
MESTO Nové Mesto nad Váhom 
                     Komisia pre ochranu životného prostredia  

 

 

  

 Zápis č. 5/2021 

zo zasadnutia komisie zo dňa 07. októbra 2021 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia stanovísk komisie  

3. Domáce a komunitné kompostovanie, vytvorenie ankety/dotazníka pre občanov  

4. Rôzne  

5. Záver  

 

K bodu č. 1:  

Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka komisie, ktorá privítala prítomných členov 

komisie a zástupcov mesta. 

         Následne bol odsúhlasený program rokovania komisie.  

 

K bodu č. 2:  

Kontrolu plnenia stanovísk komisie uskutočnila tajomníčka komisie Ing. Paučinová, 

ktorá oboznámila členov komisie s postupom mesta pri jednotlivých odporučeniach komisie.  

 

K bodu č. 3:  

 Na zasadnutí komisie dňa 06.05.2021 sa členovia komisie na návrh JUDr. Šuchtu 

dohodli, že bude zvolané samostatné zasadnutie komisie, ktoré sa bude venovať len domácemu 

a komunitnému kompostovaniu s cieľom priamo vytvoriť anketu pre občanov.  

 

 JUDr. Šuchta predstavil koncept komunitného kompostovania. Komunitné 

kompostovanie je kompostovanie, ktoré vykonáva určitá skupina ľudí alebo domácností 

s cieľom kompostovať svoje vlastné biologické odpady. Výsledkom je kompost, ktorý je 

využívaný pre vlastnú potrebu. Kompostovanie je vhodné najmä pre obyvateľov, ktorí majú 

vlastné záhrady alebo žijú v bytových domoch s vlastnou záhradou, tiež pre záhradkárov v 

záhradkárskych osadách. JUDr. Šuchta hovoril o význame kompostovania, o tom v čom možno 

kompostovať (kompostéry, vlastné kompostovisko), aké druhy odpadov sa dajú kompostovať. 

Kompostovanie BRO na vlastnom pozemku je jedným z nástrojov predchádzania vzniku 

odpadu. JUDr. Šuchta vychádzal najmä z brožúry Priateľov zeme, ktorí majú problematiku 

nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom podrobne rozpracovanú na svojej web stránke.  

 JUDr. Šuchta navrhol nasledovné kroky, ktoré by malo mesto podľa jeho názoru 

realizovať:  

- rajonizácia (rozdeliť mesto na rajóny a vytypovať oblasti kde sú najlepšie podmienky 

na domáce kompostovanie),  

- v prvom kroku osloviť zástavbu rodinných domov s vlastnými záhradami,  
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- vytvoriť dotazník a realizovať anketu, či by boli ľudia ochotní kompostovať BRO na 

vlastnom pozemku, alebo im vyhovuje terajší spôsob nakladania s BRO, ktorý je 

v meste zavedený,  

 

- vytvoriť podmienky na kompostovanie (zabezpečenie kompostérov)  

- zabezpečiť osvetu o domácom kompostovaní a odborných pracovníkov, ktorí budú 

dohliadať a pomáhať ľuďom, aby správne kompostovali,  

- zabezpečiť motiváciu, aby ľudia kompostovali (napr. zníženie poplatkov za komunálny 

odpad u tých ľudí, ktorí budú kompostovať a u ktorých sa preukáže že došlo k nižšej 

produkcii odpadu).  

 

 Následne prebehla diskusia. V rámci diskusie vystúpili viacerí členovia komisie, ako aj 

zástupcovia mesta a TSM.  

TSM – Ing. Lacko:  

- navrhovaný systém prestavuje absolútnu zmenu jestvujúceho  systému, ktorý TSM 

zaviedli. Mesto v spolupráci s TSM v rodinných domoch zaviedlo spoločný zber 

zeleného a kuchynského odpadu prostredníctvom hnedých zberných nádob, ľudia to 

využívajú, systém funguje.  

- TSM majú nedostatok ľudí a nemajú odborných pracovníkov na to, aby mohli ľudí učiť 

kompostovať odpad, a ani to nie je ich povinnosť.  

 

Ing. Nováčik:  

- podporil myšlienku domáceho kompostovania  

- ľudia, ktorí budú kompostovať na svojom pozemku, by mali byť motivovaní nižšími 

poplatkami, lebo nevytvoria odpad, o ktorý sa musí mesto postarať.  

- úplne na začiatku sa však treba rozhodnúť, či mesto chce ísť systémom domáceho 

kompostovania alebo nie a osloviť ľudí, či by vôbec chceli kompostovať na vlastných 

pozemkoch.  

 

Ing. Poriez:  

- väčšina rodinných domov, ktoré majú záhradu už teraz kompostuje a ľudia, ktorí to chcú 

robiť, vedia ako kompostovať, vedia čo do kompostu patrí a čo tam nemôžu dávať.  

- v zahraničí pred každým zberom ide po ulici pracovník, ktorý fyzicky kontroluje zberné 

nádoby, či tam druh odpadu, ktorý tam má byť, a keď tam odpad, ktorý tam  nepatrí, tak 

nádoba sa nevyvezie a občan musí zaplatiť náklady za špeciálny vývoz.  

 

Ing. Paučinová:  

- mesto sa nebráni podpore domáceho kompostovania ako myšlienke, avšak existuje 

viacero otázok, ktoré treba doriešiť a to najmä:  

- zabezpečenie kompostérov: podľa zákona o odpadoch náklady na zberné nádoby 

a kompostovacie zásobníky na BRO znáša obec (mesto). To sú ďalšie náklady, keďže 

mesto nateraz zabezpečilo hnedé zberné nádoby na zber BRO.  

- nie všetok BRO je možné kompostovať v domácich kompostéroch. Do kompostu môžu 

ísť rastlinné biologické odpady z domácností, záhrady a údržby zelene. Do kompostu 

však nesmú ísť živočíšne zvyšky ani jedlá z nich vyrobené (napr. mäso, kosti, ryby, 

mliečne výrobky a pod.). Mesto však musí zabezpečovať zber a sparovanie aj týchto 

odpadov od občanov. Čiže aj u tých ľudí, ktorí budú kompostovať, bude treba realizovať 

zber  kuchynského odpadu živočíšneho pôvodu (to sú náklady na zber, techniku, ďalšie 

spracovanie, pracovníkov).  
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- Otázka spôsobu kontroly. Ako bude mesto zabezpečovať kontrolu, či občania skutočne 

kompostujú a nehádžu tento odpad do klasických nádob na komunálny odpad, alebo do 

hnedých zberných nádob na sídliskách – čiže v skutočnosti nedôjde k zníženiu 

množstva komunálneho odpadu. Nie je technicky, časovo,  personálne možné 

kontrolovať pred každým vývozom zberné nádoby na zmesový komunálny odpad, či sa 

tam nenachádza odpad, ktorý sa mal kompostovať.  

- v meste je stanovený pre občanov paušálny poplatok za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady vo výške 35 €, ktorý je určený na základe skutočne vynaložených 

nákladov na odpadové hospodárstvo. Mesto nateraz nevie odhadnúť či by skutočne 

došlo k úspore nákladov na skládkovanie odpadov resp. spracovanie BRO v meste a ak 

áno, v akej výške. Treba urobiť aj ekonomickú analýzu, nielen sľúbiť občanom nižšie 

poplatky ak budú kompostovať.  

 

Ing. Mašlonka:  

- tiež vyjadril názor, že nie je možné urobiť len anketu medzi ľuďmi, či sú ochotní 

kompostovať na vlastných pozemkoch; mesto musí mať dopredu vypracovaný celý 

systém, ako to bude fungovať, za akých podmienok, aká bude kontrola a aký bude 

ekonomický dopad.  

- nie je možné na základe jedného zasadnutia komisie rozhodnúť o zmene systému 

nakladania s BRO, ale treba mať dostatok informácií aj z iných miest a premyslené 

kroky.  

 

Stanovisko komisie:  

 Komisia po diskusii navrhuje zistiť informácie a ísť sa pozrieť do tých miest, ktoré majú 

zavedený  kombinovaný spôsob nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom (t.j. mestá  kde 

si občania môžu vybrať či chcú využívať zberné nádoby alebo kompostovať na svojom 

pozemku). Ide napr. o Trenčín a Partizánske. Treba zistiť ich skúsenosti, podmienky, výsledky, 

spôsob vykonávania kontroly a pod.  

 Navrhnutí členovia komisie: Ing. Kopunec, JUDr. Šuchta, Ing. Nováčik,                          Ing. 

Paučinová, p. Dedík a tiež zástupca TSM (delegovanie zodpovedného zástupcu TSM určí 

riaditeľ TSM).  

  

K bodu č. 4:  

p. Mináriková:  

- výrub podrezaných líp na cintoríne.  

- bude uskutočnený dodávateľsky horolezeckým spôsobom, nakoľko ide o ťažko 

dostupné stromy. Mesto má vysúťaženého dodávateľa, termín výrubu: do 30.11.2021.  

 

Ing. Poriez:  

- chýbajúce tabuľky v Parku D. Š. Zámostského pri vstupe.  

- Technické služby mesta zabezpečia ich osadenie na pôvodné miesto.  

 

K bodu č. 5:  

Na záver predseda komisie poďakoval prítomným členom za účasť.  

 

V Novom Meste nad Váhom, dňa  27.10.2021 

 

 

 

 Ing. Daniel KOPUNEC         Ing. Zuzana PAUČINOVÁ   
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      predseda komisie                                 tajomníčka komisie  

 

Príloha:  

- Prezenčná listina zo zasadnutia 


