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Dôvodová správa 

 

 

Podľa poverenia predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky č. 1702/17 

z 19.07.2018 bola v čase od 12.09.2018 do 16.11. 2018 vykonaná kontrola efektívnosti a účinnosti 

triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Trebišov. 

Dôvodom vykonania takejto kontroly bola nízka úroveň triedenia komunálneho odpadu 

v Slovenskej republike v porovnaní s ostatnými členskými krajinami Európske únie a vo vzťahu 

k plneniu cieľov Európskej únie v odpadovom hospodárstve, ktoré musí Slovenská republika splniť 

do roku 2020. 

NKÚ SR vykonalo kontrolu za obdobie rokov 2015 – 30.06.2018. Závery kontroly Vám 

predkladáme v podobe Protokolu o výsledku efektívnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho 

odpadu.  Následne mesto NKÚ SR predložilo Návrh opatrení na odstránenie nedostatkov, ktoré boli 

NKÚ akceptované ako postačujúce. V termíne do 30.04.2019 je mesto povinné zaslať NKÚ SR 

správu o plnení, resp. splnení navrhnutých a prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených 

kontrolou. 

 

V Trebišove 28.1.2019 

Spracoval : JUDr. Martin Galgoczy 
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Zoznam použitých skratiek 

Skrátený názov Uplné znenie 
EU Európska únia 
IS SAl International Standards of Supreme Audit Institutions 
KSK Košicky samosprávny kraj 
NKU SR Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 
Mesto, alebo kontrolovaný subjekt Mesto Trebišov 
POH Program odpadového hospodárstva 
SR Slovenská republika 
VZN Všeobecne záväzné nariadenie 
Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
odpady poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

v znení neskorších predpisov 
Zákon o odpadoch z roku 2001 Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Zákon o odpadoch z roku 2015 Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Zákon o štátnej štatistike Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení 

neskorších predpisov 

r 
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Zhrnutie: 

Kontrola efektívnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu bola vykonaná v súlade so strategickými 
oblasťami zamerania kontrolnej činnosti NKÚ SR na roky 2018-2020 a Plánom kontrolnej činnosti na rok 2018. Dôvodom 
vykonania takejto kontroly bola nízka úroveň triedenia komunálneho odpadu v SR v porovnaní s ostatnými členskými 
krajinami EÚ a vo vzťahu k plneniu cieľov EÚ v odpadovom hospodárstve, ktoré musí SR splniť do roku 2020. V súčasnosti 
sa podľa aktuálnych štatistík a tempa rastu javí splnenie týchto ciel'ov ako nereálne. V sledovaných ukazovateľoch 
týkajúcich sa kontrolovanej oblasti je SR na jednom z posledných miest v rámci členských krajín. Téma triedenia odpadov, 
ktorú sa vláda zaviazala riešiť aj v programovom vyhlásení vlády, je významná tak z finančného, ako aj z ekologického 
hľadiska a venuje sa jej väčšina najvyšších kontrolných inštitúcii v rámci EÚ. Je dôležitá aj pre samotného občana , ktorý 
za nakladanie s odpadom platí vo forme miestneho poplatku, ktorý sa s množstvom vytriedeného odpadu znižuje. 

Účelom kontroly bolo zhodnotenie stavu triedeného zberu komunálneho odpadu vo vzťahu k plneniu cieľov EÚ. 
Predmetom kontroly bolo preveriť efektívnosť a účinnosť systému triedeného zberu odpadu v obciach a mestách SR a 
plnenie opatrení štátu prijatých na podporu zvýšenia podielu triedeného zberu na celkovom odpade. 

Kontrola bola vykonaná ako kombinovaný typ kontroly, t. j. kontrola súladu a výkonnosti. Pri kontrole súladu 
sa NKÚ SR zameral na dodržiavanie príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a pri kontrole výkonnosti na 
oblasť efektívnosti a účinnosti triedeného zberu odpadov. Zdrojmi údajov pri tejto kontrole boli najmä príslušne VZN mesta, 
POH mesta, štatistické výkazy mesta, operatívne evidencie odpadového hospodárstva mesta, strategické dokumenty a 
rozpočty mesta. Zistené informácie boli analyzované, pričom ako techniky ich spracovania boli použité najmä prepočty, 
odhady, štúdium dokumentov a porovnávanie. 

Kontrolou bolo zistené porušenie zákona o odpadoch z roku 2015 tým, že mesto neplnila štandard zberu, zákona 
o štátnej štatistike, pretože mesto nesprávne viedlo evidenciu o triedení biologicky rozložiteľného odpadu, viacvrstvových 
kombinovaných materiáloch o zberoch druhotných surovín organizovanými základnými školami. Ďalej bolo zistené, že 
cieľové hodnoty v programe .Odpadové hospodárstvo" v programovom rozpočte mesta b.oli nereálne. 

Na základe výsledkov analýz a prepočtov bolo v kontrolovanom období zistené, že: 

vývoj v triedení odpadov v meste bol vyrovnaný, každý rok bol zaznamenaný nárast o necelý percentuálny bod, 
mesto nespÍňalo štandard zberu ani pre jeden druh povinne triedených odpadov, 
mesto neplnila ciele EU, zapracované v POH SR, 
systém triedenia odpadov v meste bol efektívny, ale nebol účinný v celom kontrolovanom období. 

Na základe vyššie uvedených zistení o systéme odpadového hospodárstva v meste a doterajšej úrovne podielu 
1 triedeného odpadu na celkovom množstve vyprodukovaného odpadu v meste, sa splnenie stanovených ciel'ov v POH SR 

do roku 2020 javí nereálne. 

Odporúčania: 

1. Na webovej stránke mesta doplniť informácie o triedenom zbere o informácie uvedené v bode 1.3 tohto protokolu 
o výsledku kontroly, ktoré by mohli mať pozitívny vplyv na triedenie odpadov v meste. 

2. Pri tvorbe rozpočtu dbať na pokrytie nákladov na nakladanie s odpadmi výnosom z miestneho poplatku za 
odpad. 

3. Zabezpečiť financovanie triedeného zberu odpadu, na ktorý sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, 
výlučne prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov a nie krížovým financovaním v rámci Technických 
služieb mesta Trebišov. 

4. Zvýšiť informovanosť občanov mesta o triedení jedlých olejov a tukov z domácností a o triedení viacvrstvových 
kombinovaných materiálov. 

5. Všetky ulice s bytovými jednotkami zabezpečiť nádobami rovnomerne, tak aby vzdialenosť nádob na triedený 
zber nebola veľká a podľa možnosti pre všetkých občanov ľahko dostupná. 

6. Zvýšiť štandard zberu pre všetky druhy povinne triedených odpadov. 
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7. Uzatvoriť dodatky ku zmluvám s výkupnými spoločnosťami na území mesta, v ktorých sa dohodne spôsob 
oznamovania údajov o množstve vykúpených druhotných surovín. 

8. Stanovovať sí v programových rozpočtoch mesta na ďalšie roky v programe Odpadové hospodárstvo reálne 
cieľové hodnoty. 
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Podľa poverenia predsedu NKÚ SR č . 1702/17 z 19.07.2018 vykonali: 

kontrolu efektívnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu, ktorej účelom bolo zhodnotenie stavu triedeného 
zberu komunálneho odpadu vo vzťahu k plneniu ciel'ov EÚ a vypracovali protokol o výsledku kontroly. 

Kontrola bola vykonaná v čase od 12.09.2018 do 16.11.2018 v kontrolovanom subjekte 

Mesto Trebišov, M. R. štefánika 862, 075 25 Trebišov, IČO 00331996 

za kontrolované obdobie: 2015 - 30.06.2018. 

Kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom NR SR č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej 
republiky v znení neskorších predpisov a so štandardami, ktoré vychádzajú zo základných princípov medzinárodných 
štandardov najvyšších kontrolných inštitúcií (ISSAI). 

Predmetom kontroly bolo preveriť efektívnosť a účinnosť systému triedeného zberu odpadu v obciach a mestách 
SR a plnenie opatrení štátu prijatých na podporu zvýšenia podielu triedeného zberu na celkovom odpade. 

Počas výkonu kontroly bolo zistené: 

1. Charakteristika systému odpadového hospodárstva 

1.1 Odpadové hospodárstvo a jeho zabezpečenie 

Nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom bolo podľa zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení kompetenciou spadajúcou pod samosprávnu pôsobnosť mesta. Zodpovednosť mesta pri nakladaní 
s odpadom v kontrolovanom období definoval v roku 2015 zákon o odpadoch z roku 2001 a od 01 .01.2016 zákon 
o odpadoch z roku 2015, podl'a ktorého je mesto držiteľom odpadu, tzn. osobou, ktorá má odpad v držbe a je povinná 
s ním nakladať v súlade s týmto zákonom a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi. 

Všetky základné princípy a ciele pre nakladanie s odpadom vyplývajú z hierarchie odpadového hospodárstva, 
ktorá bola prijatá smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade. Hierarchia odpadového hospodárstva 
je základnou filozofiou pre nakladanie s odpadom z ktorej vyplýva, že najdôležitejšou činnosťou by mala byť prevencia 
vzniku odpadu. V prípade jeho vzniku by mal byť odpad vhodnou formou zhodnotený a jeho skládkovanie 
a zneškodňovanie by malo byť až poslednou možnosťou . V našej krajine je v súčasnosti situácia opačná, najvyužívanejším 
spôsobom nakladania s odpadom je práve skládkovanie, pričom v triedení odpadu, ako základného predpokladu pre jeho 
ďalšie zhodnotenie, patrí SR jedno z posledných miest v rámci EÚ. Hlavné európske ciele, a teda aj ciele SR, sú okrem 
zákona o odpadoch pretransformované aj do strategických dokumentov SR a vzhľadom na to, že ciele sú zamerané aj na 
komunálny odpad, za nakladanie s ktorým sú zodpovedné práve obce a mestá, sú zodpovedné aj za ich plnenie. 
Z uvedeného vyplýva, že okrem zabezpečovania činností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch je v tejto oblasti 
nevyhnutné prostredníctvom vhodných nástrojov mesta dosahovať každoročne výrazné zvyšovanie podielu triedeného 
odpadu na celkovom odpade. 

Podľa § 77 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za odpady sa miestny poplatok platí za činnosti 
nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, 
triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, náklady spôsobené 
nedôsledným triedeným oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť 
výrobcov a náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podl'a §59 ods. 8 zákona o odpadoch z roku 2015. Za triedený 
zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov sa neplatí. 
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Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu. Mesto ustanoví 
vo VZN výšku týchto nákladov a ich zahrnutie do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
alebo ustanoví iný spôsob ich úhrady. 

Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa 
uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca vyhradeného výrobku, príslušná organizácia zodpovednosti 
výrobcov, alebo tretia osoba. Náklady na tieto zberné nádoby nemôže mesto zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. 

Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa 
neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša mesto a môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. 

Výnos miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, použije mesto výlučne na zber, 
prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. 

Systém nakladania s odpadmi v meste bol zabezpečený prostredníctvom iných spoločnosti na zmluvnom 
základe. Nakladanie s odpadmi v meste zabezpečovali Technické služby mesta Trebišov na základe zmluvy uzavretej 
s mestom 28.12.2001 . Technické služby mesta Trebišov boli príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta. Uvedená organizácia mala zriadený aj zberný dvor, kam mesto zvážalo odpad na triedenie. Mesto malo uzavretú 
zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK, a. s., Bratislava, zo dňa 10.06.2016 a ďalej s obcou 
Zemplínske Jastrabie o odbere biologicky rozložiteľného odpadu, s firmou K + K servis s. r. o., Trebišov, o poskytovaní 
služieb na odobratie drobného stavebného odpadu s následným zhodnotením alebo skládkovaním. Mesto bolo členom 
Združenia obcí pre separovaný zber Zemplín n. o., Cejkov, ktoré bolo vlastníkom skládky v Sírniku, na ktorej bol ukladaný 
komunálny odpad z mesta. 

Na území mesta pôsobili aj výkupné zberné spoločnosti na zmluvnom základe: KBZ s. r. o., Košice, Ján Bodnár 
- ZBEDRUS a Jozef Figeľ- KOV NZPU. 

1.2 Strategické dokumenty mesta 

Nakladanie s odpadmi v meste v kontrolovanom období upravovali: VZN mesta č. 126/2013 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v znení dodatku č. 1 , VZN mesta č. 146/2016 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a POH mesta na roky 2011 - 2015. 

Kontrolou uvedených dokumentov a súvisiacich dokladov bolo zistené: 

- VZN mesta č. 126/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi bolo schválené 
24.04.2013 uznesením mestského zastupiteľstva č. 27/2016 a účinnosť nadobudlo 15. deň po jeho vyhlásení. Uvedené 
VZN upravovalo podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, vrátane biologicky 
rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a s elektroodpadmi z domácností 
vznikajúcimi na území mesta, najmä podrobností o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe 
triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi a o 
miestach určených na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov. Predmetné VZN mesta obsahovalo 
všetky náležitosti, podľa§ 39 ods. 6 zákona o odpadoch z roku 2001 . 

-VZN mesta č. 146/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi bolo schválené 
18.04.2016 uznesením mestského zastupiteľstva č. 32/2016 a účinnosť nadobudlo 15. deň po jeho vyhlásení. Uvedené 
VZN upravovalo podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe a podmienkach triedeného 
zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných 
odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov, na 
zneškodňovanie komunálnych odpadov. Predmetné VZN mesta, obsahovalo všetky náležitosti, podl'a § 81 ods. 8 zákona 
o odpadoch z roku 2015. 
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V čase výkonu tejto kontroly NKÚ SR mesto pripravovalo POH mesta na roky 2016 - 2020. POH KSK bol 
schválený 20.07.2018, tzn. mesto podľa zákona o odpadoch z roku 2015 je povinné vypracovať POH mesta na roky 2016 
-2020 a predložiť ho na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy na úseku odpadového hospodárstva v termíne do 
04.12.2018. 

Mesto malo v kontrolovanom období v programových rozpočtoch .Program 6 Odpadové hospodárstvo" s cieľom 
dosiahnuť efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie. Uvedený program obsahoval tri 
podprogramy: 

-Podprogram 6.1 .Zber a odvoz komunálneho odpadu" 
-Podprogram 6.2 "Uloženie komunálneho odpadu" 
-Podprogram 6.3 .Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO". 

Každý z uvedených podprogramov mal minimálne jeden cieľ s merateľným ukazovateľom. 

Kontrolovaný subjekt monitoroval plnenie cieľov stanovených v programovom rozpočte vždy k 30.06. príslušného 
roka z čoho vypracoval monitorovaciu správu, v ktorej vyhodnotil skutočné plnenie cieľov k uvedenému dátumu. K 31.12. 
príslušného roka mesto vyhodnotilo skutočné plnenie cieľov stanovených v programovom rozpočte a vypracovalo 
hodnotiacu správu k uvedenému dátumu. 

1.3 Vybrané povinnosti mesta 

Preverením, či mesto plnilo povinnosti na úseku odpadového hospodárstva, zabezpečovalo a vykonávalo 
triedený zber všetkých povinných zložiek odpadu bolo zistené, že v meste sa vykonával v kontrolovanom období triedený 
zber všetkých povinných zložiek odpadu. Mesto viedlo evidenciu o druhoch a množstve odpadov v evidenčných listoch a 
ohlasovalo Okresnému úradu Trebišov údaje o vzniku odpadov za obdobie kalendárneho roka do 28. februára 
nasledujúceho roka a uvedené doklady archivovalo v písomnej podobe. 

Mesto malo na webovej stránke mesta zverejnené VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi, VZN o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, informácie 
o zbernom dvore a dotrieďovacom stredisku a harmonogram vývozu komunálneho odpadu na rok 2018. Chýbali napr. 
informácie o triedenom zbere viacvrstvových kombinovaných materiálov, jedlých tukov a olejov, informácie o rozmiestnení 
veľkoobjemových zberných nádob a vel'kokapacitných kontajnerov na triedený zber v meste, infonnácie o možnosti 
obstarania plastových vriec na triedený zber, o možnosti ukladať niektorý separovaný odpad v zbernom dvore, atď. 

Odporúčanie : 

Na webovej stránke mesta doplniť infonnácie o triedenom zbere o infonnácie uvedené v bode 1.3 tohto protokolu 
o výsledku kontroly, ktoré by mohli mať pozitívny vplyv na triedenie odpadov v meste. 

1.4 Financovanie nakladania s odpadmi 

Mesto pri stanovení výšky miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vychádzalo zo 
skutočných nákladov mesta na nakladanie s komunálnym odpadom a drobným staveným odpadom. Výnos miestneho 
poplatku mesto použilo v kontrolovanom období výlučne na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie 
komunálneho a drobného stavebného odpadu. V roku 2016 bol výnos miestneho poplatku v sume 583 244,44 eur, z toho 
pohľadávky ku 31 .12. v sume 173 246,76 a v roku 2017 v sume 592 151,93 eur, z toho pohľadávky ku 31 .12. v sume 
169 950,60 eur. Náklady v roku 2016 boli v sume 616 620,34 eur a v roku 2017 v sume 587 712,61 eur. Mesto na 
prelome rokov 2016 a 2017 znížilo sadzbu za likvidáciu komunálneho odpadu zo sadzby 0,066 eur na 0,060 eur na osobu 
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a deň . 

Technické služby mesta Trebišov viedli analytické členenie účtov v účtovníctve v takom rozsahu, že vedeli 
preukázať osobitne financovanie triedeného zberu odpadu, na ktorý sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a za 
ktorý obec ani občan neplatí a ostatného komunálneho odpadu, ktorý je financovaný z miestneho poplatku. 

Technické služby mesta Trebišov vykázali v roku 2017 náklady na triedený zber tých druhov odpadu, za 
financovanie ktorého sú zodpovedné organizácie zodpovednosti výrobcov v sume 65 997,00 eur a výnosy v sume 
65 086,07 eur Organizácia zodpovednosti výrobcov refundovala náklady v sume 60 673,90 eur , po odpočítaní iných 
výnosov v sume 4 412,17 eur Technické služby mesta Trebišov uvedenú činnosť dofinancovali v sume 910,69 eur. 

Odporúčania : 

1. Pri tvorbe rozpočtu dbať na pokrytie nákladov na nakladanie s odpadmi výnosom z miestneho poplatku za 
odpad. 

2. Zabezpečiť financovanie triedeného zberu odpadu, na ktorý sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov 
výlučne prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov a nie krížovým financovaním v rámci 
Technických služieb mesta Trebišov. 

2. Efektívnosť systému triedeného zberu 

2.1 Triedenie odpadov v meste 

Mesto zabezpečilo a vykonávalo v kontrolovanom období na svojom území zber zmesového komunálneho 
odpadu, drobného stavebného odpadu a objemného odpadu a triedený zber papiera, plastov, kovov, skla, olejov, 
a biologicky rozložiteľných odpadov. Mesto malo zabezpečené aj triedenie iných ako povinných druhov komunálneho 
odpadu, konkrétne žiarivky, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky a vyradené elektrické a 
elektronické zariadenia. 

V meste nebol zavedený triedený zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností, pretože 
si uplatnilo výnimku z povinnosti zaviesť a zabezpečovať vykonávanie takéhoto zberu v súlade s § 81 ods. 21 písm. d) 
zákona o odpadoch z roku 2015, t.j. z dôvodu, že to bolo pre mesto ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie 
s týmto biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom nebolo možné pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 
50% zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku. 

Triedený zber jedlých olejov a tukov sa vykonával v meste na zbernom dvore, v areáli spoločnosti Technických 
služieb mesta Trebišov. Jedlé oleje a tuky z domácností bolo možné odovzdať vo vlastnej uzatvorenej nádobe. 

Mesto zabezpečovalo vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, parkov a 
cintorínov prostredníctvom zberovej spoločnosti troma spôsobmi: 

1) dvakrát ročne v čase jarného a jesenného upratovania zberom na stanovištiach určených mestom, 
2) celoročným odberom v areáli zberného dvora, 
3) odpady z cintorína do veľkoobjemových kontajnerov umiestnených v areáli cintorína. 

Po nazbieraní väčšieho množstva tohto odpadu sa realizoval jeho odvoz do kompostáme v obci Zemplínske 
Jastrabie na základe zmluvy. 

Preverením zavedenia a vykonávania triedeného zberu bolo zistené, že mesto v kontrolovanom období 
zabezpečilo zavedenie a vykonávalo triedený zber kovov a kovových obalov a viacvrstvových kombinovaných materiálov 
spolu s plastmi, prostredníctvom kontajnerov rozmiestnených na sídliskách mesta a prostredníctvom vrecového zberu pri 
individuálnej bytovej zástavbe (rodinné domy). Následne bolo na zbernom dvore zabezpečené roztriedenie spolu 
zbieraných zložiek odpadov. 
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Mesto spolu s organizáciou zodpovednosti výrobcov podľa čl. 7 zmluvy o zabezpečení systému združeného 
nakladania s odpadmi z obalov distribuovali do domácnosti a školských zariadení propagačné materiály (plagáty, letáky, 
brožúry) o triedení odpadov - papiera, plastov, kovov a skla. Ďalej občania boli pravidelne informovaní výhodnosti, ale aj 
o povinnosti triedenia odpadov prostredníctvom: webového sídla mesta, internetového portálu .zemplincanonline.sk", 
mestského infokanálu, sociálnej sieti "fanpage mesta Trebišov", obrazovky v centre mesta a prostredníctvom Mestského 
infolistu. Preverovaním bolo zistené, že mesto neinformovalo obyvateľov o triedení jedlých olejov a tukov z domácností 
a o triedení viacvrstvových kombinovaných materiálov. Uvedená skutočnosť sa preukázane odzrkadlila na minimálnom 
triedení tohto odpadu, keď na zbernom dvore bolo vyzbieraných približne 50,00 litrov jedlých olejov. 

2.2 Kapacita zberných nádob · štandard zberu 

štandard zberu vyjadruje minimálne zberové kapacity v jednotkách objemu, dostupné pre každého jednotlivého 
obyvateľa mesta počas jedného roka. Vypočítava sa ako súčin objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich 
odvozu. 

Dostupnosť nádob na triedený zber bola v meste zabezpečená pre všetkých občanov, pre všetky časti mesta 
a to dvoma spôsobmi: 

1) na uliciach s bytovými jednotkami boli rozmiestnené veľkoobjemové nádoby a viackomorové veľkokapacitné 
kontajneri na triedený zber, 

2) v častiach mesta s individuálnou bytovou zástavbou boli priamo do domácností dodané nádoby, alebo vrecia 
na triedený zber všetkých povinných skupín odpadov. 

Podľa predloženej mapy rozmiestnenia veľkoobjemových zberných nádob a vel'kokapacitných kontajnerov na 
triedený zber bolo zistené, že v meste bolo zriadených 36 stojísk, a že nie všetky ulice s bytovými jednotkami boli 
zabezpečené nádobami rovnomerne, tzn. vzdialenosť nádob na triedený zber bola väčšia ako v iných prípadoch. Všetky 
stojiská boli vybavené nádobami na triedený zber papiera, skla a plastov. 

Podľa zisteného počtu dostupných zberných nádob v meste a ich celkového objemu a frekvencie ich odvozu bolo 
zistené, že mesto spÍňalo štandard zberu papiera na 41 ,43 %, plastov a viacvrstvových kombinovaných materiálov na 
52,97%, kovov a obalov z kovov na 52,97% a skla na 73,30%. 

Z uvedených zistení vyplýva, že mesto nespÍňalo štandard zberu ani pre jeden druh povinne triedených odpadov, 
tzn. nemalo dostatok zberných nádob potrebných na ich triedený zber, čím si nesplnilo povinnosť uloženú v § 14 ods. 1 
Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch 
z roku 2015. 

Odporúčania : 

1. Zvýšiť informovanosť občanov mesta o triedení jedlých olejov a tukov z domácností a o triedení viacvrstvových 
kombinovaných materiálov. 

2. Všetky ulice s bytovými jednotkami zabezpečiť nádobami rovnomerne, tak aby vzdialenosť nádob na triedený 
zber nebola veľká a podľa možnosti pre všetkých občanov ľahko dostupná. 

3. Zvýšiť štandard zberu pre všetky druhy povinne triedených odpadov. 

2.3 Zmluva uzavretá s organizáciou zodpovednosti výrobcov 

Mesto uzavrelo 10.06.2016 s organizáciou zodpovednosti výrobcov zmluvu o zabezpečení systému združeného 
nakladania s odpadmi z obalov. Ku uvedenej zmluve bol uzavretý dodatok č. 1, platný od 01 .06.2018, ktorý upravil .Práva 
a povinnosti účastníkov v súvislosti so zisťovaním a verifikáciou zloženia oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu". 
Technické služby mesta Trebišov uzavreli zmluvu o zabezpečení systému financovania triedeného zberu platnú od 
01 .07.2016 a dva dodatky ku uvedenej zmluve, prvý s platnosťou od 01.04.2017 a druhý s platnosťou od 09.04.2018. 
V zmluvách a ich dodatkoch sa nenachádzali ustanovenia, ktoré by boli v rozpore so zákonom o odpadoch z roku 2015, 
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ani obmedzenia nad rámec uvedeného zákona. Konkrétna výška nákladov na triedený zber bola v zmluve dohodnutá 
v zmysle ustanovenia § 59 ods. 4 zákona o odpadoch z roku 2015. Náklady na zabezpečenie zberných nádob znášala 
podľa zmluvy organizácia zodpovednosti výrobcov a náklady na zber triedeného zberu sú uvedené v tomto protokole 
v odseku 1.4. 

Podľa písomného vyjadrenia mesta uplatňovanie rozšírenej zodpovednosti výrobcov z pohľadu uvedených zmlúv 
sa realizuje s problémami pri obstarávaní kontajnerov na separovaný odpad, keď mesto už opakovane žiadalo ich 
doplnenie z dôvodu dlhodobého neplnenia štandardu zberu. Ďalej mesto poukázalo aj na nedostatočný prístup organizácie 
zodpovednosti výrobcov pri propagácii separovaného zberu. 

2.4 Náklady mesta spojené s nakladaním s odpadmi a ukazovatele efektívnosti 

Náklady mesta na triedený zber komunálneho odpadu predstavovali v roku 2015 sumu 61 373,85 eur, v roku 
2016 sumu 60 552,78 eur a v roku 2017 sumu 65 996,76 eur. Z podielu množstva vytriedeného odpadu v percentách a 
uvedených nákladov mesta sa vypočítal indikátor efektívnosti mesta pri triedení odpadov v obdobi rokov 2015 a 2017. 
Z výpočtov vyplynulo, že indikátor efektívnosti mesta sa medziročne neustále zvyšoval a zvýšil sa aj pre celé kontrolované 
obdobie, teda kontrolná skupina mohla konštatovať, že s triedeným zberom komunálneho odpadu sa v meste Trebišov 
nakladalo efektívne. 

3. Účinnosť systému triedeného zberu 

3.1 Dosahovanie ciel'ov mesta v odpadovom hospodárstve 

Výpočtami podielu objemu triedeného odpadu na celkovom odpade mesta, bolo ďalej zistené, že mesto neplnila 
ciele EU, zapracované v POH SR, t.j. dosiahnuť úroveň triedenia 30 % v roku 2017 a 40% v roku 2018, aby sa naplnil 
hlavný cieľ, dosiahnuť úroveň triedenia 60 % v roku 2020. Mesto dosiahlo v roku 2017 úroveň triedenia iba 7,75 % a za 
prvý polrok 2018 dosiahlo iba 8,44 %. Úroveň triedenia v meste je uvedená v tabuľkách č. 1 a 2. 

Tabuľka č. 1 - Percentuálny podiel vytriedeného odpadu na celkovom objeme vyprodukovaného odpadu 

Rok 2015 2016 2017 2018 2020 
podiel triedeného odpadu v % 6,39 6,86 7,75 8,44 9,80 
ciele SR v% 20,00 30,00 40,00 60,00 

T b ľk • 2 M • tv t . d ' h d d dľ k . a u ac. - nozs o vyme ene o o lQa u po a s upm 
Množstvo triedeného odpadu rok 2015 v tonách rok 2017v tonách 

Q_apier 49,45 157,64 

plasty 24,73 33,54 

sklo 65,57 76,95 

kov_y 0,00 8,50 

etrapaky (VKM) 0,00 0,00 

kuchynský a reštauračný BRO 0,00 0,00 

·edlé oleje a tuky 0,00 0,00 

zelený BRO 523,96 523,96 

Na základe výsledkov prepočtov o percentuálnom podiele vytriedeného odpadu na celkovom objeme 
vyprodukovaného odpadu (tabuľka č. 1), bol zistený vyrovnaný vývoj v triedení odpadov v kontrolovanom období 
a výsledky nenaznačujú , že by mal podiel vytriedeného odpadu výrazne rásť, a teda ciele SR na rok 2020 pravdepodobne 
nebudú splnené 
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Vývoj triedenia povinných skupín odpadov však poukazuje na nárast ich triedenia (napr. nárast triedenia papiera · 
o 218,79 %, plastov o 35,62 %., skla o 17,36 %), tzn. že zmeny zákona o odpadoch z roku 2015, ktoré mesto malo 
aplikovať do konca roku 2016, mali vplyv na zlepšenie triedenia odpadov v meste. 

3.2 Vykazovanie údajov o triedení odpadov 

Kontrolou ročných výkazov o komunálnom odpade z mesta (ŽP 6-01) a kontrolou hlásení o vzniku odpadu 
a nakladaní s ním, bolo zistené, že mesto vykazovalo iba triedenie a zber odpadov skupiny 20. 

Mesto vykazovalo triedenie, zber a zhodnocovanie odpadov na základe evidenčných listov odpadov, vedených 
samostatne pre každú skupinu odpadov a dokladov od Technických služieb mesta Trebišov, ktoré zabezpečovali zber 
a nakladanie s odpadmi v meste. Menovaná príspevková organizácia mesta, vykonávala zber odpadov, ich zvoz na 
zberný dvor, dotriedenie, váženie a následný predaj triedených odpadov, odvoz zmesového odpadu na skládku a jeho 
váženie na skládke. Následne Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n. o., ktoré bolo vlastníkom skládky v Sirník u, 
zasielalo mestu potvrdenia o prijatom zmesovom odpade a faktúry za jeho skládkovanie. 

Preverovaním správnosti údajov vo výkazoch o komunálnom odpade z mesta a v hláseniach o vzniku odpadu, 
bolo na základe doložených dokladov zistené, že mesto: 

-nevykazovalo triedený zber viacvrstvových kombinovaných materiálov a jedlých olejov a tukov, 
-vykazovalo nesprávne zber a triedenie papiera v roku 2017, pretože do údaja o celkovom množstve tohto 

vytriedeného odpadu, nezapočítalo množstvo 66,51 ton vyzberané v troch základných školách v zriaďovaterskej 
pôsobnosti mesta, 

-vykazovalo nesprávne zber a triedenie zeleného biologicky rozložitel'ného odpadu, pretože do údaja o celkovom 
množstve tohto vytriedeného odpadu neodhadlo a nezapočítalo množstvo zeleného biologicky rozložiteľného odpadu 
vyprodukovaného z domácnosti - individuálnej bytovej zástavby a z verejného priestranstva. Mesto tým, že nevykonala 
uvedený odhad, nepostupovalo podľa§ 11 ods. 17 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. 

Mesto tým, že nevykazovalo zber viacvrstvových kombinovaných materiálov a jedlých olejov a tukov vôbec a 
zber papiera v základných školách a zeleného biologicky rozložiteľného odpadu vykazovalo nesprávne, nesplnilo si 
povinnosť poskytovať údaje úplne a pravdivo, uloženú v§ 18 ods. 3 zákona o štátnej štatistike. 

Odporúčanie: 

Uzatvoriť dodatky ku zmluvám s výkupnými spoločnosťami na území mesta, v ktorých sa dohodne spôsob 
oznamovania údajov o množstve vykúpených druhotných surovín. 

3.3 Systém triedeného zberu nastavený SR 

Mesto informovalo občanov o možnosti zníženia poplatku v čl. 7 .Triedený zber oddelene zbieranej zložky 
komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu" VZN mesta Trebišov o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi č. 146/2016 nasledovne: .. Ak budú fyzické osoby - občania riadne triediť komunálny 
odpad a tým znižovať množstvo zmesového komunálneho odpadu, môže mať daná skutočnosť vplyv na prehodnotenie 
zníženia nákladov mesta na nakladanie s komunálnym odpadom a na úpravu výšky miestneho poplatku za komunálne 
odpady. Zároveň musí byť dodržaná čistota vytriedeného odpadu. " 

Mesto v kontrolovanom období likvidovalo tri nelegálne skládky odpadu na parcelách vo vlastníctve súkromných 
osôb č. 1429/1, 1429/5 a 3966/1 v katastrálnom území Trebišov. Likvidácia bola vykonaná v roku 2015, mesto vynaložilo 
sumu 59 812,01 eur, na ktorú poskytol Environmentálny fond na základe zmluvy č. 11211 08U03 z 12.11 .2015 formou 
dotácie sumu 56 821,40 eur, mesto projekt spolufinancovalo v sume 2 990,61 eur. Uvedená suma predstavovala 9,9 % 
celkových výdavkov mesta na likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v roku 2017, ktoré boli 
v sume 603 672,70 eur. 
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Za účelom zvýšenia podielu triedeného odpadu by mesto privítalo legislatívnu zmenu, ktorá by zaviedla systém 
vratných zálohovaných plastových a sklenených obalov. Vychádzalo pritom zo skutočnosti, že v zmesovom aj v triedenom 
odpade sa zálohované obaly takmer vôbec nenachádzali. 

Mesto nepovažuje systém triedeného zberu nastavený SR za vhodný, pretože nezohľadňuje sociálne zloženie 
obyvateľstva v meste. V meste má trvalý pobyt značný počet neprispôsobivých občanov, ktorí opakovane znečisťujú svoje 
okolie odpadom, pričom mesto pravidelne vynakladá značné prostriedky na ich zber, za účelom predchádzania šírenia 
nákazlivých chorôb. 

3.4 Projekty financované EÚ 

Mesto neimplementovalo žiaden projekt financovaný z prostriedkov EÚ, ktorý by mal vplyv na zvýšenie podielu 
triedeného odpadu. 

3.5 Ukazovatel' účinnosti triedeného zberu odpadu 

Mesto nemalo schválený POH a v programovom rozpočte si mesto stanovilo v podprograme 6.2 Uloženie 
komunálneho odpadu cierovú hodnotu v množstve 82% z celkového množstva vyprodukovaného komunálneho odpadu. 
Vo vyhodnotení podprogramu bolo konštatované, že cieľová hodnota sa splnila iba na 97,8 %. V podprograme 6.3 
Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO boli stanovené ako cieľové hodnoty realizácia separácie biologicky 
rozložiteľného komunálneho odpadu a získanie NFP, ktoré boli hodnotené ako nesplnené. 

Na základe získaných údajov a výpočtov bolo zistené, že systém triedenia odpadov v meste v porovnaní s cieľmi 
stanovenými v POH SR nebol účinný. 

Odporúčanie: 

Stanovovať si v POH mesta a v programových rozpočtoch na ďalšie roky v programe 6 Odpadové hospodárstvo 
reálne cieľové hodnoty. 

Za kontrolnú skupinu dňa 16.11.2018 

vedúci kontrolnej skupiny 

člen kontrolnej skupiny 

S obsahom protokolu o výsledku kontroly bol oboznámený dňa 

primátor mesta 

13/13 
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VEC: 

 Návrh opatrení na odstránenie nedostatkov  

 

Na základe Protokolu o výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti triedeného zberu 

komunálneho odpadu zo dňa 16.11.2018 ( ďalej len „Protokol“ ), Vám zasielame návrh opatrení na 

odstránenie nedostatkov vytýkaných v Protokole a to na základe odporúčaní uvedených v Protokole. 

 

1. Odporúčanie: 

Na webovej stránke mesta doplniť informácie o triedenom zbere o informácie uvedené v bode 1.3 

Protokolu, ktoré by mohli mať pozitívny vplyv na triedenie odpadov v meste. 

 

Navrhované opatrenie: 

Na webovú stránku mesta doplniť ďalšie informácie o triedenom zbere, najmä o triedenom zbere 

viacvrstvových kombinovaných materiálov, jedlých tukov a olejov, informácie o rozmiestnení 

veľkoobjemových zberných nádob a veľkokapacitných kontajnerov na triedený zber v meste, 

informácie o možnosti obstarania plastových vriec na triedený odpad, o možnosti ukladať niektorý 

separovaný odpad v zbernom dvore. Ďalej navrhujeme zvýšiť informovanosť obyvateľstva aj 

prostredníctvom propagačných materiálov a aktivít nad rámec povinností, ktoré zabezpečujú 

organizácie zodpovednosti výrobcov. 

 

2. Odporúčanie: 

Pri tvorbe rozpočtu dbať na pokrytie nákladov na nakladanie s odpadmi s výnosmi z miestneho 

poplatku za odpad. 

 

Navrhované opatrenie: 

V spolupráci s vedením Technických služieb mesta Trebišov  zamerať sa v prvom rade na vyššiu 

mieru separácie odpadu na samotnom zbernom dvore mesta a v druhom rade  komunikačnou 

kampaňou vplývať na občanov, s cieľom zvýšiť úroveň separácie odpadu v domácnostiach 

a podnikoch na území mesta, čo znamená nižšie náklady mesta za uloženie TKO na skládku 

a následné zníženie sadzby. Mestskému zastupiteľstvu navrhneme na schválenie VZN s už 

upraveným poplatkom za TKO na rok 2020, prihliadajúc na mieru separácie odpadu za rok 2019. 

 

3. Odporúčanie: 

Zabezpečiť financovanie triedeného zberu odpadu, na ktorý sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť 

výrobcov, výlučne prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov a nie krížovým 

financovaním v rámci Technických služieb mesta Trebišov. 

 

Navrhované opatrenie: 

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD  

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Priemyselná 2 

824 73  Bratislava 26 

Expozitúra Košice 

Komenského 59, 040 01  Košice 
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Mesto preverí a vyhodnotí skutočnosti a možnosti týkajúce sa krížového financovania v rámci TS 

mesta Trebišov a po vyhodnotení eventuálne vstúpi so spoločnosťou Natur-pack a.s. do rokovania 

o možnosti zmeny zmluvných vzťahov v rozsahu odporúčania NKÚ. 

 

4. Odporúčanie: 

Zvýšiť informovanosť občanov mesta o triedení jedlých olejov a tukov z domácností a o triedení 

viacvrstvových kombinovaných materiálov. 

 

Navrhované opatrenia: 

Podobne ako v bode 1. tohto návrhu, na webovú stránku mesta doplniť ďalšie informácie 

o triedenom zbere, najmä o triedenom zbere viacvrstvových kombinovaných materiálov, jedlých 

tukov a olejov, informácie o rozmiestnení veľkoobjemových zberných nádob a veľkokapacitných 

kontajnerov na triedený zber v meste, informácie o možnosti obstarania plastových vriec na 

triedený odpad, o možnosti ukladať niektorý separovaný odpad v zbernom dvore. Zvýšiť 

informovanosť obyvateľstva aj prostredníctvom propagačných materiálov a aktivít nad rámec 

povinností, ktoré zabezpečujú organizácie zodpovednosti výrobcov.   

 

5. Odporúčanie: 

Všetky ulice s bytovými jednotkami zabezpečiť nádobami rovnomerne, tak aby vzdialenosť nádob 

na triedený zber nebola veľká a podľa možností pre všetkých občanov ľahko dostupná. 

 

Navrhované opatrenie: 

Optimalizovať rozmiestnenie nádob na separovaný zber a to priebežne, najmä dopĺňaním o nové 

stojiská, s cieľom zvýšiť mieru separácie a tento proces zatraktívniť a zdostupniť pre obyvateľov 

mesta. V rámci technických možností pripraviť interaktívnu mapu s rozmiestnením nádob na 

separovaný zber a túto umiestniť na webovú stránku mesta. Na základe vyššie uvedených opatrení 

zvýšiť informovanosť a povedomie obyvateľov mesta o separovanom zbere. V rámci možností 

školských zariadení pozitívne vplývať na environmentálnu výchovu detí a mládeže a skrze škôl 

zintenzívniť a rozšíriť školské zbery povinne triedených surovín. 

 

6. Odporúčanie: 

Zvýšiť štandard zberu pre všetky druhy povinne triedených odpadov. 

 

Navrhované opatrenie: 

Mesto Trebišov plánuje v budúcom roku, v spolupráci s OZV Natur-pack a.s., doplniť počet 

nádob na separovaný zber, ich počet navýšiť najmenej o 60 kusov a ich rozmiestnením  zvýšiť 

komfort obyvateľov a ich dostupnosť k nim tak, aby vzdialenosti medzi stojiskami boli pre 

obyvateľov prijateľné, čím dôjde k vyššej miere pozitívnej motivácie obyvateľstva k separovaniu. 

 

Odporúčanie: 

Uzatvoriť dodatky ku zmluvám s výkupným spoločnosťami na území mesta, v ktorých sa dohodne 

spôsob oznamovania údajov o množstve vykúpených druhotných surovín. 

 

Navrhované opatrenie: 

Vyvolať rokovania s jednotlivými spoločnosťami a vypracovať návrh dodatkov k zmluvám a tento 

s jednotlivými spoločnosťami uzavrieť. 

  

7. Odporúčanie: 

Stanovovať si v programových rozpočtoch mesta na ďalšie roky v programe Odpadové 

hospodárstvo reálne cieľové hodnoty. 

 

Navrhované opatrenie: 

Vyvolať diskusiu s vedením Technických služieb mesta Trebišov a zodpovednými zamestnancami 

mesta Trebišov, s cieľom nastaviť reálne cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov pre 

programový rozpočet mesta Trebišov na rok 2020 a nasledujúce roky.  
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8. Porušenie zákona konštatované v protokole: 

NKÚ vo svojom protokole konštatuje porušenie zmeny zákona o odpadoch z roku 2015 zo strany 

mesta, a to tým, že mesto neplnilo štandard zberu, zákon o štátnej štatistike, pretože mesto 

nesprávne viedlo evidenciu o triedení biologicky rozložiteľného odpadu, evidenciu o zbere 

viacvrstvových kombinovaných materiáloch a evidenciu o zberoch druhotných surovín, ktoré  

organizovali  základné školy na území mesta. Ďalej bolo zistené, že cieľové hodnoty v programe 

„Odpadové hospodárstvo“ boli nereálne. 

 

Navrhované opatrenia 

K porušeniu zákona došlo nesprávnym vykazovaním triedeného zberu na území mesta 

a neplnením štandardu. Navrhovanými opatreniami, v bodoch 1. až 8., by malo dôjsť 

k odstráneniu porušenia, konštatovaného v Protokole, v budúcich obdobiach. A to úpravou 

zmluvných vzťahov s jednotlivými subjektmi, oprávnenými nakladať s odpadom na území mesta 

Trebišov, ako aj  zefektívnením triedeného zberu na území mesta tak, aby bol dostatočne účinný 

a naplnil ciele štandardu zberu a zároveň ciele EU, zapracované v POH SR. 

 Ďalším opatrením je dôkladné sledovanie jednotlivých štatistických údajov tak, aby nedošlo k ich 

skresľovaniu, ale aby verne odrážali skutočnosť. 

 

 

S pozdravom  

 

 

 

 PhDr. Marek Čižmár 

 primátor 

  


