8 / STANOVISKÁ / POLEMIKA

Pred vydaním 3. čísla občasníka V zdravom meste, ktoré ho vydavateľom je Občianske združ enie Prevencia AD, ma oslovili, aby som
reagoval na články o odpadoch a skládke odpadov v naš om meste. V
dohodnutom termíne (9.5. 2002) som reakciu na článok odovzdal vydavateľ ovi. Môj článok vš ak neuverejnili, vraj pre skorš iu redakčnú
uzávierku. Povedali mi, ž e po určitej úprave a skrátení ho uverejnia v
nasledujúcom čísle. Konš tatoval som, ž e nie je záujem o jeho uverejnenie a tak som pož iadal redakciu Pezinčana, aby článok uverejnili v
plnom znení i keď je to už so značným časovým odstupom. Č itateľ si
tak môž e urobiť vlastný názor na uverejnené články.
Ing. Ivan Pessel
primátor mesta

Reakcia na články uverejnené v občasníku V zdravom meste
V ostatnom č ísle obč asníka V zdravom meste boli uverejnené č lá nky
autorov Ing. Jaroslava Pavlovič a a
Mgr. Olivera Solgu o pezinskej
sklá dke odpadov. Vá žim si snahu
autorov o rieš enie zlej situá cie na
pezinskej sklá dke. Mesto musík daný m problémom vystupovať zodpovedne, ale musípri tom vychá dzaťz
objektívnych faktov, z vlastný ch kompetencií, platnej legislatívy a schvá lený ch dokumentov. Preto sú niektoré
č asti č lá nkov veľmi nepresné. I keď
nie som zá stancom polemiky cestou
médií, nedá mi, aby som niektoré
veci neuviedol na pravú mieru. V
č lá nku pá na Pavlovič a sa píš e: "Už
pred rokom som navrhoval, aby sa v
Pezinku zaká zalo ukladanie nielen
nebezpeč ného odpadu, ale aj odpadu zo spaľovní". Pritom pá n Pavlovič a poslanci MsZ veľmi dobre vedia, že Ú stavný súd rozhodol o zruš ení č asti Vš eobecné zá väzného
nariadenia mesta (VZN) o zá kaze
dovozu odpadu na územie mesta
bez predchá dzajúceho súhlasu MsZ
a tý m umožnil ukladanie aj spomínaný ch odpadov na pezinskú sklá dku
bez možnosti zá sahu. Pá n Solga v
zá vere č lá nku uvá dza: "Rieš enie
novej sklá dky sa malo zač ať už
dá vno (viď Trnava), lenže to by sme
museli vš etci mať snahu rieš iť problémy nielen na rok č i jedno volebné
obdobie, ale na dvadsať-tridsať
rokov dopredu. Doteraz to bolo to
starézná me: Po ná s potopa!". Aj pá n
Pavlovič ako vedúci útvaru sprá vy
mesta do ktorého kompetencie spa-

Pracovníci firmy Petmas Onyx
majú č oraz č astejš ie problémy pri
vysý paníodpadu z plastový ch ná dob, ktoré sú pri rodinný ch domoch. Problémy sú spôsobené preplnením ná doby ťaž ký m odpadom,
najmä stavebný m odpadom, kameňmi, hlinou, č ím vzniká preťaž enie ná doby, ktorej nosnosťje len
115 kg.
Ak zistia taký to prípad, pracovníci
upozornia majiteľa ná doby letá kom
a ná dobu nevysypú. Je to opatrenie, ktoré má zabrá niť mož nosti
znehodnotenia ná doby alebo poš kodenia zdvíhacieho mechanizmu.
Oddelenie ž votné ho

dalo i životné prostredie a územné
plá novanie i pá n Solga ako poslanec
MsZ a č len MsR sa aktívne zúč astňovali na príprave a schvaľovacom procese tvorby nového Ú zemného plá nu sídelného útvaru Pezinok (Ú PN). Príprave a schvá leniu
predchá dzalo spracovanie Mestského územného systému ekologickej stability (MÚ ZES), prieskumy a
rozbory územia a verejnéprerokovanie konceptu rieš enia Ú PN. Vo vš etký ch prípravný ch a schvá lený ch dokumentoch je priznaná súč asná
sklá dka Pezinský ch tehelnía vybudovanie novej sklá dky odpadov v
novej tehliarskej jame, ako i rezerva
na budovanie novej sklá dky po ná vrhovom obdobíÚ PN po roku 2010 v
lokalite Panholec. Po schvá leníÚ PN
v MsZ v roku 1996 bolo schvá lené
VZN o zá väzný ch č astiach Ú PN do
ktorý ch sú zač lenené lokality
súč asnej sklá dky a plá novanej novej
sklá dky v novej jame. Samosprá va
mesta pri presadzovaní zá ujmov
obč anov musí reš pektovať platnú
legislatívu a postupovať len v intenciá ch zá kona a svojich kompetencií,
č o v plnej miere aj robí. Staré zná me
príslovie hovorí, že po vojne je každý vojak generá lom, preto považujem vyjadrenia p. Pavlovič a a p.
Solgu za politický populizmus.
Á no je pravdou, a samosprá va
mesta si je toho vedomá , že súč asne
platný Ú PN vo svojich zá väzný ch
č astiach pre stanovenie lokalít na
ukladanie odpadov aj vzhľadom na
meniace sa skutoč nosti, nový zá kon
o odpadoch, podnety obč anov a obč ianskych združení, je prekonaný .
Preto MsZ v roku 2001 vyhlá silo a
vyhodnotilo súťaž na spracovanie

Nadá cia otvorenej spoloč nosti
(OSF) ozná mila skupine pezinský ch dobrovoľníkov - iniciá torov
kampane Za č istejš í Pezinok, ž e
ideový zá mer projektu expertná
komisia odsúhlasila. Znamená to,
ž e projekt postupuje "do finá le",
teda zá mer bude podrobne rozpracovaný a 30. septembra bude na
zasadnutí komisie schvá lená vý š ka jeho koneč nej finanč nej podpory.
Pezinský ch aktivistov č aká eš te
veľa prá ce s prípravou a najmä
realizá ciou projektu, ktorý by mal
citeľnou mierou prispieť nielen k
zlepš eniu vzhľadu ná š ho mesta,

aktualizá cie Ú PN, ktorý sa v súč asnosti realizuje a pripravuje na verejné
pripomienkové konanie. V zadaní
pre aktualizá ciu je jednoznač ná požiadavka o vyč lenenísúč asný ch lokalít
na ukladanie odpadov (stará a nová
jama) a prehodnotenie lokality Panholec z obdobia po ná vrhovom (po
roku 2010) do aktualizá cie, č ím sa
vytvoria reá lne podmienky na vybudovanie bezpeč nej ekologicky neš kodnej sklá dky odpadov s úč as- ťou
mesta.
Pre mňa a samosprá vu mesta je
poteš iteľné, že obč ianske združenie
Prevencia AD sa aktívne popri propagač ný ch akciá ch mesta cestou
Pezinč ana a TV Pezinok podieľa na
propagá cii separovaného zberu odpadov. Mesto Pezinok realizuje systém separovaného zberu komuná lneho odpadu od roku 1993 celoploš ne a podľa naš ich informá cií je
jediné v SR s taký mto dosahom. Podiel separovaný ch zložiek sa pohybuje okolo 18 percent. Zatiaľostá va
trvalý m problémom umiestňovanie
jednotlivý ch komponentov (papier,
sklo). Nový zá kon o odpadoch vytvá ra podstatne lepš ie podmienky na
uplatňovanie tohto systému. Vzhľadom na vysokú flexibilnosťpezinského systému za lepš ieho pochopenia
obč anov je možné ho rozš íriť aj o
separá ciu plastov o č om samosprá va už dlhš ie uvažuje. Nový zá kon o
odpadoch vš ak so sebou priná š a i
negatívny ekonomický dosah na
obč anov. Na rozdiel od predchá dzajúceho zá kona, za tvorcu odpadu sa
považuje obč an a samosprá va zodpovedá za likvidá ciu odpadu. Obč an
by mal platiť za odvoz a uloženie
odpadu (doteraz uloženie odpadu
hradilo mesto). Zá kon umožňuje stanoviť roč né poplatky až do vý š ky
1200 Sk na obč ana, podľa trvalého
bydliska. Ekonomicképrepoč ty preuká zali, že pri tzv. nulovom variante by
vychá dzal poplatok na obč ana asi
430 Sk na rok. MsZ pri stanovení
poplatkov vychá dzalo zo skúseností
pri kvalite separovaného zberu a v
zá stavbe rodinný ch domov stanovilo
poplatok na obč ana 250 Sk/rok a v
sídliskovej zá stavbe, kde separá cia

ale aj vzťahu obč anov, najmä detía
mlá dež e k ž ivotnému prostrediu.
Najbližš ie stretnutie dobrovoľníkov sa uskutoč ní v pondelok 26.
augusta o 14.00 hodine na Mestskom úrade, v miestnosti č . 7. Doteraz sa prihlá sili k projektu: Mesto
Pezinok, komunitná nadá cia Revia, ZŠ - Kupeckého, Na bielenisku, Holubyho, Fá ndlyho, Oreš ie,
Centrum voľného č asu, OZ Prevencia AD, Združ enie kresťanský ch dôchodcov, MO Slovenského skautingu, OZ U psej matere,
OZ Grinavský obč iansky vý bor,
Klub mladý ch, Centrum vý chovnej

dosahuje nízke percento, 350 Sk na
obč ana. Mesto zo svojho rozpoč tu
dotuje likvidá ciu odpadov roč ne sumou asi 3 200 tisíc Sk. Vzhľadom na
to neuvažuje zatiaľ o diferenciá cii
poplatkov.
Vo vyspelý ch š tá toch dosahuje
separá cia komuná lnych odpadov asi
40 - 50 percent. V naš om meste pri
zavá dzanísystému to bolo 30 - 35
percent, ale v súč asnosti iba 18 percent. Motivá ciou pre každého obč ana by mali byť najmä ekologické a
ekonomickéhľadiská . To, č o netreba
uložiťna sklá dku, netreba platiť (ceny za sklá dkovanie odpadu podľa
kategórie sa pohybujú od 600 Sk/t
do niekoľko tisíc Sk/t), tý m je možné
znížiťi celkovéná klady na likvidá ciu,
ktoré sa môžu premietnuť i do poplatku pre obč ana. Z ekologického
hľadiska je vý znamné využitie separovaný ch komponentov vo vý robe a
zníženie ekologického zaťaženia
prírodný ch zdrojov.
Veľmi negatívnym javom a nielen v
naš om meste je vytvá ranie tzv. č iernych sklá dok odpadov na okrajoch
mesta, v lese a v prírodnom prostredí vôbec. Mesto má zmapované
miesta tý chto sklá dok a je ich viac
ako 20. Najväč š ie z nich sú Za drá hou, na ceste do Limbachu pri Dubovom vŕš ku, pod Líš č ou horou a vo
viniciach nad Grinavou. Mesto pravidelne dvakrá t roč ne organizuje akcie
na likvidovanie veľkoobjemový ch
odpadov od obč anov rozmiestňovaním veľkokapacitný ch kontajnerov
po celom meste s cieľom znížiť podiel tvorby č iernych sklá dok. Bohužiaľsa to veľmi nedarí. Na likvidá ciu tý chto sklá dok vydá va mesto
roč ne viac ako 100 tisíc Sk. I v tomto
roku sa budú postupne likvidovať
viacerétakéto sklá dky.
Som presvedč ený , že i aktivita obč ianskeho združenia Prevencia AD
vyhlá sením súťaže pre obč anov v
separá cii odpadov pomôže zvý š iťjej
kvalitu a postupne znižovať nielen
ekonomickú zaťaženosť mesta a
obč anov, ale i ekologickú zaťaženosťná š ho územia.
Ing. Ivan Pessel
primátor mesta
a psychologickej prevencie, TV
Pezinok, č asopis Pezinč an, tý ždenník Pezinsko, č asopisy Pezinský podnikateľ, Vidieč an a Pezinské okno. Vítaní sú aj ďalš í zá ujemcovia.
Bližš ie informá cie mož no získať
na Mestskom úrade, Radnič né
ná mestie 7, č .dv. 6, tel. 6901 102
alebo v nadá cii Revia, Moyzesova
26, tel. 641 3011.
(EL)

l PREDÁ M radiá torové č lá nky
150/500, ventily, dvojkolesovú
vleč ku na malotraktor, kalové č erpadlo, lis na hrozno. Tel. 033/649
6697.
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obč ana. Mesto zo svojho rozpoč tu
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Veľmi negatívnym javom a nielen v
naš om meste je vytvá ranie tzv. č iernych sklá dok odpadov na okrajoch
mesta, v lese a v prírodnom prostredí vôbec. Mesto má zmapované
miesta tý chto sklá dok a je ich viac
ako 20. Najväč š ie z nich sú Za drá hou, na ceste do Limbachu pri Dubovom vŕš ku, pod Líš č ou horou a vo
viniciach nad Grinavou. Mesto pravidelne dvakrá t roč ne organizuje akcie
na likvidovanie veľkoobjemový ch
odpadov od obč anov rozmiestňovaním veľkokapacitný ch kontajnerov
po celom meste s cieľom znížiť podiel tvorby č iernych sklá dok. Bohužiaľsa to veľmi nedarí. Na likvidá ciu tý chto sklá dok vydá va mesto
roč ne viac ako 100 tisíc Sk. I v tomto
roku sa budú postupne likvidovať
viacerétakéto sklá dky.
Som presvedč ený , že i aktivita obč ianskeho združenia Prevencia AD
vyhlá sením súťaže pre obč anov v
separá cii odpadov pomôže zvý š iťjej
kvalitu a postupne znižovať nielen
ekonomickú zaťaženosť mesta a
obč anov, ale i ekologickú zaťaženosťná š ho územia.
Ing. Ivan Pessel
primátor mesta
a psychologickej prevencie, TV
Pezinok, č asopis Pezinč an, tý ždenník Pezinsko, č asopisy Pezinský podnikateľ, Vidieč an a Pezinské okno. Vítaní sú aj ďalš í zá ujemcovia.
Bližš ie informá cie mož no získať
na Mestskom úrade, Radnič né
ná mestie 7, č .dv. 6, tel. 6901 102
alebo v nadá cii Revia, Moyzesova
26, tel. 641 3011.
(EL)

