REGIONÁLNE Z D RUŽENIE OBCÍ PODU NAJSKEJ
OBLAST I
so sídlom v Rovinke

UZNESENIE č. 03/2021
zo zasadnutia Regionálneho združenia obcí Podunajskej oblasti,
konaného dňa 15. júna 2021 v Igrame
Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti :
A) SCHVAĽUJE
-

Program zasadnutia združenia

-

Návrhovú komisiu:

-

Overovateľov zápisnice:

-

Zapisovateľku: Mgr. Petru Kardošovú

-

Delegátov Snemu ZMOS, ktorý sa uskutoční v termíne 08. - 09.09.2021:

1. Mgr. Terézia Földváry
2. Zoltán László
1. Mgr. Ján Klačko
2. Štefan Jurčík

1. Ing. Dušan Badinský
2. Štefan Jurčík
3. Mgr. Ján Klačko
4. Jozef Konrád
5. Milan Kubeš
6. Ing. Marian Perger
7. Ing. István Pomichal, PhD.
- Pracovnú cestu pre predstaviteľov samosprávy v termíne 29.09.2021 – 01.10.2021

B) BERIE NA VEDOMIE
- Príhovor starostu obce Igram Petra Holeka.
- Informácie Ing. Slávky Lenčéšovej z Kancelárie ZMOS a Ing. Oskára Bereczka predsedu
Sekcie životného prostredia Rady ZMOS o problematike odpadového hospodárstva.
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- Informácie RNDr. Petra Krasneca, PhD., MBA, konateľa AVE SK odpadové
hospodárstvo, s.r.o. o smerovaní systému odpadového hospodárstva SR a odporúčanie –
vyvinúť spoločnú aktivitu obcí.
Informácie od p. Mgr. Petry Kardošovej o pripravovanej pracovnej ceste
pre predstaviteľov samosprávy na Podbanské, o pripravovaných seminároch RVC Rovinka,
pripravovanom 3-dňovom školení pre pracovníkov miest a obcí, ktoré sa uskutoční
20.- 22.09.2021
- Informáciu o Snemu Regionálneho združenia obcí Podunajskej oblasti, predbežný termín
dňa 05. októbra 2021 v Kultúrnom dome v obci Reca.

C) VYZÝVA
Ministerstvo životného prostredia SR k otvorenej diskusii týkajúcej sa problematiky
odpadového hospodárstva – skládok odpadov, a s tým spojeným budovaním spaľovní
resp. zabezpečením likvidovania odpadu na už existujúcich spaľovniach.
Mestá a obce Podunajskej oblasti sú tak, ako doteraz, pripravené byť maximálne nápomocné
a súčinné pri riešení problémov ochrany životného prostredia, ktorej súčasťou je aj riešenie
komplexnej problematiky odpadového hospodárstva, ako súčasti služieb pre našich obyvateľov.
Súčasný stav, kedy na jednej strane dochádza k zatváraniu hromadných skládok a na strane
druhej, v regiónoch absentujú spaľovne komunálneho odpadu, či iné alternatívne riešenia, ktoré
by viedli k efektívnemu, ekologickému a finančne udržateľnému likvidovaniu odpadov
je pre nás neudržateľný, neakceptovateľný a do budúcna pre naše obce a mestá likvidačný.
Takýto stav nie je na prospech ani našich občanov a je neudržateľný aj z pohľadu ochrany
životného prostredia, pričom práve v regióne Podunajskej oblasti by kolaps odpadového
hospodárstva mohol okrem iných ohroziť cenné zásoby podzemnej vody, čím by mohlo dôjsť
k priamemu ohrozeniu verejného záujmu tak z pohľadu ochrany zdravia obyvateľov, ako aj
z pohľadu celospoločenského záujmu na ochranu životného prostredia a prírodných zdrojov,
a to nielen regionálneho, ale celonárodného významu.

Ing. Dušan Badinský
predseda RZOPO

