Zápisnica zo zasadnutia
Komisie výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja
Konaného dňa 11. 1. 2016
Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa
3. Návrh na zmenu hospodárenia s odpadom v chatovej oblasti
4. Záver

1. Otvorenie
Dňa 7. 12. 2015 predstavil poslanec Obecného zastupiteľstva Bc. Šimon Kadlic návrh zmeniť systém nakladania
s odpadmi v chatovej oblasti s cieľom dosiahnuť významnú úsporu finančných prostriedkov obci a zjednodušiť
celý proces odstraňovania odpadu z tejto oblasti.
Úlohou Komisie výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja je prerokovať možnosti realizovať daný
návrh a odporučiť pre obec výhodnú alternatívu realizácie z viacerých hľadísk, akými sú financie, dopad na
životné prostredie, efektívnosť a vplyv na estetický dojem stavieb zasadených v prostredí danej lokalite.
2. Určenie zapisovateľa
Predseda Komisie poveruje Ing. Jozefa Kadlica, aby vyhotovil zápisnicu z tohto stretnutia.
3. Návrh na zmenu hospodárenia s odpadom v chatovej oblasti
Návrh je možné zrealizovať v dvoch prevedeniach:
a)

1 zberné miesto

Pri realizácii návrhu vo forme vybudovania jedného zberného miesta navrhuje Komisia vybudovať toto zberné
miesto na parcele č. 4462/48 v k. ú. Obce Borský Svätý Jur, na ktorej sa nachádza kemping u parkoviska, a to
z niekoľkých dôvodov:
-

-

-

Dostupnosť k miestu je na vynikajúcej úrovni tak ako z pohľadu vývozcu odpadu i obyvateľov v danej
lokalite, a to z oboch strán rekreačnej oblasti, pričom sú obe centrá rekreačnej oblasti približne rovnako
vzdialené od zberného miesta,
vybudovanie zberného miesta na hranici kempingu mu poskytuje ochranu z troch strán, pričom štvrtá
strana, oplotenie, ktoré bude poskytovať prístup do zberného miesta, bude kopírovať súčasne
jestvujúce oplotenie kempingu tak, že zberné miesto sa bude celou svojou časťou nachádzať vnútri
areálu kempingu,
tým pádom nijakým spôsobom nenaruší priestor na parkovisku pred kempingom a plynulo zapadne do
prostredia, kedy bude pôsobiť skryto a nenaruší tak celkový obraz danej lokality,
čím minimalizuje možnosť vyvolať nevhodný dojem plynúci z nepekného a príliš kričiaceho vzhľadu
kontajnerov na zmiešaný a separovaný odpad,
miesto je dostatočne priestorné na vybudovanie zberného miesta o rôzne veľkej rozlohe.

b) 2 zberné miesta
Pri realizácii návrhu vo forme vybudovania dvoch zberných miest navrhuje Komisia vybudovať tieto zberné
miesta na parcele č. 4462/48 a č. 5650/1 v k. ú. Obce Borský Svätý Jur, a to z niekoľkých dôvodov:

-

Dôvody pre par. Č. 4462/48 sú uvedené vyššie,
par. Č. 5650/1 sa nachádza v dostatočnej vzdialenosti od komunikácie vedúcej od Tomkov smerom do
Jura, a je tak dostatočne skrytá za lesným porastom,
lokalita je dostatočne priestorná na vybudovanie zberného miesta ô rôzne veľkej rozlohe,
lokalita je dostatočne priestorná a príjazdová cesta natoľko široká, že je možné sa v nej úplne otočiť so
smetiarskym autom,
nachádza sa takmer v strede danej časti rekreačnej oblasti a je tak dobre dostupná väčšine obyvateľov
žijúcej v danej oblasti.

Komisia navrhuje osadiť zberné miesto kontajnermi pre zmiešaný i separovaný odpad, a to o objeme 1100l.
Z dôvodu ochrany majetku a bezpečnosti by mala obec preferovať osadiť zberné miesto plechovými kontajnermi.
Pri realizácii dvoch zberných miest je na mieste rozdeliť počet kontajnerov medzi jednotlivé miesta, aby sa
celkový počet zachoval pri realizácii ktorejkoľvek z možností.
Zberné miesto by malo mať vybudovanú spevnenú plochu alebo by sa pri budovaní mal použiť materiál zaručujúci
pevnosť a stabilitu podložia, napr. betónové panely či kocky. Komisia navrhuje použiť k ohradeniu zberného
miesta pletivo uchytené na stĺpikoch od seba vzdialených v pravidelných intervaloch. V pletive smerom do
parkoviska by sa mala nachádzať bránka pre ľudí, ktorí chcú vynášať smeti a dvojkrídlová brána umožňujúca vývoz
kontajnerov. Rozloha zberného miesta by mala byť priamo úmerná počtu tam umiestnených kontajnerov.
4. Záver
Komisia výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja sa zhodla na vyššie zmienených bodoch a tým
vyčerpala program dnešného zasadnutia. Komisia odporúča obci Borský Svätý Jur realizovať zberné miesta len
v súlade s vyššie uvedenými bodmi a zvoliť takú alternatívu, ktorá najviac vyhovuje potrebám obyvateľov v
rekreačnej oblasti.

Príloha:
Prezenčná listina

V Borskom Svätom Jure dňa 16. 1. 2016.

Ing. Jozef Kadlic

Bc. Šimon Kadlic

Zapisovateľ

Predseda komisie výstavby,
životného prostredia
a regionálneho rozvoja

