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Súčasná situácia v MČ Košice – Západ:
V uplynulých rokoch boli v rámci PHSR MČ - Priority 4.3 „Odpadové hospodárstvo“
realizované investície a aktivity, o ktorých stave plnenia (k 31.12. 2010) bolo miestne
zastupiteľstvo informované na svojom rokovaní dňa 29.3. 2011.
V zmysle návrhov predložených v materiáli a schválených výdavkov v rozpočte mestskej
časti v rokoch 2011 a 2012 boli realizované nasledovné vecné plnenia:
r. 2011 prekrytých 70 odpadových kontajnerov
r. 2012 prekrytých 26 odpadových kontajnerov, realizovali sme uzamykateľné prekrytie na
ulici Mikovíniho a doplnili sme konštrukciu umožňujúcu uzamykanie dvoch kontajnerovísk
na ulici Pražská, realizovali sme montáž ochranných sietí na viacerých kontajneroviskách.
Počty kontajnerov v MČ k 31.12.2012:
Občania/Byty: 632 ks 1100 l nádob
Separovaný zber: sklo farebné 126 ks 1100 l nádob
sklo biele 30 ks 1100 l nádob
plasty 184 ks 1100 l nádob
papier 58 ks 1.100 l
tetrapak 24 ks 1100 l nádob
Podnikatelia a ostatné: 302 ks 1100 l nádob
Celkom: 934 ks kontajnerov + 422 ks separovaný zber =1.356.ks 1100 l nádob
Podnikatelia: 39 ks 110 l kuka nádob
IBV – obyvatelia: 879 ks 110 l kuka nádob
Celkom: 918 ks 110 l kuka nádob
Počet kontajnerovísk v MČ k 31.12.2012: 244 stanovíšť
V súčasnosti máme v mestskej časti prekryté všetky kontajnery na zmiešaný komunálny
odpad a čiastočne na triedený odpad. Realizujeme montáž ochranných sietí okolo
kontajnerovísk.
Návrh riešenia projektového zámeru v r. 2013 - 2017
Projektový zámer z projektu „humanizácia kontajnerovisk obytnej zóny mestskej časti
Terasa“ bol splnený. Novo budované spevnené plochy na kontajnery realizujeme so zámerom
zlučovania okolitých zberných nádob pod uzamykateľnú konštrukciu.
A. Výstavba v rámci projektov statickej a dynamickej dopravy v MČ
Mestská časť čiastočne rieši nedostatok parkovacích miest presunom kontajnerovísk do
zelene, čím sa uvoľní časť zabratých parkovacích miest. V tomto roku zrealizujeme takýmto
spôsobom kontajnerovisko na ulici Kežmarská.
V iných lokalitách mestskej časti neevidujeme podobné možnosti. Riešenie presunu
kontajnerovísk bude možné len pri konkrétnych projektoch na výstavbu parkovacích miest.
B. Výstavba a rekonštrukcia v rámci projektu uzamykania kontajnerovísk v MČ
V nasledujúcom období plánujeme uzamknúť obmurované kontajneroviská na ulici
Matuškova, Pražská a Toryská.
Zlučovanie kontajnerovísk, v zmysle možnosti budúceho uzamykania kontajnerovísk. Po
spoločnej konzultácii so spoločnosťou KOSIT, a. s. sme vytipovali najvhodnejšie lokality,
ktoré je možné realizovať bez zásadných stavebných zásahov.
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LUNÍK II
 ul. Pokroku - zlúčenie 3+3 ks na plochu pred Trafostanicu - TS411

LUNÍK III
 Ľudová ul. - zlúčiť 2 kontajneroviska (4+4)

 ul. Slobody č. 15-17 - rozšírenie a uzatvorenie kontajneroviska.

 Brigádnická ul. č. 1,3 (vežiaky) - zlúčenie 3+2
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 Ružínska ul. č. 15 – len na úkor zelene v závislosti na IS, preriešiť jestvujúce
umiestnene kontajneroviska.

LUNÍK IV
 Nešporova ul. č. 20, 22, 24, 26 (vežiaky) - zlúčenie kontajnerovísk 4+5+3 = 6+6

 -Nešporova ul. 2-8 – zlúčiť kontajneroviská 3+3; 2+2
 Markušova ul. č. 9,7 - zlúčiť 3+2
 Gudernova ul. - preriešiť komplexne znovu jestvujúce kontajneroviská.
LUNÍK V
 Narcisová ul. pri CVČ - premiestniť kontajnerovisko na spevnenú plochu k opornému
múru
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LUNÍK VI
 Narcisová ul. 1 - doplniť klietky 1x4, 1x3

 Tr. SNP 57, 59 (Jazmínová ul.) - zlúčiť kontajneroviská 1+3+4 zlúčiť

LUNÍK VII
 Humenská ul. č. 1 - uzatvoriť kontajnerovisko.
 Humenská ul. č. 10 - upraviť kontajnerovisko 3+3, 1 kontajner na separovaný zber
premiestniť na ďalšie kontajnerovisko

 Humenská ul .č. 11 – 23 - doplnený 1 kontajner a zlúčiť kontajneroviska 2+2; 2+2

 Humenská ul. č. 14,16 - zlúčiť 4+2 a umiestniť na zeleň
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 Michalovská ul. č.11, 9, 7 (vežiak) - zlúčiť 2+2; 3+3
Komplikovaný prístup občanov na budúce spoločné kontajnerovisko, je potrebná diskusia s
obyvateľmi.

LUNÍK VIII
 Pred križovatkou Popradská –Bardejovská - realizovať presun 2 ks kontajnerov na
separovaný zber do vnútroblokového priestoru na ul. Mikovíniho 5, 7
 ul. Mikovíniho č. 5, 7
Rozšírenie kontajneroviska o časť zelene a presun kontajnerov spred križovatky Popradská –
Bardejovská a spred Mikovíniho 1 na toto centrálne kontajnerovisko.

Umiestnenie kontajnerovísk je nutné realizovať tak, aby pri zbere odpadu
nedochádzalo k zablokovaniu vozovky zberným vozidlom a znemožneniu prejazdu ostatných
vozidiel. Rovnako je potrebná realizácia VDZ na znemožnenie parkovania vozidiel pred
kontajneroviskami.
C. Doplnenie prístreškov nad kontajnery na separovaný zbera opravy poškodených
prístreškov (opravy, zasieťovanie)

Pre jednotlivé roky uvažujeme s finančnými prostriedkami potrebnými pre opravy poškodených
prístreškov fyzickými zásahmi do konštrukcie. Ročne sa jedná o cca 1000,- €.

D. Uzamykanie kontajnerovísk
Vzhľadom na zhoršujúci sa stav čistoty a poriadku v okolí kontajnerovísk sa ukazuje ako
jediná možná alternatíva postupné uzamykanie kontajnerovísk so zamedzením prístupu
neprispôsobivým skupinám obyvateľov.
Súčasný technický stav prekrytia zberných nádob, okrem prípadov spomenutých v úvode
predkladaného materiálu, neumožňuje uzamykanie na každom kontajnerovisku v krátkom
čase a bez podstatného zásahu do konštrukcie a umiestnenia zberných nádob. Uvedené si
vyžaduje širšiu diskusiu s občanmi mestskej časti v zmysle ich ochoty ísť do zlučovania
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stanovíšť zberných nádob, aj za cenu zvýšenia ich vzdialenosti od niektorých vchodov
bytových domov. Toto riešenie si vyžaduje aj nemalé finančné prostriedky z programového
rozpočtu mestskej časti. Mestská časť pripraví vhodné lokality na diskusiu s občanmi
a zástupcami Mesta Košice. Po ich odkomunikovaní budeme priebežne rozpracované projekty
navrhovať do rozpočtu mestskej časti.

III. Návrh na uznesenie
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Západ
Berie na vedomie:
Vyhodnotenie projektu „humanizácia kontajnerovísk obytnej zóny mestskej časti Terasa“ za
roky 2011 – 2012 a návrh zlučovania kontajnerovísk s cieľom ich uzamykania.

Spracovateľ: Ing. Miroslav Stehlík, oddelenie rozvoja
Košice, jún 2013
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