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Vec: Prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov 

 

Mesto Sereď na základe výsledkov kontroly efektívnosti a účinnosti triedeného zberu 

komunálneho odpadu mesta Sereď podľa poverenia predsedu Najvyššieho kontrolovaného 

úradu SR č. 1702/57 zo dňa 30. 07. 2018 v prílohe predkladá prijaté opatrenia na odstránenie 

zistených nedostatkov. 

 

Zároveň Vám chcem poďakovať za kontrolu, ktorá bola vykonaná maximálne objektívne, 

odborne a s ľudským prístupom. Som presvedčený, že aj na základe jej výsledku bude 

triedený zber komunálneho odpadu efektívnejší a kvalitnejší.  

 

S pozdravom 

 

 

 

 

                                                  

          Ing. Martin Tomčányi  

       primátor mesta 
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Vec: Prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov 

 

Prijaté opatrenie č. 1  

Upozorniť pracovníkov referátu životného prostredia (ďalej len „RŽP“), ktorí sú zodpovední 

za zistené nedostatky uvedené v protokole o výsledku kontroly a zabezpečiť ich opätovné 

preškolenie zamerané na aktuálnu legislatívu a nové zmeny v odpadovom hospodárstve. 

O absolvovaní školenia bude vydaný certifikát. Zodpovední pracovníci RŽP sa zúčastnia 

medzinárodného kongresu zameraného na odpadové hospodárstvo. O ich účasti bude vydané 

potvrdenie. 

 

Zodpovedný : vedúca referátu životného prostredia                              Termín: 21. 12. 2018 

 

Prijaté opatrenie č. 2 

Predložiť Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu vypracované spoločnosťami, ktoré 

vykonávajú zber alebo výkup odpadu v rámci svojej podnikateľskej činnosti v k.ú. mesta 

Sereď. 

 

Zodpovedný: vedúca referátu životného prostredia                              Termín: 15. 03. 2019 

 

 

S pozdravom 

 

 

 

 

                                                  

           Ing. Martin Tomčányi  

         primátor mesta 


