
 
Zápisnica zo zasadnutia Komisie životného prostredia, ochrany prírody, 

prírodných hodnôt a zdrojov Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného 
dňa 28.09.2020 

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

                           Ladislav Fekete 
                  Peter Kardhordó 

                 Ing. Gabriel Krivanek
       Karol Vas 

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 piate rokovanie komisie, kde  na úvod privítal 
členov komisie, a oboznámil ich s programom dnešného rokovania. 

K bodu č. 2 
Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi
Referent životného prostredia Ing. Gabriel Krivanek predložil návrh nového VZN o 
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Návrh zavádza 
od 01.01.2021 zber kuchynského odpadu z domácností. Táto povinnosť vyplýva zo 
zákona o odpadoch č. 79/2015 § 81 ods. 21. Podľa tohto zákona samosprávy nebudú 
môcť uplatňovať výnimku z povinnosti zabezpečiť triedenie bioodpadu, kde aspoň 
polovica domácností odpad kompostuje. V zmysle ustanovení zákona bude musieť 
kompostovať 100 percent domácností. Od roku 2023 bude táto jediná výnimka, ktorá 
zostáva v platnosti z povinnosti zabezpečiť triedenie bioodpadu. Aby Mesto 
Hurbanovo splnilo svoju zákonnú povinnosť môže si vybrať z nasledovných 
možností:
1. zaobstarať domáce kompostéry pre 100% obyvateľstva,
2. zber kuchynského odpadu z domácností.



Návrh nového VZN o nakladaní s komunálnym odpadom zavádza zber z 20 zberných 
miest. Na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností slúžia 
špeciálne zberné nádoby označené nálepkou. V zástavbe bytových domov sú nádoby 
umiestnené na určených stanoviskách kontajnerov. V zástavbe rodinných domov sú 
nádoby umiestnené na stanoviskách rozmiestnených podľa príslušných mestských 
častí v areáloch oslovených podnikov, resp. na miestach monitorovaných kamerovým 
systémom a taktiež v areáli zberného dvora. Na účel zhromažďovania a prepravu 
kuchynského odpadu na stanovištia budú občanom poskytnuté špeciálne 
kompostovateľné vrecká, ktoré možno vhodiť do zbernej nádoby na kuchynský 
odpad z domácností.

Kompostovanie v domácom kompostéri
Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
motivuje občanov ku kompostovaniu. Ak občan kompostuje biologicky rozložiteľný 
odpad, je povinný v prípade vyzvania preukázať túto skutočnosť formou čestného 
prehlásenia. Občania, ktorí odovzdajú čestné prehlásenie o domácom kompostovaní 
na MsÚ Hurbanovo, majú nárok na jeden žetón na vývoz komunálnych odpadov 
zadarmo, v priebehu jedného zdaňovacieho obdobia na každú osobu v domácnosti.
Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
zavádza navýšenie poplatkov za komunálne odpady. Oproti roku 2020 mesto bude 
mať zvýšené náklady na zber a likvidáciu odpadu kvôli trom faktorom:
- poplatok za skládkovanie odpadu (zo zákona) sa zvýši od 01.01.2021 z 13 €/t na 22 
€/t pri zachovaní predpokladanej úrovne separácie 32 %.
- v auguste 2021 končí 10 ročná zmluva s FCC Slovensko s. r. o. pričom súčasne 
platíme 25,88 € s DPH za tonu. Predpokladaná cena sa po verejnej súťaži zvýši 
minimálne o 20-30% (reálne toľko platia toho času už aj okolité obce a mestá).
- Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov sa od 01.01.2021 končí prechodné obdobie kedy 
samosprávy mali výnimku z povinnosti z likvidácie biologického rozložiteľného 
kuchynského odpadu. Z tohto dôvodu je nutné navýšiť jestvujúce poplatky za 
komunálne odpady.
Doteraz boli ročné výdavky dotované z ostatného rozpočtu mesta postupne až do 
výšky cca 60 000 €.
Hospodárenie v oblasti odpadového hospodárstva po navýšení poplatkov podľa 
daného návrhu by sa malo pohybovať už v reálnych číslach a celková bilancia 
rozpočtu by sa mala blížiť k hodnote 0. Avšak tieto ceny poplatkov ešte stále reálne 
nezahŕňajú väčšie investície do rozvoja a nákupu technológií a techniky.
Možnosť dokúpenia igelitových vriec s potlačou



Návrh VZN o miestnom poplatku zavádza možnosť dokúpenia igelitových vriec s 
potlačou. V prípade, ak občanovi nestačí kapacita zbernej nádoby pri jednom 
vyprázdnení, má možnosť si dokúpiť igelitové vrecia na odpad so špeciálnou 
potlačou v hodnote 1,50 €/kus, ktoré je možné vyložiť len spolu so zbernou nádobou. 
V deň zberu budú vyzbierané výlučne takto označené igelitové vrecia spolu so 
zbernou nádobou označenou žetónom.
Tento systém je potrebné zaviesť aby sa pokrylo zneškodnenie toho množstva 
odpadu, ktoré občania vyložia spravidla vedľa zbernej nádoby. Podľa starého systému 
sa v prípade kedy kapacita zbernej nádoby nepostačila pri jednom vyprázdnení, bolo 
treba na kuka nádobu vyvesiť 2 ks žetónov, aby sa odviezol aj odpad vyložený vedľa 
nádoby vo vreci.
Možnosť zakúpenia celoročného žetónu
Návrh VZN o miestnom poplatku zavádza možnosť dokúpenia celoročného žetónu. V 
prípade, ak občan má záujem o vyprázdnenie zbernej nádoby každý druhý týždeň až 
do konca zdaňovacieho obdobia, má možnosť si zakúpiť ročný žetón (nálepku) za 
cenu, ktorá je adekvátna počtu všetkých použitých žetónov do konca zdaňovacieho 
obdobia.     
K bodu č. 3
      Výsadba stromov v meste Hurbanovo
V októbri sa uskutoční v meste Hurbanovo výsadba väčšieho počtu stromov. Mladé 
stromy zaobstaralo Heineken Slovensko v rámci náhradnej výsadby za výrub drevín v 
areáli podniku. Mesto Hurbanovo ako príslušný správny orgán ochrany prírody a 
krajiny uložilo žiadateľovi o výrub povinnosť zrealizovať náhradnú výsadbu 88 ks 
sadeníc druhu jaseň štíhly a 100 ks sadeníc druhu lipa malolistá, ktoré budú vysadené 
na pozemky vo vlastníctve Mesta Hurbanovo. Na jeseň sa uskutoční výsadba v 
lokalitách ul. Výskumnícka, ul. Podzáhradná, park Hliník, sídlisko Stred a sídlisko 
Vinohrady. Zvyšné stromy sa umiestnia do škôlky v areáli Mestského úradu 
Hurbanovo.

K bodu č. 4  
Predseda komisie životného prostredia na záver piateho rokovania poďakoval 

prítomným členom za účasť.  

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

                  ochrany prírody, prírodných hodnôt a 
                                                                                                zdrojov 


