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Návrh  na likvidáciu komunálneho odpadu na rok 2016 
 
         S ohľadom na pripravovaný zánik platnosti zákona o obaloch ako aj Recyklačného 
fondu vyplývajúci z nového zákona o odpadoch, bude nutné v jednotlivých mestách a obciach 
SR realizovať zmenu systému financovania a nakladania s jednotlivými druhmi separovane 
zberaných zložiek komunálneho odpadu a s tým súvisiaci rad zmien zmluvných vzťahov. 
        Nová právna úprava rozdeľuje zodpovednosť za nakladanie s odpadmi na komunálnej 
úrovni medzi dva subjekty. V prípade zmesového komunálneho odpadu, drobného stavebného 
odpadu a biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov zostáva zachovaná zodpovednosť 
obcí, v prípade triedeného odpadu sa finančná organizačná zodpovednosť prenáša na 
výrobcov, ktorí sú povinní zabezpečiť ich zber, spracovanie, prípravu na opätovné použitie, 
zhodnotenie príp. recykláciu, a to buď individuálne alebo prostredníctvom organizácií 
zodpovednosti výrobcov ( OZV ). Po novom teda budú služby spojené s triedeným odpadom 
obciam a mestám zabezpečovať výrobcovia, predovšetkým prostredníctvom novovzniknutých 
Organizácií zodpovednosti výrobcov. 
         Mestá a obce si podľa nového zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov musia najneskôr do 31.3.2016 vybrať nového zmluvného partnera, 
organizáciu zodpovednosti výrobcov, s ktorou budú dlhodobo spolupracovať pri 
uskutočňovaní triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov ( obalových i neobalových ) 
na miestnej úrovni. Ďalším dôležitým subjektom bude tiež zberová spoločnosť zabezpečujúca 
samotný zber ( v našom prípade Gúta Service, prísp.org. Kolárovo ). 

Mestá a obce, ktoré neuzatvoria zmluvu do stanoveného termínu (31.03.2016), budú 
prostredníctvom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zaradené do 
organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV). Toto platí aj v prípade, ak obce a mestá 
uzatvoria zmluvu s takou organizáciou, ktorá nebude vlastniť licenciu po termíne 31.3.2016. 

Výdavky súvisiace s recykláciou budú smerom k organizáciám zodpovednosti 
výrobcov fakturovať zberové spoločnosti. Podľa našich doterajších informácií sa jedná o  
náklady na prepravu, náklady na prenájom kontajnerov, náklady na mzdy a odvody 
zamestnancov, vrecia, viazacie materiály, náklady na energie ... zoznam vymenovaných 
položiek je v štádiu spresňovania. Vychádzajúc z uvedených skutočností bude nevyhnutné 
zaregistrovať organizáciu Gúta Service Kolárovo ako platiteľa DPH. 
 

   Mesto Kolárovo už rokovalo o možnostiach spolupráce s nasledovnými organizáciami 
zodpovednosti výrobcov : 

1. ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 
2. NATUR PACK,a.s., Ružová  dolina 6, 821 08 Bratislava 
3. RECobal s.r.o., Rusovská cesta 50, 851 01 Bratislava 
4. LIMIT  RECYKLING  SLOVAKIA,a.s., Miletičova 23, 921 09 Bratislava 

 

Ohľadom uloženia komunálneho odpadu vedenie Mesta Kolárovo rokuje  s viacerými 
skládkami. Skládka TKO v Okoličnej na Ostrove od 1.1.2016 bude uzavretá. Ceny za 
uloženie komunálneho odpadu, katalógové číslo 200 301 s 20 % DPH a s poplatkom za 
uloženie odpadu podľa zákona č.17/2004 Z.z sú nasledovné ( skládky v blízkosti Kolárova): 

1. STKO N-14 Neded 32,58.-€ 23 km 
2. STKO Veľké Kosihy 34,40.-€ 24 km 
3. STKO Kolta 33,14.-€ 39 km 
4. STKO REKO-Iža 26,09.-€ 35 km  

Z výsledkov rokovaní  so starostom obce Veľké Kosihy je zrejmé, že v roku 2016 
nebude možný odvoz komunálneho odpadu na skládku tuhého komunálneho odpadu 



 

 

vo Veľkých Kosihách z dôvodu nedostatku kapacity ako aj z dôvodu nedokončeného 
povoľovacieho procesu. 

 

Množstvá komunálneho odpadu a vynaložené finančné prostriedky za uloženie odpadu 
v rokoch 2011-2015 sú v tabuľke č.1.  
 

Množstvá a poplatky za uloženie komunálneho odpadu 
Tabuľka č.1 

rok STKO Neded v t Ekeltour v t Spolu v t Spolu v € 

2011 2788,28          1070,60 3858,88    103 672,04.- 

2012 2825,22          1162,60  3987,82 106 446,20.- 

2013 2256,99     1627,90  3884,89  97 621,29.- 

2014 189,68    4187,60 4377,28 81 118,40.- 

2015 (cca) 300,00    4200,00        4500,00 84 681,00 

 
Poplatky za odvoz komunálneho odpadu v okolitých mestách a obciach za rok a  osobu v € : 

- Kolárovo            17,60.-  
- Komárno            27,00.- 
- Nová Zámky      22,99.- 
- Štúrovo              18,50.- 
- Nesvady             14,05.- 
- Marcelová          12,00.- 
- Hurbanovo          5,80.- RD, 11,80 byt.d.  + žetón podľa potreby 

V Kolárove u 3600 domácností separuje odpad 1500 domácnosť tj. 41,66%  . 
Zľava za separáciu v roku 2015  činí : 12 203.-€. 
 

Z príspevku pre Gúta Service na rok 2014 odvoz komunálneho odpadu činí : 80 500.-€ a zber 
a odvoz triedeného odpadu  : 10 300.-€.    
Zber triedeného odpadu 2004-2014 je v tabuľke č.2 
 

Zber triedeného odpadu v Kolárove  
Tabuľka č.2 
r/t Plasty Sklo Papier Kov.obal. VKM Akum. El.odpad Olej Pneum. Šatstvo Žiar. Spolu 

2004 13,3 5,4 6,0 1,4 - - - - - 
 
- 

- 26,10 

2005 26,9 18,1 152,9 1,2 15,9 6,1 7,0 - - - - 228,10 
2006 56,0 34,9 142,7 8,5 14,5 6,7 11,7 0,42 - - - 275,42 
2007 73,9 50,6 202,8 15,6 18,5 4,4 17,8 1,15 3,3 - 0,1 388,15 

2008 86,9 86,1 235,7 16,7 19,6 3,3 16,8 1,20 21,7 - 0,3 488,30 

2009 78,8 84,0 336,8 24,5 15,5 3,3 33,4 3,20 26,4 - 0,4 606,30 

2010 73,6 89,1 301,1 13,1 21,5 1,7 23,8 1,40 35,0 - 0,4 560,70 

2011 61,5 74,0 245,9 5,3 19,1 0,1 23,2 0,18 22,5 - 0,2 451,98 

2012 72,25 65,0 187,1 2,25 20,17 0,1 16,58 1,84 0,00 - 0,0 365,29 

2013 63,60 68,64 178,8 5,75 20,41 0,0 17,68 0,30 0,00 - 0,1 355,28 

2014 57,61 79,29 188,8 10,49 17,63 0,0 15,01 1,30 6,48 11,0 0,79 388,40 



 

 

Príjmy a výdavky za hospodárenie s KO 2014-2016 je v tabuľke č.3 
   

Príjmy za hospodárenie s KO  
Tabuľka č.3    

  
Rozpočet 

2014 Skut.2014 30.9.2015 Plán 2015  

1. plán 

2016 

2. plán 

2016 

Poplatok za KO 178500 169692 151588 178500   198500 198500 

Separovaný zber 20000 16888 10831 20000  8000 8000 

Recyklačný fond 10000 2040 2437 8500  1000 1000 

Príjem od združených obcí 0 0 0   0 0 

SPOLU 208500 188620 164856 207000   207500 207500 

 

   

Výdavky za hospodárenie s KO  
Zamestnanec - zberný dvor 
SO 8259 8790 5333 8640  8985 8985 

Odpadové nádoby 5000 4403 2659 5000  2000 2000 

Stroje, prístroje 0 0 0 0  0 0 

Odpadové vrecia 7000 10972 10662 7000  7000 7000 

Oprava a údržba  2000 675 448 0  500 500 

Tlačivá, pás do lisu 0 1055 512 0  1000 1000 

Zneškodnenie odpadu - STKO 20000 15489 2681 10000  0 146610 

Ekeltour 87745 73892 72448 95000  117405 0 

Špeciálne služby 0 240 201 600  250 250 

Poistenie 0 4682 3297 2400  4200 4200 

SPOLU 130004 120198 98544 128640  141340 170545 

Príspevok pre Gúta Service    

Bežný príspevok 119057 119057 86380 104376  137057 119057 

Vyúčtovanie výkonov 34999 26393 9553 10683  11000 11000 

Ostatné - z roku 2013, obce 0 10356 17328 36630  35000 35000 

SPOLU 154056 155806 113261 151689  183057 165057 

Výdavky spolu : 284060 276004 211805 280329  324397 335602 

Rozdiel : -75560 -87383 -49949 -73329  -116897 -128102 

Kapitálové výdavky 97200 97200 0 0  0 0 

 

   

Uloženie+ odvoz+servis   STKO Iža 

STKO 

Neded 

    254462 265667 

 
V tabuľke č.3 plán 1 obsahuje údaje plánované, keď odvoz KO mesto bude realizovať do 
STKO Iža a plán 2, keď spočítame náklady v prípade odvozu na STKO Neded. V 1. prípade 
zvýšenie celkových nákladov globálneho riešenia problematiky týkajúce sa spracovania , 
uloženia a odvozu odpadu na území Mesta Kolárovo sa zvýši v roku 2016 oproti plánu na rok 
2015 o cca 43568 a 2. prípade o 54773 napriek tomu, že aj plán 1 aj 2 obsahuje zvýšené 
príjmy od FO aj PO o 10,90%. Reálne zvýšenie celkových nákladov je však o niečo menej, 
lebo plánované hodnoty na rok 2015 neboli presne odhadnuté. To znamená, že na základe 



 

 

momentálnych reálnych hodnôt očakávame zvýšenie výdavkov v roku 2016 v prípade 1. o cca 
28000 a v prípade 2. cca o 39000. 
 
 
Dôvodová správa:  
 
   Vedenie mesta Kolárovo v priebehu októbra zmapovala možnosti a viedlo rokovania 
s eventuálnymi firmami na uloženie komunálneho odpadu na budúce obdobie. Definitívne 
riešenie môže schváliť mestské zastupiteľstvo až na základe vyhodnotenia VO, ale môžeme 
konštatovať, že možnosti mesta sú ohraničené všeobecne známymi cenami a vzdialenosťami 
jednotlivých skládkach na uloženie odpadov a nákladmi na odvoz komunálneho odpadu. 
V priebehu VO tieto náklady  môžu mierne klesnúť, avšak budúce plánované celkové náklady 
pre mesto na rok 2016 budú vyššie  cca o 53000 až 63000 € (minimálne  o 42000€). Na 
základe týchto faktov vedenie mesta navrhuje zvýšiť poplatok pre FO ako aj pre právnické 
osoby Mesta Kolárovo o 10,90 % a optimalizovať výdavky pre separáciu triedeného odpadu. 
Tento návrh odôvodňujeme zvyšujúcim trendom množstva KO na území mesta cca o 15%  
v roku 2015 oproti obdobiu 2011-2013.Takýmto spôsobom by sa dalo pokryť cca 25000€ 
zo zvýšených nákladov zaťažujúce rozpočet mesta na rok 2016 a nepokrytých cca 28000€ 
navrhujeme vykompenzovať presunom medzi kapitolami v rámci rozpočtu mesta. 
   Na základe analýzy a na základe zistení počas rokovaní so zástupcami ostatných akcionárov 
vedenie mesta nedoporučuje odkúpenie akcií STKO N-14 Neded a.s. a nevidí priestor na 
získavaní väčšinového podielu v spoločnosti. 
   V zmysle uznesenia MsZ č. 239/2015 zo dňa 28.09.2015 vedenie mesta písomne oslovilo 
všetkých akcionárov spoločnosti STKO N-14 Neded a.s. a ponúklo svoje akcie s podielom 
32,81%  na odpredaj akcií s bilančnou hodnotou 107481,63.-€(v prípade predaja podielu 
akcie musia byť riadne ocenené znalcom). Výsledky záujmu by mali byť známe do 
15.11.2015.  
 
 
Návrh na uznesenie 
     
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove 
 
 A./ berie na vedomie 
 

1. Informatívnu správu o hospodárení komunálneho a separovaného odpadu za uplynulé 
obdobie 

2. Informatívnu správu o výsledkoch jednaní vedenia mesta na riešenie uloženia odpadu 
v nasledujúcom období  

3. Informatívnu správu o prebiehajúcom verejnom obstarávaní na uložení komunálneho 
odpadu na rok 2016 

4. Informatívnu správu o návrhu na odpredaj akcií Mesta Kolárovo v spoločnosti STKO 
N-14 Neded 
 

B./ žiada 
 

1. Primátora Mesta Kolárovo zapracovať do VZN č... o poplatkoch za .......... zvýšenie 
poplatku pre FO a PO o 10,9% - poplatok za uloženie odpadu   
 

 



 

 

Príloha č. 1, list pre akcionárov STKO N-14, a.s. Neded 
 
 
 

Vážený akcionár STKO N-14, a.s. Neded 
 

  Mesto Kolárovo na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kolárove    č. 
239/2015 zo dňa 28.09.2015   ponúka na odkúpenie  svoje akcie v  spoločnosti STKO N-14, 
a.s Neded.   Mesto Kolárovo ako akcionár v zmysle bodu 4, čl. IV. stanov spoločnosti je  
povinné prednostne ponúknuť akcie niektorému z akcionárov spoločnosti STKO N-14, a.s. 
Neded za bilančnú hodnotu. 

Podiel akcií Mesta Kolárovo  na základnom imaní spoločnosti je  32,81% zo všetkých 
akcií, ktorého bilančná hodnota na základe údajov účtovnej závierky STKO N-14, Neded a.s. 
ku dňu 31.12.2014 predstavuje hodnotu 107481,63.-€. 
    Mesto Kolárovo Vás týmto  žiada o písomné vyjadrenie záujmu o odkúpenie akcií v 
termíne do 15.11.2015.  
 
 
 
      V Kolárove, dňa 23.10.2015                                                                        Árpád Horváth        
                                                                                                                            primátor mesta 


