
Návrh správy z kontroly čerpania finančných prostriedkov na odpadové 

hospodárstvo za rok 2018 a 2019 – podprogram 4.1. Zber a likvidácia odpadu 

 a podprogram 4.2. Zberňa odpadov. 
 

Kontrolný orgán:   hl. kontrolór Mesta Leopoldov  Ing.  Terézia Trnková 

Predmet  kontroly: čerpanie finančných prostriedkov na odpadové hospodárstvo 

Kontrolované obdobie:  rok 2018/2019  

Kontrola vykonaná za účasti:         Mgr. Monika Jurčová 

 

Kontrolu som vykonala na základe Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019  

 

Odpadové hospodárstvo je zabezpečované na základe uzatvorených zmlúv dodávateľsky a na 

úhradu nákladov je použitý výnos z poplatku v zmysle platných VZN č. 133/2018 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady , ktorým sa mení  VZN č. 110/2015 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 1.1.2019 . 

 

Náklady na komunálny odpad /KO/ je rozpočtovaný v Programe 4 Odpadové hospodárstvo. 

 

Rozpočet po RO 15  a čerpanie rozpočtu k 31.12.2018  

a    Rozpočet po RO 14  a čerpanie rozpočtu k 31.12.2019  

 

 
 

Rok/kód 

zdroja 

Zber a 

likvidácia 

odpadu 

rozpočet 

 

čerpanie 

% 

čerpanie 

Z toho: 

bežné  

 

čerpanie 
 
kapitálové 

 

čerpanie 

Rok 2018 /4.1 178.400 160.304,67 89,86  169.400 158.982,87 9.000 1.321,80 

Rok 2019/ 4.1 311.161 262.446,69 84,34 171.707 166.061,55 139.454  96.385,14 

        

 Zberňa 

odpadov 

      

Rok 

2018 /4.2 

57.680 56.601,47 98,13 57.680  0  

Rok 

2019/ 4.2 

85.050 79.559,17 93,64 85.050;  0  

 

V roku 2019 boli kapitálové výdavky na KO navýšené oproti roku 2018, najvyššia položka  

predstavuje sumu 84.075 €,  je to za kompostéry na záhradný a  biologicky KO a 4.425,- € 

spoluúčasť mesta. 

 

 

Pre kontrolovaný rok 2018 bol poplatok za odpad: 

                FO  0,0603 € na osobu a kalendárny deň a poplatok  pre PO  0,01916 € za liter a vývoz 

Pre kontrolovaný rok 2019 bol poplatok za odpad: 

    FO  0,07 €      na osobu a kalendárny deň a poplatok  pre PO  0,01916 € za liter a vývoz 

Náklady KO za rok 2018 a 2019 : 

 

 

 

 



kód zdroja Čerpanie 2018 v € % čerpania Čerpanie  2019 v € % čerpania 

4.1.1 zber, preprava 

a zneškodňovanie odpadu FO 

 

156.558,87  

 

99,72 

 

163.838,55 

 

99,30 

4.1.2 Biologicky rozložiteľný 

odpad 

 

3.745,80 

 

17,50 

 

0 

 

4.1.4 zriadenie zberného dvora 0  7.885,14 78,85 

4.1.7 kompostery 0  6.569,00 77,58 

4.1.7 kompostery   kód 111 0  84.075,00 67,97 

4.1.8 rozbor KO 0  79,00 7,9 

4.2.1 odvoz odpadu 51.475,25 98,25 72.342,63 92,99 

4.2.2 mzda 5.126,22 96,90 7.216,64 99,54 

 

 

Celkový náklad finančných prostriedkov za rok 2018 a 2019  

 

Firma  Rok 2018 v € Rok 2019 v € 

Márius Pedersen Odvoz KO 88.259,17 90.363,06 

Kopaničiarska spol. Zneškodnenie odpadu 68.905,47 79.055,88 

Lesos Odvoz odpadu  

PD Madunice 

 Kopaničiarska spol. 

 Rakovice 

 

50.230,98 

 

66.534,42 

Poľnohospodárske 

družstvo Madunice  

 

BIO uskladnenie 

 

3.244,50 

 

3.498,30 

Erik Péli Drvenie 1.440,00 1.938,00 

GBS group drvenie  2.520,00 

Zberňa odpadu nájom 3.371,23 3.371,23 

Zberňa odpadu mzda 5.097,00 6.869,77 

Spolu:  220.548,35 254.150,66 

 

Porovnaním nákladov za rok 2019 oproti 2018 je rozdiel -  nárast nákladov u týchto spoločnosti 

o 33.602,31 €  

 

 

Celkový počet SN podľa faktúr  

za december 2019    /č.fa. 3129192080/                a za apríl 2020    /č.fa. 3129200867/ 

 
Smetné nádoby v l December 2019 Cena za MJ bez 

DPH 
Apríl 2020 Cena za MJ bez 

DPH 
  110  1 x mesačne 4 0,68 4 0,71 
  110  1 x za 14 dní 47 1,4516 46 1,5166 
1100  1 x za mesiac  3 7,28 3 7,64 
1100  1 x týždenne 37 32,4566 43 34,06 
1100  1 x za 14dní 83 16,2283 81 17,03 
1100 1 x týždenne 

plech 
15 32,4566 16 34,06 

1100 1 x za 14dní 

plech 
7 16,2283 6 17,03 

120 1 x mesačne 10 0,81 10 0.85 
120 1 x za 14 dní 1506 1,9066 1514 1,9933 

Celková suma fa  7.344,76 €  7.935,71 € 



 

 

Porovnaním týchto dvoch faktúr zistíme zvýšenie počtu SN o 11 ks a zvýšenie úhrady za odvoz 

odpadu vo finančnom vyjadrení o 590,95 €. 

 

Komunálny odpad SN 120 l  a 110 l  pre FO a PO 

Podľa našej evidencie na základe platiacich odberateľov evidujeme 120 l a 110 l SN  v počte 94 

ks. Túto evidenciu som skontrolovala s databázou za apríl 2020  firmy Marius Pedersen,s.r.o. 

 
V dňoch 20. a 21.05. 2020 boli prekontrolované odvozy smetných nádob PO, čo do počtu 

a veľkosti 110/120 l priamo pri jednotlivých firmách a pri priamom vývoze. Pri tejto kontrole 

smetných nádob boli pre lepšiu evidenciu a kontrolu  zaznamenávané aj čísla smetných nádob. 

Z kontroly bol spracovaný zoznam v ktorom boli vyznačené jednotlivé nezrovnalosti medzi 

evidenciami.  

 

Na základe zistení navrhujem : 

- zosúladiť evidencie smetných nádob PO s presným názvom firmy podľa obchodného 

registra a taktiež podľa ulíc a odstrániť zistenia uvedené v zozname  

- pri podávaní nových žiadosti a následne pri vydávaní smetných nádob odporúčam 

zaznamenať číslo smetnej nádoby 

- zaznamenané čísla smetných nádob pri vykonanej kontrole doplniť do evidencii   

 

Pri tejto kontrole boli náhodne zistené aj nedostatky pri vývoze smetných nádob u jednotlivých 

domácností, hlavne v počte nádob na jednu domácnosť. Zistila som, že nie je komunikácia  

medzi registrom obyvateľstva, správou daní a poplatkov a životného prostredie – odpadového 

hospodárstva.   

 

Na základe zistenia navrhujem : 

- zosúladiť počet smetných nádob pre domácnosť podľa počtu osôb prihlásených, resp. 

odhlásených obyvateľov   

 

 

V texte použité skratky: FO – fyzické osoby , PO – právnické osoby, KO – komunálny odpad, 

SN -  smetné nádoby 

 

 

 

S obsahom návrhu správy a o výsledku kontroly bola oboznámená Mgr. Terézia Kavuliaková,  

primátorka mesta, dňa 04.06 2020 

 

 

 

 

Leopoldov MZ dňa  15.06.2020                       

Ing. Trnková Terézia , hlavný kontrolór 

 

 


