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Upozornenie na nedodržiavanie zmluvy medzi Enviromentálnym fondom a Mestom Trebišov.
Dňa 12.11.2015 bola uzatvorená zmluva medzi Enviromentálnym fondom a Mestom Trebišov
o poskytnutí podpory formou dotácie na projekt - Likvidácia skládok s nezákonne umiestneným
odpadom v meste Trebišov.
Vedením mesta boli vybrané 3 lokality a z toho 2 v osade. Z celkového množstva 1770 ton odpadu
bolo z osady vyvezených až 1470 ton. 300 ton bolo vyvezených zo skládky stavebného odpadu pri
zimnom štadióne.
Celkové náklady projektu boli: 59.984,00 € s DPH a 5% spoluúčasť mesta. Práce boli vykonané
v mesiacoch november – december 2015.
V zmluve sú stanovené určité podmienky a povinnosti príjemcu dotácie, medzi iným aj nasledovné:



Príjemca dotácie berie na vedomie, že finančné prostriedky poskytnuté formou dotácie na
základe zmluvy sa považujú podľa zákona o rozpočtových pravidlách za verejné prostriedky.
Príjemca dotácie berie na vedomie, že v prípade, ak fond alebo ktorýkoľvek oprávnený
kontrolný orgán zistí, že poskytnutie a použitie dotácie je/bolo nehospodárne, neefektívne,
neúčinné a neúčelové alebo ak príjemca dotácie porušil podmienky zákona o verejnom
obstarávaní pri výbere dodávateľa realizácie projektu, je povinný poskytnutú dotáciu alebo jej
vyčerpanú časť vrátiť fondu (§31 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách) a fond použije
postup podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách.

Súčasný stav na „vyčistenej“ skládke odpadu v osade je alarmujúci! Je to stav ani nie 2 roky od
vypratania skládky, presne z 19.9.2017. Viď. priložená fotodokumentácia.
Terajší stav je jednoznačným porušením zmluvy medzi Enviromentálnym fondom a Mestom Trebišov.
Verejné finančné prostriedky sú v tomto prípade použité nehospodárne, neefektívne a neúčinne! Na
tento scenár vývoja v osade bolo vedenie mesta pri určovaní skládok na vypratanie upozorňované už
pri zapojení sa do tohto projektu a to na komisiách výstavby a majetku, na finančnej komisii
a rovnako aj na zasadnutí MsZ. Nakoniec sa predpovede stali skutočnosťou.
Upozorňujem zodpovedných na nedodržiavanie zmluvy a možné vrátenie poskytnutej dotácie do
Enviromentálneho fondu.
V Trebišove 22.9.2017

Ing.Ľubomír Princík
hlavný kontrolór mesta
Upozornenie bolo prednesené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa 25.9.2017

