
 
Zápisnica zo zasadnutia Komisie životného prostredia, ochrany prírody, 

prírodných hodnôt a zdrojov Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného 
dňa 08.06.2020 

Podľa prezenčnej listiny  
PRÍTOMNÍ:      predseda :  František Schvarcz 
                              člen :        Ing. Peter Nagy 

                           Ladislav Fekete 
                  Peter Kardhordó 

                 Ing. Gabriel Krivanek

Program zasadnutia: 

1. Privítanie 
2. Oboznámenie sa s materiálmi, otázky z oblasti životného prostredia
3. Diskusia, rôzne 
4. Záver

K bodu č. 1 
Predseda komisie životného prostredia, ochrany prírody, prírodných hodnôt a 

zdrojov  František Schvarcz zahájil štvrté rokovanie komisie, kde  na úvod privítal 
členov komisie, a oboznámil ich s programom dnešného rokovania. Taktiež privítal 
hosťa vedúceho oddelenia regionálneho rozvoj  p. Ing. Zoltána Šestáka.

K bodu č. 2 
           Referent životného prostredia Ing. Gabriel Krivanek oboznámil členov 
komisie so zákonom 460/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. 
o odpadoch. Od 1. januára 2023 prevádzkovatelia, ktorí vykonávajú zber 
komunálneho odpadu, budú povinní zabezpečiť vybavenie zberných vozidiel 
vážiacim systémom. Zákon neuvádza, či sú vyžadované podvozkové váhy zberných 
vozidiel, alebo váhy zberných nádob. Do najbližšieho zasadnutia komisie sa preverí 
či je možné rozšíriť jestvujúci kuka voz vážiacim systémom.

           Od 1. januára 2021 si už samosprávy nebudú môcť uplatňovať výnimku z 
povinnosti zabezpečiť triedenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, kde 
aspoň polovica domácností odpad kompostuje. Po novom povinnosť zaviesť a 
zabezpečiť vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky 
rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na tú časť obce, ktorá preukáže, že 100 
% domácností kompostuje vlastný odpad. Referent životného prostredia oboznámil 
členov komisie s možnosťami splnenia tejto zákonnej povinnosti. Nárok na plastový 
kompostér bude mať každá domácnosť, ktorej zástupca podpíše s Mestom „protokol 



o odovzdaní a prevzatí plastového kompostéra, bude plniť nim stanovené záväzky a 
zúčastní sa prednášky o kompostovaní, ktorú zorganizuje mesto.
K bodu č. 3
        Príprava na Verejné obstarávanie – systém zvozu TKO. Dňa 22.08.2021 končí 
platnosť zmluvy o poskytovaní služieb so spoločnosťou FCC Slovensko. Podľa tejto 
zmluvy mesto zbiera TKO vo vlastnej réžii a pozbierané TKO odovzdáva na 
prekládkovú stanicu na Dolnopeterskej ul.. V prípade keby Mesto Hurbanovo 
nepredĺžilo zmluvu so spoločnosťou FCC Slovensko zber TKO by na území mesta 
mala vykonávať externá firma. Do najbližšieho zasadnutia komisie sa preveria 
možnosti o poskytovaní služieb na zber TKO externými firmami.
         Sťažnosti. Oboznámenie komisie ŽP s predmetmi podnetov podaných na referát 
životného prostredia.

K bodu č. 4  

Predseda komisie životného prostredia na záver štvrtého rokovania poďakoval 
prítomným členom za účasť.  

    ------------------------------                                    -----------------------------------
Ing. Gabriel Krivanek                             František Schvarcz
    Zapisovateľ                               Predseda komisie životného prostredia, 

                  ochrany prírody, prírodných hodnôt a 
                                                                                                zdrojov   

                                                                                       


