
 

        
 

 

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.:     /2018/2 

2. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

2. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban  

     

   

Informácia o výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho 

odpadu v meste Dunajská Streda, vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej 

republiky a prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov.  

A Szlovák Köztársaság Számvevőszéke által végzett ellenőrzés eredményéről és az észlelt 

hiányosságok eltávolítására irányuló elfogadott intézkedésekről szóló tájékoztatás, 

amelynek tárgya a szeparált kommunális hulladékgyűjtés hatékonysága Dunaszerdahely 

Város területén.  

 

Predkladá :   JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Kontrolovala: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

 

 

Návrh na uznesenie:          Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat:          Dunaszerdahely Képviselő-testülete  

 

 berie na vedomie   

 tudomásul veszi 

informáciu primátora mesta o výsledku kontroly efektívnosti a 

účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu v meste 

Dunajská Streda, vykonanej Najvyšším kontrolným úradom 

Slovenskej republiky v čase od 8.8.2018 do 30.10.2018 a                       

o prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov.  

a Szlovák Köztársaság Számvevőszéke által a 2018.8.8. és 

2018.10.30. közötti időszakban végzett ellenőrzés eredményéről 

és az észlelt hiányosságok eltávolítására irányuló elfogadott 

intézkedésekről szóló polgármesteri tájékoztatást, amelynek 

tárgya a szeparált kommunális hulladékgyűjtés hatékonysága 

Dunaszerdahely Város területén. 

 

 

 

 

             December 2018 

                                                       2018. december   



 

Dôvodová správa  

 

 

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vykonal v čase od 8.8.2018 do 30.10.2018 

podľa poverenia predsedu NKÚ SR č. 1702/55 z 30.07.2018 kontrolu efektívnosti a účinnosti 

triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Dunajská Streda.  

 

Účelom kontroly bolo zhodnotenie stavu triedeného zberu komunálneho odpadu vo vzťahu 

k plneniu cieľov Európskej únie. Kontrola bola vykonaná ako kontrola výkonnosti s prvkami 

súladu. Predmetom kontroly bola charakteristika zabezpečenia systému odpadového 

hospodárstva, efektívnosť systému triedeného zberu a účinnosť systému triedeného zberu. 

 

Protokol o výsledku kontroly bol prerokovaný dňa 13.11.2018 a na základe výsledkov 

kontroly primátor mesta  prijal nasledovné opatrenia: 

 

1. Merateľné ukazovatele objemu zmesového komunálneho odpadu a separovaného 

komunálneho odpadu stanoviť podľa reálnych objemov a tak, aby bolo možné dostatočne 

merať účinnosť cieľov v programovom rozpočte. 

Termín : úloha trvalá 

Zodpovedný : vedúci odboru technického a investičného MsÚ 

 

2. Zabezpečiť vedenie evidenčných listov na viacvrstvový kombinovaný materiál (VKM) a 

tento vykazovať v ohláseniach o vzniku odpadu a nakladaní s ním zároveň zabezpečiť 

dotrieďovanie VKM a vykázať  ho v štatistickom výkaze ŽP 6-01. 

Termín : úloha trvalá 

Zodpovedný : vedúci odboru technického a investičného MsÚ 

 

3. Vyzvať subjekty, ktoré na území mesta vykonávajú triedený zber komunálneho odpadu a 

nemajú uzatvorenú zmluvu s mestom na vykonávanie tejto činnosti  na uzatvorenie takejto 

zmluvy. Za tým účelom zabezpečiť vypracovanie návrhu zmluvy. 

Termín: do 31.12.2018 

Zodpovedný : vedúci odboru technického a investičného MsÚ 

 

4. V ohlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním a v štatistickom výkaze ŽP 6-01 vykazovať 

pravdivé a úplne údaje. 

Termín : úloha trvalá 

Zodpovedný : vedúci odboru technického a investičného MsÚ 

 

5. Zabezpečiť príslušné zberné nádoby, resp. kompostovacie zásobníky v zmysle vykonávacej 

vyhlášky k zákonu o odpadoch.  

Termín: 31.12.2019  

Zodpovedný : vedúci odboru technického a investičného MsÚ 

6. Iniciovať navýšenie počtu zberných nádob resp. zvýšenie frekvencie zberu u organizácii 

zodpovednosti výrobcov spoločne pre zložky plasty, kovy a viacvrstvový kombinovaný 

materiál. 

Termín: po uzatvorení zmluvy s novou organizáciou zodpovednosti výrobcov 

Zodpovedný: vedúci odboru technického a investičného MsÚ 

 

7. Vypracovať a následne predložiť Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda návrh na 

zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 6/2016 zo dňa 19. apríla 

2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta 



 

Dunajská Streda – s ustanovením možnosti výberu z minimálne troch veľkostí zbernej nádoby 

pre pôvodcov komunálneho odpadu, pre ktorých bol na území mesta zavedený množstvový 

zber zmesového komunálneho odpadu.   

Termín : do 11.12.2018 

Zodpovedný: vedúci odboru technického a investičného MsÚ 

 

8. Aktualizovať mapu znázorňujúcu jednotlivé zberné miesta na území mesta na všetky druhy 

odpadu 

Termín: do 31.12.2018 a potom úloha trvalá 

Zodpovedný: vedúci odboru technického a investičného MsÚ 

 

9. O plnení opatrení uvedených pod č. 1. – 5.  podať  písomnú správu prednostke MsÚ. 

Termín : do 20.01.2019 

Zodpovední: vedúci odboru technického a investičného MsÚ 

 

10. Vypracovať správu o plnení prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a 

predložiť primátorovi mesta. 

Termín: do 25.01.2019 

Zodpovedná: prednostka MsÚ 

 

 

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky žiada predložiť správu o plnení prijatých 

opatrení  do 31.1.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP MsÚ z podkladov NKÚ 

a z podkladov odboru technického a investičného MsÚ.     
  


