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18. zasadnutie mestského zastupiteľstva 

konané dňa 15.02.2021 

 

Ing. Biž: 

Podnet sa týka toho, že zber plastového odpadu sa uskutočňuje hlavne v lokalitách na území 

mesta traktor s vlečkou, chodí a zberá ten plast, odpad, je to tak. A všimol som si vlani, 

v závere roku, hlavne, keď je veterné počasie, tak dochádzalo k tomu a išiel som po Gorkého 

ulici, že vlastne začalo im to vyfukovať ten plastový odpad. Nebolo toho veľa, ale či by 

nebolo možné uvažovať, aby sa po území mesta pohyboval nejaký valník, zaplachtované aby 

to bolo trošku, aj komfortnejšie z pohľadu toho, že sa to pohybuje po meste  traktor s vlečkou. 

PhDr. Čižmár: 

Áno, tento odpad, alebo táto vyseparovaná zložka bola zabezpečovaná aj sieťou. Samozrejme, 

je to v kompetencii technických služieb.  

Davala: 

Beriem to ako podnet, je to možné v prípade, keď sa zbiera alebo zváža tento odpad na 

traktorovú vlečku, dochádza tam k nejakému úniku tých plastov. Práve traktorová vlečka sa 

využíva kvôli tomu, aby ten zber prebehol rýchlejšie, zbiera sa vlastne aj do skriňových 

vozidiel. Upozorním našich pracovníkov, aby zabezpečili tento odpad, aby sa toto nedialo.  

Ing. Biž: 

Ja som len tým chcel povedať, či by sa nedalo využiť nejaký valník. Ak nie, tak možnože do 

budúcna uvažovať na zakúpenie nejakého zaplastovaného, ktorý by to zbieral komfortnejšie. 

Či už aj prší alebo fúka, tak by to nebol problém.  

Davala: 

Samozrejme, že je to pravda, len vzhľadom na technický stav vozového parku v technických 

službách, nie je možné zabezpečiť zber, či už papiera alebo plastového odpadu, separovaného 

odpadu technikou, ktorá je uzavretá. To znamená, že sa užívajú aj otvorené formy zberu. 

PhDr. Čižmár: 

Ale určite je to jedna z možností, ktorú budeme pravdepodobne sa snažiť využiť do 

budúcnosti aj v súvislosti s doplnením vozového parku. V prípade úspešnosti projektu 

zberného dvora takisto pracujeme na tom, aby činnosti, ktoré boli dlhodobo zanedbávané 

z pohľadu technických služieb nemyslím ako inštitúcia, ale z pohľadu činnosti za 

predchádzajúce obdobia, tak budeme sa snažiť postupne dopĺňať to technické vybavenie 

natoľko, aby zodpovedalo moderným štandardom. Samozrejme stále, a to si aj uvedomujeme 

aj my aj technické služby, sme limitovaní možnosťami financií a zvlášť v tejto dobe. Takže 

to, čo vieme, zabezpečujeme priebežne, obnovujeme vozové parky, máte možnosť sa s tým 

oboznamovať aj prostredníctvom informačných kanálov. Takisto sa upravujú, resp. nanovo 

dopĺňajú aj ďalšie vybavenia, či už v rámci odpadovej politiky, zberné vozidlá, nedávno 

multikáry. Len musíme prihliadať aj pri financovaní technických služieb, aj pri ich 

hospodárskej činnosti na to, že stále sme limitovaní objemom peňazí, ktorými technické 

služby disponujú, resp. ktoré dokážu vyrobiť. Takže, je to v pláne, budeme postupovať tak, 

aby sme vozový park obnovili, len nedokážeme to urobiť hneď.  

 

 

 

 

 

Na vedomie: TS 


