
Dôvodová správa: 

 

      Finančné oddelenie Mestského úradu v Seredi predkladá na rokovanie Mestského 

zastupiteľstva v Seredi v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších 

zmien a dodatkov zámer mesta prenajať nehnuteľný majetok uplatnením výnimočného 

postupu ako prípad hodný  osobitného zreteľa: 

 

     Mesto Sereď je vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku v lokalite Malý háj -   parcela  

č. 4012/3  -zastavané plochy a nádvoria vo výmere 23.793 m
2
 , evidovanej na Katastrálnom 

úrade v Trnave, Správa katastra Galanta ako parcela registra „C“ evidovaná  na 

katastrálnej mape  na LV č. 591 v k. ú. Sereď.  

    Mesto Sereď má zámer prenajať na 25 rokov  uvedenú parcelu v lokalite Malý  háj pre 

účely prevádzky novovybudovanej bioplynovej stanice v Dolnej strede v areáli bývalej 

Niklovej huty firme Syntachem s.r.o.  Pozemok bol zakúpený mestom od Ministerstva 

hospodárstva SR za účelom vybudovania bioplynovej stanice v spolupráci s firmou Stavimex 

Slovakia a.s., ktorá však od zámeru vybudovať bioplynovú stanicu v minulom roku odstúpila. 

Mesto Sereď v súlade s legislatívou v odpadovom hospodárstve a záväzkom realizovať projekt 

„Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva mesta Sereď“, zaviedlo v minulom 

roku zber biologicky rozložiteľných odpadov z domácností, zároveň je tvorcom týchto 

odpadov v oblasti údržby verejnej zelene a verejných priestranstiev a do budúcnosti má 

v súlade s legislatívou SR povinnosť zaviesť zber biologicky rozložiteľných kuchynských 

a reštauračných  odpadov. Vzhľadom k uvedenému je pre mesto strategické zabezpečiť si 

ekonomicky čo najmenej náročným spôsobom zber, odvoz a zhodnocovanie týchto odpadov. 

Spoločnosť Syntachem s.r.o. ponúka mestu Sereď ako protihodnotu za dlhodobý prenájom 

uvedeného pozemku bezodplatné vykonávanie týchto služieb.  

 Vzhľadom k tomu, že k realizácii predmetu činnosti na pozemku je nutné nielen 

vykonať stavebné úpravy a  investície do techniky, ale aj  získať potrebné povolenia od štátnej 

správy v oblasti životného prostredia, navrhujeme umožniť prenájom pozemku čo najskôr, 

ešte počas trvania súčasnej zmluvy na zber bioodpadov (do 31.10.2012) s firmou SITA 

Slovensko a.s.. Počas tohto preklenovacieho obdobia bude firma SYNTACHEM s.r.o., platiť 

dohodnuté nájomné a vykupovať biologicky rozložiteľný odpad od mesta za zmluvne 

dohodnutú cenu. 

 

Ekonomika 

V roku 2011 mesto zabezpečilo zber, odvoz a zhodnotenie bioodpadu z domácností 

prostredníctvom kompostárne a zberu firmy SITA. Náklady na túto činnosť v mesiacoch jún -

október 2011 predstavovali čiastku cca 59 000 eur. V roku 2012 je zber už naplánovaný na 

celú sezónu apríl – október. Zber by mal predstavovať čiastku cca 40 000 eur, dotriedenie 

a zhodnotenie odpadu v prípade uzavretia spolupráce už zabezpečí v roku 2012 firma 

Syntachem s.r.o. bezodplatne so záväzkom spracovať zelený odpad do hmotnosti 2 000 ton 

ročne. Ušetrené náklady za odvoz, dotrieďovanie a zhodnotenie by mali predstavovať v roku 

2012 čiastku cca 20 tis eur. V nasledujúcich rokoch príde k ďalšiemu šetreniu nákladov na 

zber a prepravu zeleného odpadu (už spomenutých cca 40 000 eur ročne) a zároveň 

k ušetreniu kompletných nákladov na zber, prepravu a zhodnocovanie kuchynských a 

 reštauračných odpadov (v súčasnosti nevyčísliteľné, neexistujú spracovatelia v okolí, 

náklady,ak by sa vychádzalo z prvotných predpokladov, by sa mohli pohybovať v hodnotách 



20-40 tisíc eur). V konečnom dôsledku pôjde o šetrenie nákladov vo výške cca 100.000 eur. 

Zároveň odpady, ktoré budú zhodnotené,  nebudú uskladnené na skládke, čo sa prejavilo už 

v roku 2011. Spolu s ostatnými opatreniami v roku 2011 prišlo k uloženiu o cca 1 100 ton 

odpadu menej na skládku ako v roku 2010, čo predstavuje úsporu cca 40 000 eur. Zároveň je 

bioodpad jednou z piatich základných zložiek, ktorých triedenie je podmienkou nižšieho 

poplatku obci na skládke (4,98 eur/t v prípade netriedenia týchto  piatich zložiek 9,96 eur/t). 

Vzhľadom na to, že spomenutá bioplynová stanica v areáli bývalej Niklovej huty je už 

funkčná a v čase prípadného vybudovania vlastnej bioplynovej stanice mesta bude mať už 

pokryté okolité územie,  nie je rentabilné budovať novú bioplynovú stanicu. Zakúpený 

pozemok nie je v obývaných častiach mesta a nie je rentabilný pre iného záujemcu, zároveň  

v územnom pláne mesta je toto územie vymedzené na účely vybudovania bioplynovej stanice 

a jej prídavných zariadení. Mesto v minulosti investovalo do zámeru vybudovať bioplynovú 

stanicu kúpou pozemku v sume 1 181 eur  a vypracovaním odbornej marketingovej štúdie na 

tieto účely v sume 16 590 eur. Súčasný príjem mesta z uvedeného pozemku je 0 eur ročne. 

 

Ekológia 

Zhodnocovaním bioodpadu sa zamedzí jeho skládkovanie a spaľovanie, teda činnosti,  ktoré 

sú už v súčasnosti zákonom o odpadoch zakázané. Skládkovanie bioodpadov má viacero 

negatívnych účinkov na životné prostredie : 

1. záber miesta – bioodpad tvorí až 45 % hmotnosti komunálneho odpadu, jeho vytriedením 

sa významne šetrí miesto na skládke a predlžuje jej životnosť. 

2. tvorba skládkového plynu – bioodpad sa na skládke rozkladá bez prístupu vzduchu, vzniká 

skládkový plyn (CO2 + metán) a zápach. 

 

3.  zvyšovanie skleníkového efektu atmosféry – metán uvoľňujúci sa zo skládok je až 20- krát 

nebezpečnejší skleníkový plyn ako CO2. 

 

4. vznik toxických priesakových vôd – hnijúci bioodpad vytvára agresívne prostredie a zrážky 

zo zmesi bioodpadu s ostatným a toxickým odpadom lúhujú rôzne nebezpečné látky. 

Legislatíva a záväzky mesta Sereď,  vyplývajúce z čerpania eurofondov 

Biologicky rozložiteľný odpad je súčasťou komunálnych odpadov (§ 2 ods. 14 zákona o 

odpadoch), za nakladanie, s ktorými zodpovedá mesto, na ktorého území odpady vznikli (§ 39 

ods. 2 zákona o odpadoch). Účelom odpadového hospodárstva je zhodnocovať odpady ich 

recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi umožňujúcimi získavanie druhotných 

surovín (§ 3 písm. b zákona o odpadoch ). 

Konkrétne zložky biologicky rozložiteľných odpadov : 

Príloha č. 1 

k vyhláške č. 

284/2001 Z. z. 

tzv. zelený odpad 

20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad parkov a cintorínov 

20 03 02 odpad z trhovísk (odpad z ovocia, zeleniny, okrasných kvetín...) 



tzv. kuchynský odpad 

20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 

20 01 25, 26 jedlé oleje a tuky 

iné biologicky rozložiteľné komunálne odpady 

20 01 01 papier a lepenka 

20 01 11 textílie 

20 01 37, 38 drevo 

20 03 04 kal zo septikov 

 

Zákonom o odpadoch (§ 18 ods. 3 písm. m) ) sa zakazuje zneškodňovať biologicky 

rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene na 

pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou 

komunálneho odpadu. Mesto je zároveň povinné separovať biologicky rozložiteľný odpad 

podľa stratégie nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom, schválenej vládou Slovenskej 

republiky (§ 39 ods. 15). Predpokladá sa zavedenie povinnosti zberu v roku 2013 v súlade so 

záväzkami SR k EÚ. 

Mesto Sereď má v súčasnosti záväzok z projektu „Dobudovanie infraštruktúry 

odpadového hospodárstva mesta Sereď“ na 5 rokov od ukončenia projektu (30.6.2011) 

udržať výsledky projektu, teda aj zber biologicky rozložiteľných odpadov. Na základe tohto 

záväzku a merateľných ukazovateľov – množstiev vytriedených bioodpadov boli na projekt 

poskytnuté prostriedky z kohézneho fondu. 

 

O spoločnosti 

Spoločnosť SYNTACHEM s.r.o., Niklová ul., Sereď je dodávateľom materiálu do 

Bioplynovej stanice firmy Plynex s.r.o., Niklová ul., Sereď, v ktorej je zároveň jedným z troch 

spoločníkov. Jediným konateľom spoločnosti SYNTACHEM s.r.o.  je Ing. Peter Černý, ktorý 

je zároveň konateľom fy. Plynex s.r.o. Spoločnosť SYNTACHEM s.r.o.  bola založená v roku 

2008, spoločnosť Plynex s.r.o. v roku 2010 a disponuje plne funkčnou bioplynovou stanicou 

na území obce Dolná streda v areáli bývalej Niklovej huty.  V tejto bioplynovej stanici bude 

zhodnocovaný biologicky rozložiteľný odpad z mesta Sereď v prípade poskytnutia uvedeného 

dlhodobého nájmu. Spoločnosť SYNTACHEM s.r.o. už uzavrela zmluvu s mestom Sereď na 

zhodnocovanie trávy a jedlých olejov do 31.10.2012. 

  

 Ponuka 

 Spoločnosť SYNTACHEM s.r.o. ponúka mestu Sereď bezplatné zabezpečenie zberu a 

spracovania 2 000 ton ročne biologicky rozložiteľného zeleného odpadu z domácností 

(konáre, tráva a pod.). Pri prekročení 2 000 ton odpadu (v roku 2011 mesto Sereď 

vyprodukovalo 1 581 ton zeleného odpadu), bude firma SYNTACHEM s.r.o. účtovať 30,00 

eur/t. 



 Zároveň spoločnosť SYNTACHEM s.r.o. bezplatne zabezpečí zber a spracovanie 

biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu, vrátane použitých 

rastlinných olejov, v neobmedzenom množstve. 

 Predmetom činnosti firmy SYNTACHEM s.r.o. na uvedenom pozemku bude úprava 

biologicky rozložiteľných látok na suroviny pre bioplynovú stanicu, výrobu biopalív a 

poľnohospodárskych substrátov. Pri realizácii predmetu činnosti sú potrebné značné finančné 

prostriedky a z toho dôvodu bude firma SYNTACHEM s.r.o. musieť riešiť ekonomickú 

spoluprácu aj s inými subjektami, čo jej mesto Sereď umožní. Firma SYNTACHEM s.r.o. bude 

pri spracovaní surovín a výrobe biopalív dodržiavať podmienky stavebného zákona a iných 

príslušných zákonov a noriem. 

 Spoločnosť SYNTACHEM s.r.o. okrem uvedených služieb pre mesto Sereď  navrhuje 

mesačné nájomné za pozemok 100,00 eur. 
 


