
Interpelácia – N.Kalinai 

 

V priestoroch vyhradených pre smetné nádoby na ulici A.Hlinku (pred predajňou GARU a tiež oproti – 
na druhej strane cesty), zostáva aj po vyvezení odpadu spoločnosťou SITA na zemi neporiadok, špina 
a odpadky. Tento stav podľa vyjadrení občanov spôsobujú najmä spoluobčania, ktorí v odpadkoch 
hľadajú upotrebiteľné veci, a taktiež ľudia, ktorí v priľahlých bytovkách nebývajú a za odvoz neplatia, 
ale napriek tomu tam (najmä v noci) odpadky vyvážajú. 

1. Mohli by predstavitelia mesta zabezpečiť po každom vyvezení  odpadkov následné vyčistenie 
priestorov, kde sú smetné nádoby umiestnené? Či už výzvou pre spoločnosť SITA alebo vlastnými 
prostriedkami ,ak to zmluva so spoločnosťou SITA neumožňuje? 

2. K vyriešeniu súčasného stavu, resp. k odhaleniu a prípadnému sankcionovaniu ľudí, ktorí danú 
situáciu zapríčiňujú, by mohlo napomôcť nainštalovanie kamier a monitorovanie tohto priestoru 
Mestskou políciou. Vzhľadom na skutočnosť že v tejto oblasti v nedávnej minulosti prišlo k viacerým 
priestupkom, resp. trestným činom (prepadnutie v obchode Garu, rozbitie skiel na parkujúcich 
autách, vykrádačky pivníc, poškriabanie áut, prepichnuté pneumatiky, zapálený smetný kôš ap.) malo 
by kamerové snímanie dopad aj na zvýšenie bezpečnosti občanov v tejto časti mesta. Je možné 
takéto monitorovanie zabezpečiť? 

V príloha zasielam fotografie znečistených priestorov, urobené v nedávnej minulosti. 

Ďakujem za vybavenie, s pozdravom 

Ing. Norbert Kalinai, poslanec MsZ 

ODPOVEĎ: 

V zmluve so SITOU je v čl. 6 Povinnosti poskytovateľa uvedené: 

„1. Poskytovateľ je povinný odstrániť drobný odpad, ktorý sa nachádza pri smetných nádobách. Pri 
vyprázdňovaní 1100 l zberných nádob na sídliskách zabezpečiť vždy čistotu v najbližšom okolí nádob. 
Uvedené činnosť bude vykonávaná v rámci dohodnutej jednotkovej ceny za vývoz 1100 l nádoby. Po 
odchode zo stanoviska zo smetným vozom bude priame okolie zberných kontajnerov vyčistené od 
všetkých drobných odpadov. Rovnako je to záväzné aj pri 110 lit. nádobách. 

2. Zber objemných odpadov okolo 1100 l nádob (gaučové súpravy, starý nábytok) bude odvážaný 
vždy po dohode s objednávateľom.“ 

V stredu 11.12.2013 sme mali stretnutie so zástupcami spoločnosti SITA, kde sme opäť upozornili na 
čistotu stanovíšť.  Ako nám p. Oravec – zodpovedný zamestnanec spoločnosti SITA oznámil – smetné 
stanovištia po každom zbere odpadu kontroluje. Do budúcna plánujeme aj počas týždňa smetné 
stanovištia čistiť za pomoci aktivačných prác a využitím ľudí poberajúcich sociálne dávky. 

Čo sa kamery týka – čakáme na úspešnosť výzvy v projekte na ďalšie kamery na inštalovanie. Podľa 
úspešnosti a množstva kamier, čo dostaneme – budeme inštalovať podľa nutnosti v meste. 


