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Z á p i s  zo zasadnutia komisie výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného 

prostredia a verejného poriadku konanej na Mestskom úrade v Novákoch  

dňa 23. 6. 2016 

 

 

Prítomní:   

Peter Miština, Ing. Ľudovít Miština, Ing. Ján Krajči, Ľubomír Ilenčík, Ing. Martin Holý, 

Miroslav Lackovič, Ing. Vladimíra Trojanová 

 

Ospravedlnený:                               

Ing. Peter Balák       
 

Hostia: RNDr. Daniel Daniš, Mgr. Milan Oršula 

 

Program:    1)   Otvorenie 

  2)   Prerokovanie pripomienok k návrhu VZN o odpadoch 

                    
 

 

K bodu č. 1  

Zasadnutie komisie výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného 

poriadku (ďalej len komisia) otvoril a viedol predseda p. Peter Miština, ktorý prítomných 

privítal. 

 

K bodu č. 2 

2.1. 

Komisia prerokovala námietky predložené sekretariátom MsÚ z dôvodu aplikácie zákona 

o odpadoch na podmienky mesta Nováky:  

a)  par. 3 ods. 3;   par. 7 ods. 12; par. 9 ods. 7 – konkretizovať web sídlo    

Návrh komisie – text vo VZN v novom znení ako  webová stránka mesta Nováky. 

 

Pripomienke sa nevyhovelo 

Zdôvodnenie: Z dôvodu zachovania princípu primeranej nadčasovosti všeobecného 

záväzného nariadenia sa nevyhovelo pripomienke v texte VZN konkretizovať webovú stránku 

www.nováky.sk , ale došlo k návrhu zmeny textu z web sídlo na webová stránka mesta 

Nováky. 

  

b) par. 7 ods. 11 – konkretizovať organizáciu, ktorá má uzatvorenú zmluvu s mestom pre 

zber zmesového komunálneho odpadu 

 

Pripomienke sa nevyhovelo 

Zdôvodnenie: Z dôvodu zachovania princípu primeranej nadčasovosti všeobecného 

záväzného nariadenia. 

 

c) par. 7 ods. 12 – konkretizovať obvyklý spôsob zverejňovania harmonogramu zvozu 

Návrh komisie – obvyklý spôsob zverejňovania napísať do zátvorky príkladmo ako napr. 

mestský rozhlas, videotext a pod. 

 

Pripomienke sa vyhovelo:  návrhom doplnenia textu do zátvorky (napr. mestský rozhlas, 

videotext a pod.) 
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Zdôvodnenie: Z dôvodu rozšírenia možností informovanosti občanov, kde môžu získať 

potrebné informácie ohľadne harmonogramu zvozu, sa navrhol text príkladmo do zátvorky 

ako rozšírenie obvyklého spôsobu zverejňovania. Tento spôsob úpravy textu umožňuje 

využívať aj iné spôsoby zverejňovania v závislosti od akutálnych možností v meste. 

 

d) par. 9 ods. 6d ii  - konkretizovať informačný systém ohľadne termínov odvozu 

a umiestnenia zberných nádob na triedený zber kovových obalov a neobalových výrobkov 

Návrh komisie – zmena znenia v odseku 6d ii druhá odrážka za  prvou čiarkou z pôvodného 

znenia ...“mestský úrad využije všetky možnosti informačného systému v dostatočnom 

časovom predstihu,“ ... na nové znenie ... „ mestský úrad informuje občanov o zbere kovových 

odpadov spôsobom v meste obvyklým (napr. mestský rozhlas, videotext a pod.) v dostatočnom 

časovom predstihu,.....“ 

 

Pripomienke sa vyhovelo: návrhom zmeny textu 

Zdôvodnenie: Z dôvodu zachovania jednotnosti spôsobov informovanosti a nemiešania iných 

pojmov do  návrhu všeobecného záväzného nariadenia, bola navrhnutá úprava zmeny textu 

nasledovne: „ ...... mestský úrad informuje občanov o zbere kovových odpadov spôsobom 

v meste obvyklým (napr. mestský rozhlas, videotext a pod.) v dostatočnom časovom 

predstihu,...“ 

 

e) par. 13 ods. 5 – konkretizovať, kde je zberňa odpadov, pokiaľ to nie je v ďalšom texte 

špecifikované 

Návrh komisie – zmena textu nariadenia zo .. „zberne odpadov...“ na ... „zberný dvor..“ 

 

Pripomienke sa vyhovelo: návrhom zmeny textu 

Zdôvodnenie: Z dôvodu zámeru mesta premiestniť zberný dvor na perifériu mesta, sa 

neodporučilo konkretizovať adresu zberného dvora. 

 

f) par. 13 ods. 6 – konkretizovať spoločnosť, s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu na 

prepravu a zneškodňovanie odpadu 

 

Pripomienke sa nevyhovelo 

Zdôvodnenie: Z dôvodu zachovania princípu primeranej nadčasovosti všeobecného 

záväzného nariadenia. 

 

g) par. 14 ods. 4 – konkretizovať obvyklé spôsoby oznamovania ohľadne informovanosti 

občanov o zbere objemného odpadu    

Návrh komisie – obvyklý spôsob zverejňovania napísať do zátvorky príkladmo ako napr. 

mestský rozhlas, videotext a pod. 

 

Pripomienke sa vyhovelo:  návrhom doplnenia textu do zátvorky (napr. mestský rozhlas, 

videotext a pod.) 

Zdôvodnenie: Z dôvodu rozšírenia možností informovanosti občanov, kde môžu získať 

potrebné informácie ohľadne zberu objemného odpadu, sa navrhol text príkladmo do zátvorky 

ako rozšírenie obvyklého spôsobu zverejňovania. Tento spôsob úpravy textu umožňuje 

využívať aj iné spôsoby zverejňovania v závislosti od akutálnych možností v meste. 

              

h) par. 15 ods. 3 – konkretizovať obvyklé spôsoby oznamovania ohľadne informovanosti 

občanov vo veci zberu odpadu s obsahom škodlivín 
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Návrh komisie – obvyklý spôsob zverejňovania napísať do zátvorky príkladmo ako napr. 

mestský rozhlas, videotext a pod. 

 

Pripomienke sa vyhovelo:  návrhom doplnenia textu do zátvorky (napr. mestský rozhlas, 

videotext a pod.) 

Zdôvodnenie: Z dôvodu rozšírenia možností informovanosti občanov, kde môžu získať 

potrebné informácie ohľadne zberu odpadu s obsahom škodlivín, sa navrhol text príkladmo 

do zátvorky ako rozšírenie obvyklého spôsobu zverejňovania. Tento spôsob úpravy textu 

umožňuje využívať aj iné spôsoby zverejňovania v závislosti od akutálnych možností v meste. 

 

i) par. 23 ods. 1b – konkretizovať príslušnú komisiu zaoberajúcu sa kontrolnou činnosťou 

nad doržiavaním VZN o odpadoch 

 

Pripomienke sa nevyhovelo 

Zdôvodnenie: Z dôvodu zachovania princípu primeranej nadčasovosti všeobecného 

záväzného nariadenia. 

 

 

2 .2.    

Komisia prerokovala nasledovné námietky predložené firmou VEPOS: 

 

a) par. 7 ods. 2 -  doplniť slovo zmesových ohľadne zavádzaniu zberu komunálnych odpadov 

 

Pripomienke sa vyhovelo 

Zdôvodnenie: Z dôvodu zachovania terminologickej správnosti vyplývajúcej zo znenia 

nového zákona o odpadoch. 

 

b) par. 7 ods. 4 a 5 – skonkretizovanie aj 110 l nádoby ohľadne veľkosti nádob používaných 

na území mesta 

 

Pripomienke sa vyhovelo 

Zdôvodnenie: Z dôvodu zosúladenia znenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia na 

skutkový stav v meste, keď pôvodné nádoby boli 110 l a sú nahrádzané novými nádobami, 

ktoré sú 120 l, pričom reálne v meste sa nachádzajú ešte aj staré nádoby.  

 

c) par. 10 ods. 1 – doplnenie špecifikácie BRO v zmysle nového zákona o odpadoch – 

vznikajúci pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom 

mesta alebo v správe mesta a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb  

 

Pripomienke sa vyhovelo 

Zdôvodnenie: Z dôvodu zachovania terminologickej správnosti vyplývajúcej zo znenia 

nového zákona o odpadoch. 
 

d) par. 10 ods. 4 -  v súlade s novým zákonom o odpadoch doplnenie informácie, že mesto 

zabezpečuje triedený zber BRO zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, ktoré sú 

majetkom mesta alebo v správe mesta a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb 

 

Pripomienke sa vyhovelo 

Zdôvodnenie: Z dôvodu zachovania terminologickej správnosti vyplývajúcej zo znenia 

nového zákona o odpadoch. 
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e) par. 10 ods 5 – doplniť 5d) – Ak občania potrebujú biologicky rozložiteľný odpad 

v inom období než je uvedené v bode c, sú v takom prípade povinný zabezpečiť si na 

vlastné náklady odvoz odpadu do zberne odpadov, kde odpad bezplatne odovzdajú. 

 

Pripomienke sa vyhovelo 

Zdôvodnenie: Z dôvodu zosúladeniu na skutkový stav v meste a reálne možností mesta 

s narábaním s biologicky rozložiteľným odpadom v kontexte s výškou  prevádzkových 

nákladov na kompostáreň, pričom sa bezplatne zabezpečí odovzdanie biologicky 

rozložeteľného odpadu len pre fyzické osoby.   

 

f) par. 11 ods. 1 – definíciu kompostárne doplniť v súlade so znením nového zákona 

o odpadoch v znení : „ ktoré sú majetkom mesta alebo v správe mesta a ďalšej zelene na 

pozemkoch fyzických osôb  

 

Pripomienke sa vyhovelo 

Zdôvodnenie: Z dôvodu zachovania terminologickej správnosti vyplývajúcej zo znenia 

nového zákona o odpadoch. 
 

g) par. 11 ods. 2b) prevádzkové hodiny kompostárne - vypustiť  

 

Pripomienke sa vyhovelo 

Zdôvodnenie: V prípade zabezpečenia služby na kompostárni by došlo k zbytočnému 

navýšeniu prevádzkových nákladov. 

 

h) par. 11 ods. 3) vypustiť celý odsek o bezplatnom využití kompostárne 

 

Pripomienke sa vyhovelo 

Zdôvodnenie: V prípade umožnenia bezplatného využitia kompostárne pre fyzické aj 

právnické osoby by došlo k neúmerného navýšeniu prevádzkových nákladov mesta vzhľadom 

na veľký objem zeleného odpadu právnických osôb na území mesta Nováky. Zabezpečenie 

bezplatného odovzdania biologicky rozložiteľného odpadu pre fyzické osoby je obsiahnuté 

v navrhovanom doplnku v par. 10 ods. 5d. 

 

i) par. 16 ods. 6 – doplnenie informácie o tom, že zber, prepravu, zhodnocovanie 

a zneškodňovanie odpadu z textilu môže vykonávať organizácia na túto činnosť oprávnená  

 

Pripomienke sa vyhovelo 

Zdôvodnenie:  Z dôvodu zabezpečenia súladnosti so zákonom.  

 

j) par 21 ods. 4b  - prevádzkový čas zberne odpadov – vypustiť  

 

Pripomienke sa vyhovelo 

Zdôvodnenie: Z dôvodu umožnenia priebežnej zmeny termínov zberného dvora v kontexte 

s aktuálnymi potrebami občanov mesta.  

 

 

Rôzne: 

- plastové fľaše – zálohový systém (po sploštení fliaš sa nedá identifikovať výrobca) – 

informoval p. Krcha, ďalej informoval aj o aktuálnych problémoch ohľadne zberu papiera 

v kontexte s nových zákonom o odpadoch 
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- p. primátor informoval o tom, že práce na projekte vodozádržné opatrenia by mali začať 

v auguste najneskôr na jeseň v tomto roku  

- p. Miština informoval, že dňa 9.6.2016 vznikla havária po búrke, návrat vody z kanalizácie; 

dobrovoľný hasičkský zbor odčerpal vodu, obe čerpadlá funkčné (potvrdil Krcha) 

- p. primátor informoval o zámere odovzdania prečerpávačky vodárňam po splnení 

podmienok  

- p. prednosta informoval – v časti Horné Lelovce v súvislosti s vyššie uvedenými 

informáciami sa bude robiť vodárňami a kanalizáciami monitoring dažďovej vody, je to 

potrebné urobiť z dôvodu protipovodnňového projektu – nesmú tam ísť splašky; p. Miština 

pripomenul, že je potrebné riešiť prepojenie do splaškovej kanalizácie 

- p. Miština Ľ. sa pýtal ohľadne  káblovej televízie, či sa plánuje postupná zmena kabeláže 

v meste; prednosta informoval – káble majú zosilovače, ale sú na veľkých vzdialenostiach 

a veľké teplotné rozdiely, s čím majú metalické káble problémy; Kinet v bližších 

vzdialenostiach naťahuje optokáble; problematika sa rieši postupne podľa akutálnych 

možností 

 

V Novákoch dňa  23. 6. 2016 

 

Zapísala: Ing. Vladimíra Trojanová                                                ............................................ 

 

Schválil: Peter Miština – predseda komisie                ............................................ 


