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Komisia dopravy, územného plánu, životného prostredia a odpadového hospodárstva            

(K D,ÚP,ŽPaOH) pri MsZ Sliač 

Č.j. 868/2021 Spis 346/2021 

         

Dátum zasadnutia: 08.03.2021 

Miesto:   Kancelária prednostu MsÚ Sliač, Letecká 232/1, 962 31 Sliač 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Polopodzemné kontajnery - osadenie 

3. Komunitné kompostovanie - KBV 

4. Kompostéry - IBV 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

K bodu 1 Otvorenie 

 

Predseda komisie p. Ondrej Láskavý privítal na  zasadnutí všetkých prítomných členov 

komisie, členov pripojených online (p. Tvarožek, p. Bidleňová a p. Koreň), tajomníčku komisie 

p. Výbohovú a pozvaných hostí. p. primátorku mesta, p. prednostu MsÚ Sliač, p. Sujovú a p. 

Lechovú. Oboznámil ich s programom. 

 

K bodu 2 Polopodzemné kontajnery – osadenie 

 

 O osadení polopodzemných kontajnerov  ďalej „PPK“ informovala všetkých p. 

primátorka. PPK sa doteraz osadili na uliciach Rybárska (3), Topoľová (2) a Gorkého (1). Je 

potrebné vytvoriť stojiská na ulici Kollárova a J. Cikkera. S doteraz plánovanými stojiskami na 

týchto uliciach ich obyvatelia nesúhlasia, nevyhovuje im ich umiestnenie, preto sa musí 

naplánovať s nimi stretnutie a po vzájomnej dohode a prípadnej kompenzácii tieto stojiská 

osadiť na miesta, ktoré budú najvhodnejšie. PPK sa osádzajú dva druhy okrúhle a hranaté. Stále 

zaznamenávame problém s nedôsledným triedením odpadu a nesprávnym umiestňovaním 

odpadu do kontajnerov. Občania neminimalizujú odpad napr. plastové fľaše nestláčajú, 

kartónové obaly (škatule) neskladajú. Takto sa kontajnery veľmi rýchlo naplnia čo do objemu 

ale nachádza sa v nich čo do hmotnosti málo odpadu. Plánujeme urobiť osvetu u občanov aby 

správne triedili a uskladňovali odpad v kontajneroch. Doteraz boli do domácností distribuované 

letáčiky ako správne triediť, ale nepostačuje to. Aj keď sú kontajnery označené nálepkami aký 

odpad sa do nich vhadzuje, ľudia to veľakrát nedodržujú. Akonáhle sa nám upraví situácia 

s pandemickými opatreniami plánujeme s občanmi urobiť stretnutie na živo, kde budú mať 

konkrétne ukážky správneho triedenia. 

 

Stanovisko komisie: vzala na vedomie doterajšie a plánované osadenie PPK. 
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K bodu 3 Komunitné kompostovanie – KBV 

 Kompostovanie kuchynského odpadu v bytových domoch plánujeme zriadiť formou 

komunitného kompostovania. O kontajnery sa budú starať zamestnanci mesta. Zároveň sa 

s obyvateľmi panelákov urobí osveta, čo sa môže a čo nemôže v týchto kompostéroch 

kompostovať. Počet a umiestnenie komunitných (dostupná vzdialenosť) kompostérov sa 

stanoví v zmysle zákona. 

 

Stanovisko komisie: 

 Do budúceho zasadnutia komisie mesto zdokladuje umiestnenie komunitných 

kompostérov  pri bytových domoch. 

 

K bodu 4 Kompostéry - IBV 

 Do rodinných domov ešte v mesiaci marec budú rozoslané dotazníky s návratkou, kde si 

občania vyberú akou formou budú kompostovať. Buď do kompostérov ktoré si zriadia vo 

vlastnej réžii, alebo im kompostér dodá mesto.  Svoje vyjadrenie ku tomu musia poslať 

v návratke na MsÚ Sliač. Podľa toho mesto vyhodnotí, koľko kompostérov pre rodinné domy 

je potrebné zakúpiť. Ak mesto bude dávať úľavy za kompostovanie, tak len tým, ktorý si 

zriadia kompostér vo vlastnej réžii. Ak preukážeme 100% kompostovanie, môžu občania mäso 

a kosti dávať aj ďalej do zmesového komunálneho odpadu. Podľa množstva zníženého 

komunálneho odpadu sa prípadne môže zakomponovať úľava pre občanov, ktorí si budú 

zriaďovať kompostéry vo vlastnej réžii. P. Koreň navrhol, aby v dotazníkoch boli vyobrazené 

aj typy kompostérov, ktoré by si mohli občania vybrať, prípadne zakúpiť za výhodnejšiu cenu.  

Nakoľko mesto dostalo pokutu zo životného prostredia, nemôžeme  v súčasnosti požadovať 

dotáciu na nákup kompostérov a mesto to nemá z čoho financovať. Naďalej sa bude 

zabezpečovať vývoz zeleného bio odpadu na mestskú kompostáreň prostredníctvom hnedých 

nádob. P. Sujová navrhla urobiť osvetu medzi občanmi, aby boli poučení čo dávať do bio 

zeleného odpadu a čo kompostovať z kuchynského odpadu, pretože mnohí to doteraz nevedia 

a majú z toho zmätok. P. Koreň doporučil kompostovanie aj prostredníctvom kompostérov 

s dážďovkami. Tie sú vhodné aj v malom množstve pre obyvateľov v bytových domoch. P. 

Butášová sa prikláňa ku osvete občanov, vysvetliť im čo by bolo najvhodnejšie riešenie 

a zároveň čo najúspornejšie. P. Tvarožek  predniesol, že vidí riziko v tom, že ľudia si 

kompostéri nekúpia, p. primátorka súhlasila, ale pripomenula, že v tom prípade sa 

zodpovednosť prenáša na občana. Ak raz občan dá čestné prehlásenie, že kompostuje tak 

zodpovednosť sa prenáša na neho. V prípade nekompostovania ale vývozu kuchynského 

odpadu z biohnedých nádob by mestu vysoko stúpli náklady na vývoz bio kuchynského 

odpadu. Musel by sa vyvážať dvakrát do týždňa a následne by sa museli platiť náklady nielen 

za zber, ale aj zhodnotenie tohto odpadu. Tým pádom by to viedlo zase k neúmernému 

zvýšenie poplatku za komunálne odpady. 

 

Stanovisko komisie:  
 Komisia doporučuje prostredníctvom dotazníkov osloviť občanov rodinných domov, 

aby vyjadrili svoj názor ohľadom kompostérov a čo najskôr urobiť osvetu medzi občanmi. 

 

 

K bodu 5 Rôzne 

 

Dotazy od občanov predložil na p. primátorku predseda komisie p. Láskavý: 

 

1. dotaz od občanov na dobudovanie chodníka smer Sielnica, 

2. oprava zábradlia v Hájnikoch pri pekárni, 

3. kedy sa začne s rekonštrukciu ihrísk na Sliači. 
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Odpovede: 

1. chodník je problém čo sa týka rozmeru, rokuje sa s regionálnou správou ciest, na 

ktorej pozemkoch by čiastočne viedol a je potrebné vypracovať aj projekt, nakoľko sa 

jedná o nový chodník a nie o jeho rekonštrukciu,  

2. oprava zábradlia bola plánovaná už na jeseň 2020, ale kvôli nepriaznivému počasiu sa 

preložila teraz na jar 2021, 

3. detské ihriská sa postupne budú rekonštruovať, bola vyhlásená verejná súťaž na 

opravu ihrísk, do 22.03.2021 sa prijímajú ponuky a 23.03.2021 sa otvárajú obálky,  

firma ktorá vyhrá zabezpečí aby najneskôr v apríli všetky detské ihriská boli funkčné, 

ul. Rybárska  je oplotená ale nemáme tam ihrisko, na ul. Gorkého sa urobí ihrisko   

a následne sa oplotí a tak isto aj na ul. Clementisova. Aby sme si zbytočne neohradili 

priestor. Detské ihriská aj naďalej budú mať prevádzkovú dobu.  

P. Butášová pripomenula, že treba určiť presný postup na plán investícií, čo sa kedy bude 

projektovať a v akom slede sa bude opravovať, rekonštruovať a pod. Predseda komisie na to 

reagoval, že k tomu musia zaujať stanovisko hlavne poslanci a spoločne to riešiť. 

P. primátorka informovala, že doteraz sa urobili tie projekty, ktoré naozaj už bolo nevyhnutné 

realizovať. Urobili sa parkovacie miesta na ul. Rybárska, momentálne sa ide robiť parkovanie 

na ul. J. Cikkera a križovatka pri Dolinke. Zdôraznila, že ak chceme novú parkovaciu politiku 

musíme vybudovať aké také parkovacie miesta a odstavné plochy. Konečne sa podpísala 

zmluva na parkovaciu plochu pri železnici, ktorú si mesto už aj prevzalo. Akonáhle to počasie 

dovolí, vyznačia sa na nej parkovacie čiary. Bude to záchytné parkovisko pre parkovanie pre 

dodávky, čím sa uvoľnia ďalšie parkovacie miesta pri panelákoch. 

 

 

    

K bodu 6 Záver 

 

  Predsedovia  komisií a p. Láskavý poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

Sliač 12.03.2021 

 

Zapísala   Eva Výbohová, tajomníčka komisie   D,ÚP,ŽPaOH 

Overil:     Ondrej Láskavý, predseda komisie  D,ÚP,ŽPaOH 
 


