
Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín  

Városi hivatal, Fő utca 37,  931 01 Somorja  
 

 

Materiál na rokovanie 

2. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Šamorín 

V Šamoríne, dňa 14.02.2019 

Informácia o výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti triedeného zberu 

komunálneho odpadu a o prijatých opatreniach 

 

Predkladá:  Csaba Orosz, primátor mesta 

Spravodajca:  Mgr. Márton Domsitz, predseda komisie ochrany životného prostredia 

Vypracoval:  Referát životného prostredia MsÚ v Šamoríne 

Prerokovala:   Komisia ochrany životného prostredia dňa 06.02.2019 

Dôvodová správa:  

V čase od 08.08.2018 do 07.11.2018 Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vykonal 

na mestskom úrade v Šamoríne kontrolu  zameranú na efektívnosť a účinnosť triedeného 

zberu komunálneho odpadu v meste Šamorín. Kontrolou NKÚ boli zistené nedostatky, ktoré 

boli prerokované ešte s bývalým primátorom mesta a prednostom mestského úradu. Na 

odstránenie zistených nedostatkov boli prijaté opatrenia. Niektoré nedostatky už boli 

doriešené a ostatné sú v štádiu riešenia.  

Na základe písomnej požiadavky predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR a v súlade s 

§20a ods. 1 zákona NR SR č. 39/1993 Z.z. o Najvyššom kontrolnom úrade SR v znení 

neskorších predpisov je potrebné o výsledku kontroly a o prijatých opatreniach informovať 

mestské zastupiteľstvo. Uznesenie MsZ o výsledku prerokovania protokolu bude formou 

výpisu uznesenia zaslané predsedovi NKÚ SR s cieľom informovania o naplnení vyššie 

uvedeného ustanovenia zákona o NKÚ SR. 

Návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.02.2019 prerokovalo 

informáciu o výsledku kontroly vykonanej  NKÚ SR a 

I. konštatuje, že  

a. Bol predložený a následne prerokovaný kompletný materiál „Protokol 

o výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho 

odpadu“ Z-007333/2018/1130/RMC.   

b. Poslanci MsZ v Šamoríne boli oboznámení s výsledkami kontroly ako aj 

s prijatými opatreniami na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z kontroly. 
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II. berie na vedomie 

a. Zistenia spísané v materiáli „Protokol o výsledku kontroly efektívnosti 

a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu“ a prijaté opatrenia 

primátora mesta na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z protokolu 

a predloženej správy. 

b. List primátora mesta  - požiadavku prijať opatrenia v súvislosti s kontrolnými 

zisteniami uvedenými v protokole o výsledku kontroly.  

III. ukladá 

a. prednostovi mestského úradu zabezpečiť splnenie prijatých opatrení na 

odstránenie nedostatkov uvedených v protokole o výsledku kontroly. 
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Žiadosť primátora mesta 

 

Vážené poslankyne, vážení poslanci MsZ, 

 

     v čase od 08.08.2018 do 07.11.2018 Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

vykonal na mestskom úrade v Šamoríne kontrolu,  zameranú na efektívnosť a účinnosť 

triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Šamorín. Kontrolou NKÚ SR boli zistené 

väčšinou len administratívne nedostatky. 

     Na základe písomnej požiadavky predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR a v súlade s 

§20a ods. 1 zákona NR SR č. 39/1993 Z.z. o Najvyššom kontrolnom úrade SR v znení 

neskorších predpisov je potrebné o výsledku kontroly a o prijatých opatreniach informovať 

mestské zastupiteľstvo. Uznesenie MsZ o výsledku prerokovania protokolu ako aj o prijatých 

opatreniach bude formou výpisu uznesenia zaslané predsedovi NKÚ SR s cieľom 

informovania o naplnení vyššie uvedeného ustanovenia zákona o NKÚ SR. 

     Touto cestou Vás prosím vážené mestské zastupiteľstvo o prijatie opatrení v súvislosti 

s kontrolnými zisteniami uvedenými v protokole o výsledku kontroly. 

Kompletný materiál – „Protokol o výsledku efektívnosti a účinnosti triedeného zberu 

komunálneho odpadu - zhrnutie“, ako aj opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov je 

súčasťou materiálu zasadnutia MsZ, ktoré sa koná 14.02.2019. 

S úctou  

 

 

 

 

 

          Csaba Orosz 

         primátor mesta  

 

 









  M E S T O   Š A M O R Í N   -   S O M O R J A  VÁ R O S 

                                Mestský úrad   -   Városi hivatal 

                         Hlavná 37    -    Fő  utca 37          

               931 01   Šamorín   -    931 01  Somorja 

 
číslo listu: Z-007411/2018/1130/RMC     V Šamoríne, dňa 16.1.2019 

 

  

 

     Titl. 

     Najvyšší kontrolný úrad SR 

     Expozitúra NKÚ SR Trnava 

     Kollárova 8 

     917 01 Trnava 

 

 

 

VEC: Správa o plnení prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov  

 

     Na základe výsledkov kontroly uvedených v protokole o výsledku kontroly, prijalo Mesto Šamorín 

nasledovné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, ktoré Mesto Šamorín k 25.01.2019 splnilo 

nasledovne: 

 

1) Opatrenie na odstránenie nedostatkov: Upraviť vo VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnym 

odpadom a drobným stavebným odpadom     zrozumiteľný popis triedenia VKM a kovov podľa 

skutočne vykonávaného zberu. 

 

Termín: január-február 2019 

Plnenie: Referát životného prostredia predkladá na prvom pracovnom zasadnutí MsZ, ktoré sa bude 

konať 14.02.2019, návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom.  

Návrh predmetného VZN bude riešiť nakladanie s komunálnym odpadom, obzvlášť spôsob zberu 

triedených zložiek KO – papier, plasty, sklo, kovy a VKM.  

 

Vyhodnotenie plnenia opatrenia: nehodnotené.  

 

 

2) Opatrenie na odstránenie nedostatkov: Doplniť do programového rozpočtu v rámci programu č.11 

zámery, ciele a merateľné ukazovatele.  

 

Termín: 28.02.20169 

Plnenie: Dňa 14.02.2019 na prvom pracovnom zasadnutí MsZ v Šamoríne bude prerokovaný 

a pravdepodobne schválený programový rozpočet Mesta Šamorín. Do predmetného dokumentu budú 

zapracované v rámci programu č. 10 a 11 zámery, ciele a merateľné ukazovatele. 

 

Vyhodnotenie plnenia opatrenia: nehodnotené 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Opatrenie na odstránenie nedostatkov: Doplniť evidenčný list odpadu na VKM a vykazovať jeho 

množstvo v ohlásení. 

 

Termín: 31.03.2019 

Plnenie: Mesto vyzvalo svojich zmluvných partnerov v odpadovom hospodárstve – AVE SK 

odpadové hospodárstvo s.r.o. a Recyklogroup a.s., aby vykázali množstvo vytriedených VKM 

vo svojich ohlásení za rok 2018. 

Vyhodnotenie plnenia opatrenia: nehodnotené.  
 

 

4) Opatrenie na odstránenie nedostatkov: Aktualizovať informačný portál „Smartmap“ a zaznačiť 

stojiská a rozmiestnenie zberných nádob.  

 

Termín: do 31.01.2019 – úloha trvalá  

Plnenie: Mesto kontaktovalo správcu (ErasData-pro s.r.o.) informačného portálu 

„Smartmap“, aby na základe poskytnutých podkladov doplnil portál  o mapu rozmiestnenia 

zberných nádob a zaznačil na sídliskách jednotlivé kontajnerové stojiská.   

Vyhodnotenie plnenia opatrenia: nehodnotené.  
 

 

5) Opatrenie na odstránenie nedostatkov: Evidovať počet vydaných vriec pre domácností 

a frekvenciu ich zberu. 

 

Termín: do 31.01.2019 – úloha trvalá 

Plnenie: Mesto vyzvalo zberovú spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., aby pravidelne,  

v mesačných intervaloch poskytovala údaje o počte vydaných vriec na separovaný odpad pre rodinné 

domy. 

 

Vyhodnotenie plnenia opatrenia: nehodnotené 

 

 

6) Na základe odporúčania mesto zapracuje do ročného výkazu o KO ŽP 6-01, ako aj do ohlásení 

o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2018, aj objem vyzbieraného odpadu od spoločnosti Zberné 

suroviny Žilina a.s..   

 

Termín: 31.03.2019 

Plnenie: termín podania ročných hlásení a štatistického zisťovania je 28.02.2019 

 

Vyhodnotenie plnenia opatrenia: nehodnotené. 

 

 

     Zároveň si Vás dovoľujem informovať, že na základe žiadosti predsedu Najvyššieho kontrolného 

úradu SR, bude na najbližšom zasadnutí MsZ, dňa 14.02.2019, mestské zastupiteľstvo 

informované o výsledku kontroly NKÚ a o prijatých opatreniach. List o tejto skutočnosti Vám bude 

zaslaný následne, ako aj výpis z uznesenia mestského zastupiteľstva o prerokovaní výsledkov 

kontroly. 

 

 

     S pozdravom 

 

        Csaba Orosz   

                  primátor mesta 


