Zápisnica
zo stretnutia Komisie výstavby, územného rozvoja a životného prostredia pri OcZ obce
Sklabiňa uskutočnenej dňa 13.10.2017

Prítomní členovia komisie :
Predsedníčka komisie :
Denisa Martinková
Členovia komisie :
Ing. Igor Kovačka
Jozef Brodenec
Ing. Marián Janík
Mgr. Ľubomír Dzurec
Slavomír Honko (nový člen)

Ján Chmúrny - ospravedlnený

Program :
1. Privítanie.
2. Otvorenie.
3. Program : Komunálny a bio odpad, navýšené faktúry od firmy Brantner Fatra s.r.o.
4. Diskusia.
5. Záver
K jednotlivým bodom programu :
1. Privítanie.
Predsedníčka komisie Denisa Martinková privítala všetkých prítomných a uviedla, že
komisia je uznášaniaschopná, jeden člen nie je prítomný. Denisa Martinková predstavila
zvlášť a privítala nového člena komisie p. Slavomíra Honka. S prijatím za člena súhlasila
celá komisia – jednohlasne schválené.
2. Otvorenie.
Predsedníčka komisie otvorila stretnutie a predniesla program zasadnutia, ktorý bol
jednohlasne schválený.
3. Program.
Predsedníčka komisie informovala prítomných o jednom bode v programe (viď vyššie), ku
ktorému sa môžeme poradensky vyjadriť.
Komisia uvedené zobrala na vedomie.
4. Diskusia.
– predsedníčka komisie začala diskusiu informáciou od vedenia obce o rapídne
navýšených faktúrach fy Brantner od začiatku roka 2017. Na vyžiadanie jej boli, ako aj
ostatným poslancom poslané zoskenované faktúry do mailu. Tieto faktúry sú evidentne
zvýšené o bio odpad, ktorý sa datuje od 07.04.2017, ale samozrejme aj o zvýšenie
komunálneho odpadu v tonách. Odpad je veľmi široký pojem a obsiahla téma. Ľudia, aj

keď im boli rozdané letáčiky o triedení odpadu, nevedia všetko a možno je im
pohodlnejšie dávať veľa odpadu do zmesového KO, čím nám samozrejme hrozí, že sa
v budúcom roku môže navýšiť poplatok za KO (momentálne je eur 20/osoba). Myslí si, že
táto cesta nie je správna, pretože sú ľudia, ktorí poctivo triedia odpad na viaczložkový
a záleží im na tom. Je potrebné zabezpečiť občanom osvetu a propagáciu
s kompetentnými pracovníkmi OZV (Organizácie zodpovednosti výrobcov), alebo so
zmluvným partnerom Brantner Fatra s.r.o. s cieľom viac triediť. Každý občan by mal
uvedomelo rozmýšľať, nielen nad separovaním odpadu a produkovaním menej odpadu,
ale aj nad tým, že je to dôležité pre naše životné prostredie, prírodu našej obce a našej
Zeme. V neposlednom rade sa to dotkne aj našich peňaženiek a nie každý má rovnakú
finančnú situáciu. Je potrebné a každá obec je povinná na svojej web stránke (ak je
zriadená) a úradných tabuliach zverejniť podrobné rozdelenie a triedenie odpadu do
jednotlivých kontajnerov. Denisa Martinková podala návrh na poslednom OcZ v 09/2017,
aby sa začalo vypracovaním Čestného prehlásenia občana, kto je za vlastné
kompostovanie, príp. výrobu vlastného kompostéra, za kúpu kompostéra alebo kompost
zaviesť na obecné kompostovisko. Ak by toto prehlásenie podpísalo najmenej 50 %
obyvateľov, ktorí preukážu, že kompostujú vlastný vytriedený odpad, môžeme nádoby na
bio odpad vrátiť našemu zmluvnému Brantner Fatra s.r.o., ponížiť faktúry o sumy
z prenájmu nádob, odvoz a zhodnotenie bio odpadu a a hľadať inú cestu riešenia, napr.
osloviť naše Poľnohospodárske družstvo a dohodnúť sa s ľuďmi, ktorí sú kompetentní
v tejto oblasti rozhodovať. Všetci členovia súhlasili, bolo by to prospešné pre obidve
strany, samozrejme, pokiaľ je to možné a podľa zákona. D. Martinková uviedla aj príklady
z obcí, ktoré si iným spôsobom pomáhajú a prispievajú k separovaniu a zberu bio
odpadu. Je obec, v ktorej je v každej domácnosti kompostér, firma Brantner Fatra s.r.o.
sa podieľa len na naozaj nutných prácach, za ktoré si potom službu fakturuje, v ďalšej
obci je k dispozícii obecný traktor, ktorý v určených intervaloch zbiera po obci konáre,
trávu a iný bio odpad. Môže konáre, ak sa dá, zoštiepkovať a použiť na potrebu obce
alebo to zavezie do firmy EBA v Sučanoch. Bio odpad z obcí končí v tejto firme
v Sučanoch, je to spoločnosť, ktorá bola založená ako právny nástupca bývalého š.p.
Rašelinové závody. Členovia komisie súhlasili aj s takýmto možným riešením od obce. Po
prezretí si kópií faktúr, členom komisie chýbal súpis odpadov. Preto dali za úlohu
predsedníčke komisie, tieto súpisy vypýtať od OcÚ. Tak isto sa pýtali členovia komisie, či
aj niekto iný vyjadril názor na tento problém napr. členovia finančnej komisie (A.
Silvestrová, I. Lačná, R. Roganský, M. Kamenický, M. Majerčík) alebo hlavná kontrolórka
obce. Kto kontroluje tieto došlé faktúry, kto dáva príkaz na ich úhradu a či sú správne
údaje na faktúre podľa kg s kópiou od obce. Hlavne padla otázka, prečo sa až po takej
dlhej dobe otvorila táto téma, a prečo sa to neriešilo už skôr. Je október, prídu ešte tri
faktúry a od 1.1.2018 môžeme prestúpiť v zmysle zákona do inej OZV. Je preto nutné
riešiť tento problém, hlavne organizovať osvetu a poradenstvo, aby sme predišli
„čiernym skládkam“, vytvárať čo najmenej odpadu, viac triediť a tak zveľaďovať životné
prostredie, chrániť ho a tým sa správať ekologicky a nie ľahostajne.
Komisia uvedené jednohlasne schválila.
5. Záver.
Predsedníčka komisie ukončila zasadnutie a poďakovala prítomným za účasť.
V Sklabini 20.10.2017
Zapísala : Denisa Martinková
predsedníčka komisie

