
 
Zápisnica zo zasadnutia Komisie životného prostredia, ochrany prírody, 

prírodných hodnôt a zdrojov Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného 
dňa 30.11.2021 

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

                           Ladislav Fekete 
                  Ing. Gabriel Krivanek

       Karol Vas 
       Peter Kardhordó

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

K bodu č. 2 
Rozdelenie dotácií organizáciám a združeniam v oblasti životného prostredia 

pre rok 2022 prináleží komisii životného prostredia. V tejto oblasti požiadali o 
dotáciu nasledovné organizácie:
- Slovenský rybársky zväz – MO Hurbanovo – zarybnenie (2000,-€),
- Poľovnícke združenie Bohatá -prevádzkové náklady (500,-€),
- Poľovnícke združenie Zelený Háj – dokončenie stravovacieho stánku – Chata PZ 
Zelený Háj (1600,-€).
Rozpočet pre dotácie pre rok 2022 v oblasti životného prostredia je 3000,-€. Členovia 
komisie prekonzultovali rôzne návrhy prerozdelenia dotácii. Na záver sa jednohlasne 
zhodli na nasledovnom rozdelení:
- Slovenský rybársky zväz – MO Hurbanovo – zarybnenie 1400,-€
- Poľovnícke združenie Bohatá -prevádzkové náklady 300,-€



- Poľovnícke združenie Zelený Háj – dokončenie stravovacieho stánku – Chata PZ 
Zelený Háj 1300,-€
Komisia životného prostredia, ochrany prírody, prírodných hodnôt a zdrojov pri 
Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove a v zmysle VZN č 129 o poskytovaní dotácií z 
rozpočtu mesta Hurbanovo vydáva k posudzovaným žiadostiam nasledovné 
stanovisko a predkladá návrh na priznanie dotácie pre nižšie uvedených žiadateľov:
1. Slovenský rybársky zväz- Miestna organizácia HURBANOVO - komisia 
doporučuje priznať dotáciu na zarybnenie vo výške 1400,- €
2. Poľovnícke združenie ZELENÝ HÁJ – komisia doporučuje priznať dotáciu na 
dokončenie stravovacieho stánku vo výške 1300 €.
3. Poľovnícke združenie BOHATÁ - komisia doporučuje priznať dotáciu na 
prevádzkové náklady vo výške 300 €.
K bodu č. 3
Podnet p. Vojtecha Červenáka ohľadom zahadzovania smetí neprispôsobivými 
občanmi na ul. Podzáhradná, vytváraniu nelegálnej skládky v lokalite Aba a 
zbieranie popadaného lístia v jesennom období pracovníkmi VPP.
Referent ŽP Ing. Gabriel Krivanek objasnil systém rozdelenia pracovníkov VPP. V 
súčasnosti vykonávajú VPP 6 zamestnanci, ktorí majú na starosti zbieranie smetí a 
popadaného lístia v celom meste. Týmito 6 zamestnancami nie je možné vykonávať 
zber lístia v rozsahu celého mesta intenzitou akou lístie postupne padá. Dohľad nad 
nimi bude sprísnený. Hlavnou náplňou týchto zamestnancov je zber odhodených 
odpadov. Pri všetkých potravinách sa vyskytujú tieto odpady vo veľkej miere. 
Pracovníci VPP čistia ulice ako je to v ich silách. Odstraňovanie nelegálnych skládok 
v lokalite Aba je opakovaným problémom. Mesto Hurbanovo odstraňuje tieto skládky 
pravidelne. Okrem tejto lokality sa v roku 2021 odstraňovali nelegálne skládky aj v 
lokalite Šárad, Konkoly, Sesíleš, Balážov dielik aj v Bohatej. Mesto naďalej 
pokračuje s čistením podľa jeho finančných a pracovných prostriedkov.

Návrh nového VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi.
Zber zmiešaného komunálneho odpadu a jeho vyseparovaných zložiek prechádza od 
01.01.2022 z réžie Mesta Hurbanovo do kompetencie externej spoločnosti FCC 
Slovensko, s.r.o.. Kvôli jednotlivým zmenám v systéme s nakladaním s odpadom bol 
vyhotovený Návrh všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Komisia životného prostredia bola 
oboznámená s nasledovnými zmenami v systéme s nakladaním komunálnymi 
odpadmi:
1. Každá nádoba na zber zmesového komunálneho odpadu musí byť označená RFID 
čipom. Označovanie zbernej nádoby zaobstará Mesto Hurbanovo, resp. zberová 



spoločnosť, ktorá má s Mestom Hurbanovo uzatvorenú zmluvu o nakladaní s 
odpadom. Cieľom jeho zavedenia je zvýšenie efektivity nakladania s odpadmi z 
ekologického aj nákladového hľadiska. Evidencia obslúžených smetných nádob, 
vrátane hmotnosti vyprodukovaného odpadu umožňuje optimalizovať náklady na 
zvoz odpadu. Poplatkový systém ostáva nezmenený. Ak občan má záujem o 
vyprázdnenie zbernej nádoby, musí svoju nádobu označiť žetónom.
2. Zhromažďovanie a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje dvakrát ročne – 
jarnom a jesennom období. Okrem toho majú plnoletý občania, ktorí sa preukážu 
občianskym preukazom s trvalým pobytom na území mesta Hurbanovo možnosť 
odovzdávať objemný odpad do hmotnosti 500 kilogramov počas celého roka na 
prekládkovej stanici na adrese Dolnopeterská č. 9, Hurbanovo. Odovzdanie 
objemného odpadu presahujúca limit 500 kg bude spoplatnená.
3. Ruší sa zber elektroodpadu z domácností. Plnoletí občania, ktorí sa preukážu 
občianskym preukazom s trvalým pobytom na území mesta Hurbanovo majú 
možnosť bezplatne odovzdávať elektroodpad počas celého roka na zbernom dvore na 
adrese Komárňanská ul. č. 69, Hurbanovo – areál úseku služieb a na prekládkovej 
stanici na adrese Dolnopeterská č. 9, Hurbanovo.
4. Ruší sa zber skla z domácností. Odpad zo skla sa bude zbierať do zberných zvonov 
označených informačnou tabuľou rozmiestnených v príslušných lokalitách. Počas 
celého roka budú môcť obyvatelia mesta odovzdávať odpad zo skla na prekládkovej 
stanici na adrese Dolnopeterská č. 9, Hurbanovo.
5. Občania, ktorí prevezmú kompostovací zásobník na základe zmluvy o odovzdaní a 
prebratí platového kompostéra, alebo 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 jednu 
domácnosť.
6. Všetky vytriedené zložky komunálnych odpadov môžu občania s trvalým pobytom 
na území mesta Hurbanovo bezplatne odovzdávať na prekládkovej stanici na adrese 
Dolnopeterská č. 9, Hurbanovo.

K bodu č. 4  
Predseda komisie životného prostredia na záver ôsmeho rokovania poďakoval 
prítomným členom za účasť.  

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

                  ochrany prírody, prírodných hodnôt a 
                                                                                                zdrojov 


