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Dôvodová správa
Mesto Nové Zámky sa pri zbere komunálneho odpadu riadi zákonom č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzným nariadením č.
5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Na sídliskách
prebieha zber komunálnych odpadov prostredníctvom 1100 l kontajnerov na zmiešaný
komunálny odpad, papier, sklo a plasty s kovmi. Pri uvedených typoch nádob je potrebný
vývoz dva až trikrát týždenne, z dôsledku rýchleho napĺňania nádob odpadom a aj
z hygienických dôvodov. V rodinných domoch sa komunálny a bio- odpad zbiera do 120 l
nádob, zatiaľ čo triedený odpad sa triedi do vriec.
Mesto vynakladá nemalé finančné prostriedky na udržanie čistoty a poriadku v okolí
kontajnerov a i napriek tomu sa stretávame s rôznymi problémami (hlavne na sídliskách).
Odpad sa často povaľuje v hromadách v okolí kontajnerov, veká na nádobách sú
mnohokrát otvorené alebo poškodené, v dôsledku čoho sa v okolí nádob šíri zápach
a degraduje sa kvalita zbieranej komodity. Tomuto aspektu do značnej miery napomáhajú
vandali a bezdomovci, ktorí sa prehrabávajú v nádobách. Ďalším problémom sú znečistené
kontajneroviská objemným a stavebným odpadom, čím si obyvatelia sami vytvárajú čierne
skládky.
Vyššie uvedené dôvody a nárast odpadu za minulé roky si vyžaduje uvažovať o zmene
systému v odpadovom hospodárstve. Mesto Nové Zámky zvažuje dva varianty, ktoré by
vyriešili problémy s čistotou a poriadkom v okolí kontajnerov:
• variant č. 1 predstavuje inštalovanie polopodzemných kontajnerov, zatiaľ čo
• variant č. 2 rieši formu krytia a uzamykania kontajnerov.
Každá z týchto alternatív je zaujímavá z určitého uhla pohľadu, je potrebné si však uvedomiť,
že neexistuje celoplošný recept, ktorý sa dá aplikovať do každej časti mesta.
Variant č. 1
Polopodzemné kontajnery
Polopodzemné kontajnery sú kontajnery, ktoré majú viditeľný vhadzovací otvor na
povrchu so zbernou nádobou, ktorá je zapustená do zeme. Pevná plastová šachta tvorí telo
kontajnera, v ktorej sa nachádza zberové vrece s hlavnou nosnou konštrukciou a vekom, ktoré
obsahuje vhadzovací otvor.

Odpad je uložený pod zemou, kde je nižšia teplota a zabraňuje sa tým rýchlemu rozkladu
baktérií a do značnej miery sa eliminuje zápach z uloženého odpadu. Polopodzemné
kontajnery majú väčšiu kapacitu ako bežné kontajnery keďže 2/3 kapacity nádoby sú
presunuté pod zemou. Vyžadujú si zníženú frekvenciu vývozu, ktorá vedie k zníženiu
nákladov a negatívnych vplyvov na životné prostredie (hluk, zníženie emisií, atď.) Tieto
kontajnery sú estetickejšie a takisto aj okolie zberného miesta je čistejšie, keďže je
znemožnené vyberať odpad vandalmi a bezdomovcami.
Inštalácia polopodzemných kontajnerov
Pre inštaláciu polopodzemných kontajnerov je potrebný výkop jamy, ktorá sa v spodnej
časti zhutní štrkovým lôžkom, do ktorého sa kontajner zvislo osadí. Kotviace prvky sa prihrnú
a zhutnia vrstvou štrku a zvyšná časť šachty kontajnera sa prihrnie a zhutní výkopovou
zeminou. Povrchová úprava môže byť ľubovoľná.
Monitorovací systém
Pre zefektívnenie vývozov a zníženie nákladov je možnosť vybaviť polopodzemné
kontajnery monitorovacím systémom. Tento systém funguje na báze ultrazvukového merania,
ktoré určí na koľko percent je kontajner zaplnený. Pokiaľ odberová spoločnosť pozná
aktuálny stav zaplnenia kontajnerov, dokáže efektívnejšie plánovať odvoz len tých
kontajnerov, u ktorých je to skutočne potrebné a nedochádza k situáciám, kedy sa zvoz
zbytočne predlžuje a predražuje odvozom prázdnych či poloprázdnych kontajnerov.
Vývoz a zber odpadu
Zberné vrece / pevné silo sa za pomoci hydraulickej ruky vytiahne zo šachty s hákovým
systémom. Hydraulická ruka premiestni vrece / nádobu nad otvorenú nadstavbu a obsluha
vozidla pomocou patentovaného systému otvárania v spodnej časti vyprázdni celý obsah.
Vrece / kontajner sa opäť uzavrie a uloží naspäť do šachty. Pri väčšom nasadení
polopodzemných kontajnerov v meste je vhodné využívať vozidlá, ktoré majú okrem
hydraulickej ruky aj lisovaciu nadstavbu.
Univerzálna požiadavka na hydraulickú ruku je dosah 10 metrov a zdvih 1 tona. Existuje
univerzálna technika na zber a vývoz polopodzemných kontajnerov a zároveň aj na vývoz
a zber bežných typov kontajnerov (1100l, 120l...), kedy vozidlo dokáže počas jednej zvozovej
trasy vyviezť všetky typy nádob.

Najväčším a najlimitujúcejším faktorom pri výstavbe stojísk polopodzemných kontajnerov
sú inžinierske siete v zemi. Taktiež záber verejnej zelene, aktuálnych stojísk alebo iných
zaťažených priestorov a šetrenie parkovacích miest obmedzuje výber správnej lokality.
Dôležité je aj zachovanie dostatočného odstupu stojiska od okien a balkónov, aby obyvateľov
nerušil hluk pri vývoze odpadu alebo výhľad na kontajnery, aj keď z estetického hľadiska nie
sú polopodzemné kontajnery vôbec rušivé.
Ďalším podstatným aspektom je donášková vzdialenosť, nakoľko kontajnery majú
približne 5-násobne väčší objem, ich spádová oblasť sa zväčší, čo v konečnom dôsledku môže
znamenať, že z pôvodnej vzdialenosti 20-60 m dostupnosti od domu pokojne môže obyvateľ
absolvovať vzdialenosť 150-200 m, poprípade i viac, čo môže byť vnímané u niektorých
skupín obyvateľov negatívne.

Polopodzemné kontajnery
Výhody
Estetické riešenie
Chránenie odpadu pred slnkom
Nemožnosť vyberania odpadov
vandalmi
Zredukovanie frekvencie vývozov

Nevýhody
Plastové nádoby
Horľavý materiál
Neestetické vyberanie odpadu
Výmena vozového parku
Dochádzková vzdialenosť
Problémy pri umiestňovaní kontajnerov
Inžinierske siete
Tepelné kanály
Spodná voda
Pri prechode na uzamykanie – výmena
poklopov
Plastové poklopy – odolný poklop za príplatok
Stavebné konanie

Tabuľka 1: Polopodzemné kontajnery
Variant č. 2
Betónové kryty na jestvujúce kontajnery
Druhý navrhovaný variant, ktorý by riešil udržanie čistoty a poriadku v okolí kontajnerov
by boli betónové kryty na jestvujúce kontajnery. Takáto forma krytia kontajnerov by
eliminovala osoby, ktoré vyberajú kontajnery a tým aj neporiadok, ktorý dokážu spôsobiť
takýmto správaním. Základnou myšlienkou je zamedzenie vstupu do priestoru kontajnera
neprispôsobivým občanom, ktorí prichádzajú ku kontajneroviskám za iným účelom, ako je
vynášanie odpadu. Títo, žiaľ, zároveň často znehodnocujú aj podiel triedených zložiek odpadu
ich zmiešavaním.
Kryté kontajnery rovnako bránia rozfúkaniu odpadu po okolí z dôvodu veterných
podmienok.
Použitím a rozmiestnením mobilných krytých kontajnerovísk na 1100 l nádoby by sa
zabezpečila väčšia čistota v meste aj pri preplnenej nádobe by vysypaný odpad, ktorý bol

rozhádzaný na okolí zostal v kryte nádoby, kde by bol chránený pred vetrom, ktorý odpad
rozfúka po okolí, taktiež aj prístup hlodavcov a iných zvierat by bol sťažený. Zvýšila by sa
ochrana životného prostredia a okrem už uvedených výhod by mesto získalo parkovacie
plochy na sídliskách (nakoľko smetné nádoby sú umiestnené práve na týchto plochách) , čo
by prispelo k úspore prostriedkov na budovanie nových parkovacích plôch.

Betónové kryty na jestvujúce kontajnery
Výhody
Estetické riešenie
Chránenie odpadu pred slnkom
Zabránenie možnosti vyberania odpadov
Flexibilita krytov /rozobratie, prevoz/
Kryty
sú
montovaná
skladačka,
rýchle
umiestňovanie bez stavebného konania
Predpríprava na uzamykanie, vloží sa len zámok
V cene masívny oceľový poklop
Odolnosť voči vandalizmu
Nie je potrebné upravovať spôsob odvozu odpadu
Možnosť prenosu a ukladania na trávnatú plochu
a priľahlý chodník, čím sa uvoľnia parkovacie miesta
Možnosť kombinovania s klietkovým systémom

Tabuľka 2: Betónové kryty na jestvujúce kontajnery

Nevýhody
Frekvencia výberu odpadu sa
nezredukuje

Ilustračné foto
Mesto Nové Zámky z vyššie uvedených dôvodov, odporúča schváliť a realizovať variant č.
2. t.j. krytie a uzamykanie kontajnerov formou betónových krytov.
Stanovisko komisie pri MsZ dopravy, regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a politiky
zamestnanosti:
Komisia odporučila schváliť variant č. 2, a to krytie a uzamykanie formou betónových krytov.

Stanovisko komisie pri MsZ územného plánu, investičnej výstavby a životného prostredia:
Komisia berie na vedomie zámer Mesta v smere odpadového hospodárstva,
vyšpecifikovanom v predkladanom materiáli, pričom danú problematiku jednohlasne
odporúča riešiť variantom č. 1, a to polopodzemným spôsobom.
Mestská rada odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob krytia a uzamykania
kontajnerov na komunálny odpad betónovými krytmi (variant č. 2).

