
 
Zápisnica zo zasadnutia Komisie životného prostredia, ochrany prírody, 

prírodných hodnôt a zdrojov Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného 
dňa 25.11.2019 

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 tretie rokovanie komisie, kde  na úvod privítal 
členov komisie, a oboznámil ich s programom dnešného rokovania. Taktiež privítal a 
predstavil nového člena komisie schváleného 24.10.2019 na 7. rokovaní Mestského 
zastupiteľstva mesta Hurbanovo a to referenta životného prostredia p. Ing. Gabriela 
Krivaneka.

K bodu č. 2 
Komisia by v prvom rade chcela dať na vedomie a vyzvať obyvateľom mesta 

nakoľko sa blíži obdobie prezúvania pneumatík na motorových vozidlách, aby tieto 
pneumatiky, alebo akékoľvek gumy z bicyklov, ktoré sú nepoužiteľné nevyhadzovala 
k smetných košom k sídliskám, taktiež aby ich nepálili v domácnostiach , ale 
odovzdali (bezplatne) do areálu služieb (Komárňanská 69) p. Silvii Majerovej,(0907 
601 992), ktorýkoľvek deň v týždni po vopred dohodnutom telefonickom termíne.

Komisia v spolupráci s hlavným sponzorom Heineken Slovensko a spolupráci 
a s podporou mesta Hurbanovo, realizuje jednu peknú myšlienku na skutočnosť, 
ktorá sa týka vytvorením zberného miesta pre vrchnáky z PET fliaš. Jedná sa o 
vytvorenie zberného miesta pre vrchnáky, do ktorého sa zapája čoraz viac miest a 
obcí zo Slovenska. Navrhli sme vytvoriť zberné miesto v tvare SRDIEČKA, ktoré by 



sa umiestnilo v Hurbanove pred spoločnosť Heineken Slovensko. Určite sa s tým už 
každý stretol, že niekto zbiera plastové vrchnáky z PET fliaš. Zvyčajne sa zbiera pre 
choré deti, pre manžela-ku, pre známych a pre ľudí pre ktorých to je posledná 
možnosť, ako získať peniaze na liečbu, na drahé prístroje, či na rehabilitáciu. 
Stačí len: Odkrútiť z fľaše pred vyhodením vrchnák, odložiť ho do misky, a potom 
zaniesť na zberné miesto…to naozaj nič nestojí. Ale znásobené to znamená veľa. Pre 
mnohých zlepšené zdravie. Pre niektorých dokonca záchranu života… Týmto 
spôsobom môžete pomôcť naozaj chorým a sociálne slabším ľuďom. Veríme, že do 
budúcna to poslúži svojmu cieľu, a že sa týmto činom inšpirujú aj viacerý, a tým 
pomôžu, aby sa zberné miesta vytvorili aj v ostatných mestských častiach Hurbanova. 
Predpoklad umiestnenia zbernej nádoby je do konca mesiaca december 2019.            

Komisia sa venovala evidenčnému systému odpadov ELWIS, ktorý následne 
odporúča zaviesť od roku 2021. 
Elwis je evidenčný systém odpadov, ktorý by mal nahradiť žetónový systém zberu v 
meste Hurbanovo. Evidencia umožní mestu získať prehľad o tom, kde a v akom 
množstve odpad vzniká. Na základe informácií môžeme zlepšiť systém jeho zberu, 
pripraviť vzdelávacie a iné aktivity, ktoré pomôžu zvýšiť mieru triedenia. Vďaka 
tomu môžeme zaviesť spravodlivý systém a motivovať domácnosti k lepšiemu 
triedeniu zavedením bonusového systému odmien. Zároveň pomôže predísť 
výraznému zvyšovaniu poplatkov za odvoz odpadu pre občanov a zvýšiť 
zodpovednosť každej domácnosti za vyprodukovaný odpad. 
V súvislosti so zmenami v Zákone o odpadoch mnohé obce riešia otázku, ako zvýšiť 
mieru triedenia, aby nárast poplatkov za uloženie odpadu na skládke neohrozil ich 
rozpočet. V nádobách končí aj odpad, ktorý by mohol byť skompostovaný alebo 
vytriedený. Cieľom mesta Hurbanovo je zlepšenie miery triedenia, ktorá je 
smerodajná pri určení poplatku za uloženie tony odpadu na skládke. Najväčšiu 
pomoc pri jej zvýšení je v zavedení spravodlivého a motivačného systému.

Vďaka evidencii získame:
prehľad o množstve produkovaného odpadu z každej domácnosti,
nástroj na zvyšovanie miery triedenia,
efektívnejší systém zberu odpadu,
podklad pre aktívnu spoluprácu s domácnosťami,
SMART riešenie pre odpadové hospodárstvo.

Čo z toho budú mať občania zo zavedenia evidenčného systému ELWIS?
V prvej etape pomôžu mestu s prípravou krokov pre zvýšenie celkovej miery 
triedenia. Vďaka lepšiemu triedeniu občanov nebude mesto nútené výrazne zvyšovať 
poplatky. V ďalšej etape pomôžu mestu s prípravou motivačného systému 
odmeňovania občanov. Cieľom je, aby občania vedeli, že zodpovedný prístup k 



odpadu sa oplatí. Peniaze, ktoré „nevyhodia“ na skládku môže samospráva využiť na 
zmysluplné projekty a rozvoj.

Metodika evidencie
Pri označení zbernej nádoby nálepkou s QR kódom na zber zmesového odpadu je 
potrebné vopred uhradiť zodpovedajúcu čiastku za príslušný počet vývozov odpadu. 
Po uhradení poplatku za komunálne odpady poplatník obdrží 1 ks nálepky s QR 
kódom  na označenie zbernej nádoby. Cena platby za vývoz je adekvátna veľkosti 
zbernej nádoby a jej jednému vyprázdneniu. Je stanovený pravidelný zber odpadov, 
kedy prepravca prejde okolo každého subjektu. Ak má subjekt záujem o 
vyprázdnenie zbernej nádoby so svojim zmesových odpadom, vyloží zbernú nádobu 
a zamestnanci mesta cez technické zariadenie preveria úhradu za odvoz odpadu na 
danú zbernú nádobu. Len nádoby s vykonanou úhradou za odvoz odpadu sa 
vyprázdnia. Nálepka zostáva trvale na zbernej nádobe. Poplatky si teda daný subjekt 
môže regulovať počtom uhradených a realizovaných odvozov odpadu. Počty 
zvyšných vývozov, si občan môže skontrolovať pomocou mobilnej aplikácie ELWIS. 
Pre občanov bez prístupu do aplikácie ELWIS bude vyhotovený kalendár v tlačenej 
forme, kde si občan môže odkontrolovať počet zvyšných vývozov.
Pri triedenom zbere si občania označia všetky vrecia, ktoré v deň zberu vyložia s 
vyseparovanou komoditou s nálepkou s QR kódom. Pri zbere sa teda budú evidovať 
aj množstvá zmesového aj množstvá vyseparovaného odpadu. Na základe tejto 
informácie pomocou evidenčného systému ELWIS budeme môcť vyčísliť percento 
vytriedenia pre každú jednu domácnosť zvlášť.
Pre domácnosti, ktoré dosiahnu pri zbere úroveň vytriedenia aspoň 60 % obec zníži 
sadzbu poplatku za poplatníka.

K bodu č. 3
Členovia komisie sa následne z vlastnej iniciatívy a z vlastných finančných 

prostriedkov po dohode s mestom rozhodli zakúpiť na začiatok dve fotopasce so sim 
kartou, ktoré majú napomôcť pozorovanie a odhalenie čiernych skládok v meste. 
Uvedené fotopasce v prípade vytvorenia snímku pošlú upozornenie v podobe MMS 
správy alebo e-mailu Mestskej polícii. 
K bodu č. 4  

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

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

                  ochrany prírody, prírodných hodnôt a 
                                                                                                zdrojov   

                                                                                       


