MESTSKÉ ZASTUPITEĽST VO NOVÉ ZÁMKY
VOLEBNÉ OBDOBIE 2018–2022

NÁVRH NA
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
k bodu programu č.: .....

Mestské zastupiteľstvo Nové Zámky
SCHVAĽUJE
V predloženom Všeobecne záväznom nariadení mesta o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi číslo .../2020
V § 5 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2 ktorý znie:
2/ Spôsob triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu môže prebiehať
aj v kompostovacom zásobníku. Systém triedeného zberu biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu môže mesto doplniť o miesta určené pre kompostovacie zásobníky.
Mesto podľa svojej ekonomickej situácie a finančných možností môže prideliť domácnostiam
v rámci individuálnej bytovej výstavby kompostovací zásobník každému rodinnému domu, ak
oň majiteľ nehnuteľnosti na území mesta požiada.

Nové Zámky dňa ....................
....................................................
Peter PODBEHLÝ
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VOLEBNÉ OBDOBIE 2018–2022

Dôvodová správa:
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/851 z 30. mája 2018, ktorou sa mení
smernica 2008/98/ES o odpade stanovuje povinnosť členským štátom EÚ zabezpečiť, aby sa
do 31. decembra 2023 biologický odpad buď triedil, alebo recykloval pri zdroji
(napr. kompostovaním). Slovenská republika prijala túto povinnosť do svojho právneho
poriadku návrhom zákona č. 460/2019 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z. o
odpadoch. Tento zákon bol schválený Národnou radou Slovenskej republiky dňa 27. 11.
2019.
V Nových Zámkoch zatiaľ tento spôsob (kompostovanie) oficiálne absentuje. V minulosti
sme sa aj uchádzali o štrukturálne fondy na kompostéry, ale vždy neúspešne. Pokiaľ tento
spôsob zadefinujeme aj do VZN, môže to k veci len a len pomôcť pri budúcom posudzovaní
našich projektov.
Tento rok na území nášho mesta úspešne začal s osvetou o kompostovaní zatiaľ ako jediný
nadšenec a ekologický občiansky aktivista Martin Slobodník. Na Cyrilometódskej ulici sa mu
podarilo zrealizovať aj za pomoci nášho participatívneho rozpočtu Projekt Cyril a Metod
kompostujú, kde sa do projektu dobrovoľne zapojilo 15 rodín. Toto považujem tiež za cestu
akou by sme sa mali ako mesto v našej réžii uberať. Riešiť v prvom rade skôr funkčnosť a
efektivitu zberu.

Nové Zámky dňa ....................
....................................................
Peter PODBEHLÝ

