
Dôvodová správa 

 

 

V priebehu mesiaca apríl sme začali každý pondelok a štvrtok od 6,30 rána po meste značiť 
smetné nádoby samolepkami. Termín začatia bol nastavený tak, aby už prebiehal aj zber 
BIO-odpadu a takisto sme videli ako prebieha aj jarný veľkoobjemový zber odpadov v meste. 
Nedá sa to označiť za jeden deň zberu. Obyvateľ môže jeden týždeň vyložiť nádobu a potom 
aj 1-2 týždne vôbec nevyloží. Ešte špecifickejšie je to u podnikateľov. Tí majú na výber 
veľkosť nielen veľkosť nádoby ale aj frekvenciu vývozu takejto nádoby.  

Rodinné domy – Každý rodinný dom má pridelenú jednu čiernu 110 litrovú nádobu. Ak je 
v dome sedem a viac obyvateľov, je nárok na ďalšiu nádobu. Kontrolou bolo zistené, že 
týchto nádob je v meste vykladaných viac ako by malo byť podľa evidencie úradu. 
Najčastejším omylom obyvateľov pri posudzovaní počtu nádob je stav, že v rodinnom dome 
býva viac generácií. Manželia s deťmi a k nim ešte babka či dedko. Osobitné výmery za 
komunálny odpad idú na rodičov a zvlášť výmer na starých rodičov. Ale nárok na počet 
smetných nádob je podľa celkového počtu obyvateľov rodinného domu. Do 6 ľudí na jeden 
rodinný dom je nárok na 1ks 110-litrovej nádoby. Ľudia sa na nás obracali so žiadosťou, 
že si chcú priplatiť za ďalšiu nádobu. Nie je to možné. Je nutná väčšia separácia 
komunálneho odpadu 

Uvedenú kontrolu sme vykonali pre viacero dôvodov: 

• Je v platnosti nový zákon o odpadoch. Vyplývajú z neho povinnosti pre obce a mestá. 
Musíme sa dostať v komunálnom odpade na úroveň 35% množstva z roku 1995. 
Dosiahneme to najmä separáciou odpadov. 

• Zistiť skutočný stav počtu vykladaných nádob v meste. Okrem toho koľko je aj 
priložených iných odpadov pri nádobách (vo vreciach či len tak voľne uložených) 

• Či obyvatelia separujú (v nádobách na komunál je stále veľa odpadu, čo je nutné 
separovať) 

• Na základe zistených údajov potrebujeme pripraviť verejné obstarávanie po 1.1.2018 
• Okrem toho sme v pondelok kontrolovali zber a kvalitu BRO odpadu (hnedé nádoby, 

čierne vrecia, konáre), jarný veľkoobjemný zber odpadu od rodinných domov 
 
 

Až po kontrole KO sme zasielali výmery na KO z RD. Do každého výmeru sme vložili 
nasledujúci oznam: 

 

 

 

 



Informácia pre obyvateľov rodinných domov 

Bývanie v rodinných domoch: ČERVENÁ NÁLEPKA  
V súlade s § 2 ods. 5 písm. a) VZN mesta Sereď o nakladaní s odpadmi č. 4/2016 pripadá 
na rodinný dom s jedným súpisným číslom jedna 110 litrová zberná nádoba 
s frekvenciou vývozu 1x za 7 dní. 

Nárok na 2. zbernú nádobu vzniká:    

• rodinným domom s počtom 7 a viac poplatníkov 

• rodinným domom s dvoma alebo viacerými samostatnými bytovými jednotkami 
zapísanými takto aj na katastri (na každú samostatnú bytovú jednotku v rámci 
rodinného domu pripadá jedna 110 litrová nádoba) 

VÝMENA ČIERNEJ NÁDOBY NA KOMUNÁLNY ODPAD 

V prípade poškodenia čiernej nádoby má poplatník po  5 rokoch nárok na jej bezodplatnú 
výmenu. Starú nádobu je potrebné odovzdať na zbernom dvore mesta Sereď, kde Vám bude 
vydané potvrdenie o jej odovzdaní. Potvrdenie aj s červenou nálepkou na bývanie, ktorú je 
potrebné zo starej nádoby odlepiť, prineste na referát životného prostredia MsÚ č. dverí 4, 
kde Vám bude na základe podpisu o jej prevzatí vydaná nová čierna nádoba s novou 
nálepkou. 

Prevádzka na podnikanie: MODRÁ NÁLEPKA  
V prípade, že v rodinnom dome má zároveň sídlo, resp. prevádzku aj podnikateľský subjekt, 
tento môže na základe jej nahlásenia na vývoz na referáte životného prostredia MsÚ č. dverí 
4 vykladať aj 2. nádobu, na ktorú mu bude nalepená modrá nálepka so značkou prevádzky. 
Nádobu na podnikanie si podnikateľ zabezpečuje samostatne.  

Kontrolou podnikateľských subjektov sme prišli tiež k novým zisteniam: 

• poplatník má viac nádob ako v evidencii a platbách 
• poplatník nemá vôbec smetnú nádobu (SN) 
• poplatník má nahlásenú inú SN ako vykladá – najčastejšie 240-ku, ba dokonca aj 

1.100 litrové 
• poplatník má zaplatenú inú frekvenciu zberu SN ako vykladá  

na základe kontroly sme odoslali VÝZVU pre podnikateľské subjekty, ktorým nesedí 
evidencia, s konkrétnym textom. Napríklad: 

Výzva na podanie oznámenia poplatníka k miestnemu poplatku za komunálne odpady 
Na základe miestnej obhliadky bol na Vašej prevádzke na ulici ....... zistený nesúlad 

nádoby, ktorú máte nahlásenú na vývoz komunálneho odpadu: 
A je tam presne popísaný nesúlad medzi nahlásenými údajmi a skutočnými údajmi. 

Okrem toho vyzývame poplatníka na zjednanie nápravy do 15 dní od doručenia. Je tam aj 
popis čo sa stane ak tak poplatník neurobí. 

 



Uvedenú kontrolu ešte zopakujeme v tomto roku na jeseň. Či sme dosiahli pokrok 
v evidencii oproti skutočnosti. 
 

Najhorším zistením pri kontrole komunálneho odpadu bolo množstvo separovaného 
odpadu v komunálnom odpade. Začnime ihneď a od sami seba. Zamestnanci mesta, 
poslanci, mestom založené organizácie, školské organizácie, občianske združenia, ktorým 
prispievame na činnosť. Proste všetci na koho máme dosah v rozpočte. Stačí si doma 
pozrieť do koša na komunálny odpad. Čo všetko tam je a čo všetko by sa dalo odtiaľ 
vyseparovať. 

Druhým varovným zistením je kvalita BRO odpadu. Najlepší materiál je z kosby mestských 
pozemkov. Na MsZ 22.6.2017 požiadal o vystúpenie aj p. Krošlák. Má v nájme priestory 
bioplynky, ktoré sme dostali od Ministerstva hospodárstva. Len pre účely bioplynky. Jeho 
cenou nájmu nie je len cca 4.000 € ročne za tieto pozemky – ale aj náklady na zber BRO 
odpadu počas celého roka. Kým v roku 2012 malo mesto na zber BRO náklady cca 47.000 € 
- v súčasnosti to je už omnoho viac. No už nie z mestskej kasy. V hnedých nádobách je už 
viac a viac komunálneho materiálu. Často sú tam kamene, zemina, špagáty, drôty, 
komunálny odpad. Vo vreciach nájdeme to isté. To sú už obrovské dodatočné náklady pre 
prevádzkovateľa bioplynky. Viď príloha č2: sťažnosti na BRO materiál. Nezabúdajme na to, 
že tento materiál nielenže musí zozbierať – ale aj nakladať s nim. Čo s týmto odpadom 
z BRO? Sám Vám povie viac. Resp. niekto z Vás má aj možno aj iné riešenie či skúsenosti. 
Pozrite sa aj po iných mestách ako to majú s BRO. 

Preto Vás všetkým žiadam – prosím, o spoluprácu a osobné nasadenie za separáciu, za 
menšie množstvo komunálneho odpadu v meste Sereď. Pozrite si mesačné náklady za 
mesiac máj 2017, príloha č.1. Isto tomu nevedie cesta prideľovaním ďalších a ďalších 
čiernych nádob pre RD. Takisto nie je už nikde v zákone písané, že mesto musí automaticky 
po 5 rokoch vymeniť čiernu 110-litrovú nádobu na odpad, resp. ako sa vysporiadať 
s možnosťou efektívnej kontroly frekvencie vývozu u podnikateľských subjektov. O tomto 
bude nové znenie VZN (Príloha č.3) – ako aj o príprave verejného obstarávania na nového 
dodávateľa týchto služieb pre mesto Sereď.  

 

 

 


