
Mesto Banská Bystrica

Komisia MsZ pre životné prostredie a odpady v Banskej Bystrici 

Zápisnica č. 1/2018

Dátum a miesto konania: 08. 01. 2018, Mestský úrad v Banskej Bystrici, zasadačka č. 250

Prítomnosť: členovia: Pavol Katreniak (komisiu viedol), Pavol Bielik, Ľudmila Priehodová, Svetozár 
Dluholucký,   Marek Modranský,  Michal  Škantár,  Tomáš  Štrba ;  nečlenovia:  Ivan Petrovič,  Peter 
Suchý, Beata Kostúrová, Michal Valent, Miroslav Bálint, Michal Štúber  (viď prezenčná listina)

Program: 

1. Otvorenie a schválenie  programu zasadnutia
2. Vyhodnotenie pripomienok k Návrhu VZN Mesta Banská Bystrica, ktorým sa mení a 

dopĺňa VZN Mesta Banská Bystrica č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi  a 
drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Banská Bystrica 

3. Plán práce Komisie MsZ pre ŽP a odpady na rok 2018
4. Rôzne 
                                                                                                

K bodu 1/       

P. Katreniak predložil návrh rokovania komisie podľa pozvánky.

H l a s o v a n i e :
prítomných:  6                                za: 6                                proti:0                                 zdržal sa:0

U z n e s e n i e   č.  1/2018:
Komisia MsZ pre životné prostredie a odpady schvaľuje predložený program zasadnutia. 

O 13.10 hod. prišiel p. Bielik a p. Škantár

K bodu 2/

p. Štúber:  Komisia MsZ pre ŽP a odpady prerokovala materiál 13.11.2017.  Návrh bol zverejnený 
22.12.2017 s možnosťou pripomienkovania do 2.1.2018. Vzhľadom na to, že v období zverejnenia 
návrhu VZN bola prijatá vykonávajúca vyhláška MŽP SR č.322/2017 k zákonu o odpadoch, ktorá  
stanovila  obciam nové  povinnosti,  operatívne  sme  ako  spracovatelia  materiálu  podali  k  danému 
návrhu VZN pripomienku. Obsahom pripomienky bolo doplnenie VZN o povinnosť Mesta zabezpečiť 
kampaňový sezónny zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad dva krát do roka, 
a to v jarnom a jesennom období. Prvý krát v roku by sa povinnosť zabezpečila na jar skrze akciu Za 
krajšie mesto a druhý krát na jeseň.

D i s k u s i a

p. Priehodová: Ako je to s kompostárňou na území mesta? 
p. Valent: Zo strany ZAaRES bol zámer vybudovať kompostáreň. V dvoch lokalitách, a to v Senici a 
v Skubíne však proces územného konania zastavili petície občanov proti vybudovaniu kompostárne. 
p. Dluholucký: Kam ide biologicky rozložiteľný odpad z mesta? 

1/5



p. Štúber: Na území mesta nedisponujeme kompostárňou, z tohto dôvodu ho zmluvná spol. Marius 
Pedersen z prekládkovej plochy vozí do kompostárne v Zvolenskej Slatine.  
p. Bielik: Nový zákon o odpadoch by mal znižovať skládkovanie, sú tu tendencie spaľovania odpadov 
bez triedenia a pod. Čo s tým? 
p.Suchý: Minulý rok bolo 5 zmien zákona, posledná mala okolo 240 zmien. Keby bola spaľovňa, bola 
by  kapacitne  regionálna,  problém  vidíme  s  jej  umiestnením.  Spracovanie  odpadu  plazmovou 
technológiou je len vo VSŽ v Košiciach. Projekt z Prešovskej univerzity bol realizovaný len v Poľsku 
teda na Slovensku v podstate takéto zariadenie je len 1.
p. Modranský: Podľa niektorých údajov v Rakúsku dokážu zhodnotiť až 93 % odpadov a len zvyšok 
skládkovať. Ako je to možné ? 
p. Suchý: Vo Viedni sú tri spaľovne odpadov, jedna zaujímavého dizajnu a nik s tým nemá problém.  
V spaľovniach sa namiesto skládkovania odpady energeticky zhodnocujú vďaka tomu majú nízku 
mieru  skládkovania  odpadov.  V  Dánsku  je  taktiež  väčšina  odpadov  namiesto  skládkovania 
spaľovaných, vozí sa tam odpad z Británie a pod.. Avšak za vysokou mierou triedenia odpadov je 
dlhoročné vzdelávanie obyvateľov, ekonomická motivácia a zrejme i sankcionovanie a lepší systém 
kontroly triedenia odpadov občanmi. Mieru triedenia odpadov v Európe môže negatívne ovplyvniť 
Čína svojimi  avizovanými obmedzeniami  v dovoze odpadov,  keďže v Európa asi  3 násobne viac 
odpadov vytriedi ako je schopná spracovať.
p.  Modranský:  Ako  vyzerá  lokalita  skládky  Cementárenskej  kde  bola  odstránená  skládka  ? 
Monitoruje sa tá lokalita?
p. Štúber: Zatiaľ sme tam neboli avšak lokalita Hrb kde bola skládka odstránená v r. 2016 vyzerala  
po roku dobre.
p.Bálint: Rozšírenie  kamerového  systému  do  lokality  bolo  avizované,  je  v  pláne  rozširovania 
monitorovacieho systému mesta. 

  
H l a s o v a n i e :
prítomných:   8                                  za: 8                                   proti: 0                             zdržal sa: 0

U z n e s e n i e   č.  2/2018:
Komisia MsZ pre životné prostredie a odpady odporúča zapracovať vznesené pripomienky do Ná
vrhu VZN Mesta Banská Bystrica, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Banská Bystrica č. 9/2016  
o nakladaní s komunálnymi odpadmi  a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Banská  
Bystrica .

K bodu 3.

p. Štúber: Predložený návrh Plánu práce komisie na rok 2018 vychádzal z Plánu práce na rok 2017 s 
tým, že bol zaktualizovaný na základe požiadaviek a aktuálnosti tém. Pribudli v ňom nové témy resp. 
pôvodné boli rozšírené ako napr. o Dokument starostlivosti o dreviny s ohľadom na poslednú zmenu 
zák. o ochrane a prírody, problematika držby psov a iných spoločenských zvierat na území mesta, voľ
ne žijúce mačky a iné zvieratá na území mesta, protipovodňová ochrana mesta  (Plán práce tvorí  
prílohu Zápisnice)
p. Priehodová: Bolo by dobré doň doplniť plán opatrní na zmiernenie klimatických zmien. 8. febru
ára 2018 bude o 17:00 h v Klube architektov verejná diskusia na ktorú Vás pozývam. 

H l a s o v a n i e :
prítomných: 8                                  za:   8                                proti: 0                                 zdržal sa: 0

U z n e s e n i e   č.  3/2018:
Komisia MsZ pre životné prostredie a odpady schvaľuje predložený Plán práce komisie MsZ pre ži
votné prostredie a odpady .
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Rôzne/

p. Modranský: Na Komisii MsZ pre dopravu, bezpečnosť, verejnoprospešné služby a verejný 
poriadok som žiadal o deklaratívne VZN prístupu Mesta k podpore nemotorovej dopravy a to určením 
priorít účastníkov cestnej premávky pre udržateľnú mobilitu s prioritou kladenou na chodca.
Účastníci cestnej premávky budú preferovaní v tomto poradí:

1. chodec
2. cyklista
3. cestujúci vo verejnej doprave
4. zdieľaná doprava (taxi, car-sharing)
5. Individuálna motorová doprava

 
p. Bielik:  Navrhujem aby z dopravnej komisie prišiel  výstup ako z gestorskej komisie dopravy v 
meste.
p. Priehodová: Územný plán mesta rieši priority v doprave.
p.  Modranský: Nechcem  aby  materiál  zaspal,  VZN  by  mohlo  takúto  aj  jednoduchú  definíciu 
deklarovať. 
p. Katreniak: S hierarchiou účastníka cestnej dopravy môžeme súhlasiť avšak VZN nie je  právnym 
predpisom, ktorý by to umožnil. Nesplnomocňuje na prijatie takéhoto VZN žiaden zákon.
p. Modranský: Na Mestskom úrade absentujú pracovníci, ktorí by riešili peších. Takýmto vyhlásením 
Mesta by sme deklarovali vôľu podporovať nemotorovú dopravu v meste.

H l a s o v a n i e :
prítomných:        8                          za:      8                             proti: 0                                 zdržal sa: 0

U z n e s e n i e   č.  4/2018:
Komisia MsZ pre životné prostredie a odpady sa bude podieľať na tvorbe dokumentu stanovu
júcom hierarchiu účastníka cestnej premávky s Komisiou MsZ pre dopravu, bezpečnosť, verej
noprospešné služby a verejný poriadok.

Banská Bystrica 08.01.2018

Zapísal:  Michal Štúber Pavol Katreniak
          sekretár komisie                                                              predseda komisie

                                                                                                            

Príloha: Plán práce Komisie MsZ pre životné prostredie a odpady na rok 2018
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Plán práce Komisie MsZ pre životné prostredie a odpady 
na rok 2018

1. kvartál

Rozpočet mesta v oblasti ŽP na rok 2018: zeleň - tvorba, údržba, ochrana – parky, výruby a 
náhradná  výsadba,  príspevok  pre  ZAaRES;  odpadové  hospodárstvo  -  poplatky,  trvalé 
stanovištia  na  kontajnery,  separovaný  zber;  chov  psov  -  venčoviská,  karanténna  stanica; 
ovzdušie – opatrenia;  detské ihriská;  verejné priestranstvá -  údržba,  čistota,  pohrebiská - 
cintoríny,  krematórium;  vodné  toky  –  údržba:  Rudlovský  potok,  Údurná,  deratizácia, 
dezinfekcia, holuby; dotácie na tvorbu a ochranu ŽP a ochranu zdravia obyvateľstva v zmysle 
VZN č.22/2008; výdavky na činnosť úradu - ŽP, komunálne služby v oblasti ŽP, Kabinet 
zdravé mesto atď.
Údržba  zelene  na  území  mesta a  plán  na  rok  2018-  kosenie,  výruby,  výsadba, 
odstraňovanie burín a inváznych rastlín, Dokument starostlivosti o dreviny, Generel zelene 
Odpadové  hospodárstvo  –  Akcia  Za  krajšie  mesto,  nelegálne  skládky,  systém  zberu 
komunálnych odpadov v meste 

2. kvartál

Mestské detské ihriská-   údržba, budovanie  veľkokapacitných  multifunkčných  ihrísk  na 
sídliskách, rušenie nevyhovujúcich
Kruhové objazdy (realizácia ich skultúrnenia) 

3. kvartál

Revitalizácia Mestského parku 
Ovzdušie  –  zdroje znečisťovania  ovzdušia,  plnenie  opatrení  na ochranu ovzdušia,  častice 
PM10, vyhodnotenie vplyvov automobilovej dopravy  na ovzdušie vybudovaním Severného 
obchvatu mesta, atď.
Problematika držby psov a iných spoločenských zvierat na území mesta, voľne žijúce 
mačky a iné zvieratá na území mesta 

4. kvartál

Vodné hospodárstvo - protipovodňová ochrana mesta, zásobovanie pitnou vodou, odvedenie 
odpadových vôd, údržba vodných zdrojov vo vlastníctve mesta a vodných tokov v správe 
mesta – Rudlovský potok + Údurná
Návrh Rozpočtu mesta na rok 2019
Dotácie na r. 2019
Ochrana prírody a krajiny – záujmy OPaK na území mesta  
Lesné hospodárstvo – prímestské lesy, lesoparky, lesy vo vlastníctve mesta
Správa o činnosti Komisie MsZ za rok 2018
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Súčasťou každého rokovania komisie budú najmä:
Návrhy komisii príslušných VZN
Informácie o aktuálnych problémoch ŽP v meste (MsÚ, ZAaRES) a  v jednotlivých častiach 

mesta – spolupráca s ďalšími komisiami, VMČ, OR; podnety, návrhy, sťažnosti,
Stanoviská Komisie ŽP k dôležitým problémom ŽP
Poskytovanie dotácií na tvorbu a ochranu ŽP a ochranu zdravia obyvateľstva
Informácie  o investičnej  činnosti  a  o zámeroch  podliehajúcich  procesu  EIA  (SEA)  - 

stanoviská 
Informácie o zmenách a doplnkoch územného plánu  a urbanistických štúdiách – stanoviská
Informácie o tvorbe koncepčných alebo strategicky významných dokumentov a materiálov,
Informácie o výruboch drevín a náhradnej výsadbe
Informácie o stave verejných priestranstiev – čistota ulíc,  aktivačné práce
Informácie o verejných akciách súvisiacich so ŽP
Ďalšie informácie týkajúce sa predmetu činnosti komisie

Banská Bystrica 08.01.2018
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