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Návrh na závery k prerokovanému bodu: 
Návrh na uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 
 
zrušuje 
 
uznesenie č. 236/2017 
 
Dôvodová správa: 
Po zadaní bola úloha oddelená na dve zásadné otázky, a to nákup nádob a logistiku odpadu 

do neho ukladaného. Nádoby sú voľne predajným artiklom, priemerná cena KUKA nádoby 

podľa špecifikácie a typu je 35-50€ s DPH, množstevné zľavy sú možné u veľkoobchodných 

predajcov. Druhým problémom v danej otázke je logistika, a teda odvoz odpadu. 

Daný problém bol odkonzultovaný dňa 9.4.2018 s Ing. Tabačekom, vedúcim pracovníkom 

dispečingu spoločnosti Brandtner Nova, a.s., Spišská Nová Ves, ktorá okrem odvozu odpadu je 

aj veľkoobchodným predajcom týchto odpadových nádob.  

Na základe jeho vyjadrenia mi odporúčal nezapodievať sa týmto problémom, nakoľko z jeho 

skúseností aj v iných obciach, kde prevádzkujú odvoz odpadu, sa všetci vracajú k riešeniu 

zberu a odvozu odpadu v rómskych osadách prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov 

(VKK), pretože tento spôsob nakladania s odpadom prostredníctvom KUKA nádob sa 



v rómskych osadách neosvedčil ani s pridanými ďalšími motivačnými službami (lístky na odvoz, 

úľava od úrokov pri vyplatení istiny dlžnej sumy a pod.). Hlavnými dôvodmi neúspechu sú 

mnohokrát skrátená životnosť týchto nádob v porovnaní s umiestnením v iných častiach obce 

(zatiaľ čo v centrálnych častiach nahradzujú nádoby po 8-10 rokoch, v osadách tieto nádoby 

majú maximálnu životnosť jeden rok) alebo vôbec ich prítomnosť pri domoch občanov, keď sa 

stanú pre daných občanov obchodovateľnou položkou alebo pre detské osadenstvo formou 

hračky alebo náhradou za sánky alebo športové prostriedky. 

Čo sa týka logistiky v tomto smere predniesol p. Tabaček vážne obavy, že v prípade použitia 

KUKA nádob by v dnešných podmienkach dodržanie zmluvy o odvoze a zákonných povinností 

pri odvoze odpadu z osady Jareček a Za tehelňou nebolo možné, nakoľko v osadách nie sú 

vytvorené vhodné podmienky pre jazdu odpadového zberača po všetkých úsekoch. Aktuálne 

s týmto vozidlom operujú na trase k bytovým domom (zberač pre BOBOR a KUKA nádoby je 

ten istý), pričom využívajú točňu za bytovkami. V prípade prístupu k iným domom najmä 

v kopci to nevidí ako reálne bez pomoci občanov alebo obce, nakoľko zberač do týchto častí 

nevyjde alebo nemá možnosť sa tam otočiť. Pri VKK sa využívajú menšie a obratnejšie vozidlá 

a manipulácia s odpadom je v tomto smere ekonomickejšia. Z tohto dôvodu by nebolo možné 

cenovú ponuku na odvoz odpadu umiestnených v KUKA nádobách pre časti Jareček, Za 

tehelňou a Štofan vypracovať. 

Na základe spracovania týchto dvoch odpovedí nepovažujeme zmenu spôsobu odvozu odpadu 

prostredníctvom KUKA nádob za ekonomické, efektívne a hospodárne, nakoľko pre realizáciu 

tohto zberu by bolo potrebné upraviť podmienky vstupu zberových vozidiel a ich manipulácie 

v časti Jareček a časti osady Za tehelňou, a rovnako by v prípade zlyhania tohto projektu, 

ktorého riziko je pomerne vysoké, by obec vynaložila omnoho vyššie finančné prostriedky na 

likvidáciu čiernych skládok odpadu, ktorý by sa nezbieral v tomto prípade vôbec. 

Na základe vyššie uvedeného odporúčam OZ v Markušovciach dané informácie vziať v úvahu 

a dané uznesenie zrušiť z dôvodu jeho nerealizovateľnosti. 

 

Mgr. Peter Formela 

 
V Markušovciach dňa  24. 04. 2018  
 


