Zápisnica zo zasadnutia Komisie životného prostredia zo dňa 14.5.2020
Prítomní: Mgr. Ivan Chládek, Ing. Elena Dobríková, Katarína Resutíková Mandyčevská
( bez účasti starostu obce, popoludní sa ospravedlnil )
Zhrnutie splnenia/nesplnenia dohôd so starostom
Cesta k priepustiam na Rôšte:
Stromy sú nevypílené, starosta ústne informoval, že štyria z piatich oslovených sa vyslovili
nesúhlasne, teda cesta sa nemôže začať budovať, ( aj keď pri obhliadke starosta tvrdil, že „nik s tým
nemá problém“) . Návrh starostu na obhliadke bol, že obec by príspela na zvýšenie plotov pri domoch
na pravom brehu. Návrh zatiaľ poslancom OcZ neprezentoval.
Hľadáme spôsob ako starostu primäť k bezodkladnej akcii v realizácii protipovodňových opatrení.
Odpady
Fotopasce sú v skúšobnej prevádzke. Keďže v niektorých funkciách nevyhovujú, zvažujeme
a zisťujeme, aký typ sa zakúpi na daľšie lokality.
Členovia KŽP pripravia infografiky na rizikové miesta, napríklad o nevhodnosti sypania odpadu nad
vatrou.
Separovanie! KŽP prejednáva spôsoby, ako občanov motivovať k separovaniu. Vážna otázka je ako
zistiť, kto separuje a kto nie.
Ivan Chládek navrhuje: v deň zberu separovaného odpadu zaznamenávať, ktoré domácnosti vyložia
separovaný odpad pred dom. Má za to, že v priebehu piatich zberov by bolo možné zistiť, kto
separuje a tým pádom mu môže byť znížený poplatok za odvoz komunálneho odpadu.
Katarína Mandyčevská s týmto nie celkom súhlasí. Nie je podľa nej týmto spôsobom možné
objektívne určiť, kto naozaj poctivo separuje, keďže mnohí občania sa separ. odpadu zbavujú iným
spôsobom ( odnesenie do zberného dvora ). Zníženie poplatku za odvoz KO by na tomto základe
nebolo objektívne a spravodlivé. Navrhuje kontrolu smetných nádob a v prípade zistenia zložiek,
ktoré tam nepatria, vhodenie všeobecného upozornenia a žiadosti o zapojenie sa, do schránky.
Elenka Dobríková zase namieta, že nakúkanie do kukačky je narušením súkromia. Navrhuje osvetu,
komunikáciu s občanmi, anketu – jednoduchý súbor otázok o spôsobe nakladania s odpadmi.
Nedospeli sme k jednoznačnej zhode, budeme ju ďalej hľadať.
PREDBEŽNÉ ZHODNOTENIE ZVÝŠENIA POPLATKU ZA ODVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU
Za prvé štyri mesiace roka 2019 obec za odvoz KO zaplatila 7344 €.
Za prvé štyri mesiace roka 2020 obec za odvoz KO zaplatila 10551 €.
Zvýšil sa poplatok za odvoz odpadu, aj za uloženie odpadu na skládke.
Poplatok sa zvýšil o 40 %, zaplatila sa suma vyššia o viac než 40%, teda podľa doterajšieho vývoja sa
dá predpokladať, že zvýšenie poplatku bolo adekvátne a akurátne.
Cena za uloženie na skládku sa bude zvyšovať každoročne podľa úrovne vytriedenia, teda ak
dosiahneme vyššiu úroveň vytriedenia, poplatok sa nám nezvýši, alebo sa zvýši minimálne.

Preto je veľmi dôležité dosiahnuť vyššiu úroveň vytriedenia.
Rovnako aj hľadať spôsoby, ako ju dosiahnuť, ako motivovať ľudí, hoci mnohí tvrdia, že pri takom
vysokom poplatku nebudú separovať.

Zapísala Katarína Resutíková Mandyčevská, predsedníčka KŽP.

