
 
 

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE BELOVEŽA 
 
 
 
 
 
 

S P R Á V A 

o vykonaní kontroly 

 
 

Na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2022, 
schváleného uznesením Obecného zastupiteľstva v Beloveži č. 9/2022 zo dňa 4.5.2022 vykonal 
hlavný kontrolór obce 
 
Ing. Miloš Mikula 
 
v dňoch 17.11. – 27.11.2022  
 
 

kontrolu nakladania s odpadmi za rok 2021 

 
       

Kontrola bola vykonaná v súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov.  
 
Cieľ kontroly: 
     
 Cieľom kontroly bolo preveriť nakladanie s odpadmi v roku 2021, príjem z poplatku za komunálny 
odpad, dodržiavanie zmluvných vzťahov a interných predpisov obce. 
 
Ku kontrole boli predložené nasledovné doklady: 

1. Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a preprave odpadu 
2. Rámcová zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov 
3. Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu 
4. Zmluva o zbere a preprave odpadu 
5. Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom 
6. Faktúry za nakladanie s odpadmi 
7. Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2021 
8. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Beloveža za rok 2021 

 
Účelom kontroly:  

 
Zistiť plnenie zmluvných vzťahov v oblasti odpadového hospodárstva, výnos z poplatku za 

komunálny odpad, dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia obce č.1/2019 o miestnych 
daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 
Beloveža a vzťah tohto plnenia na rozpočtové hospodárenie obce. 
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Výsledky kontroly: 
 
 Na základe § 10 zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z.  obec, na území ktorej ročná produkcia 
komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov presahuje 350 ton alebo ktorej počet 
obyvateľov prevyšuje 1000, je povinná vypracúvať program obce. Obec nesplnila v roku 2021 ani 
jednu z týchto podmienok a teda povinnosť vypracovať program odpadového hospodárstva 
nevznikla, aj keď by to bolo pre obec žiadúce. 
  

Obec zodpovedá za nakladanie so všetkými komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na jej 
území a so všetkými drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len „DSO“), ktoré vznikli na jej území. 
Je to základná povinnosť obce vo vzťahu k nakladaniu s komunálnymi odpadmi a DSO, od ktorej sa 
odvíjajú a ďalej špecifikujú povinnosti obce ustanovené v nasledujúcich odsekoch. Ide o výkon 
štátnej správy v odpadovom hospodárstve, ktorý nadväzuje na originálne právomoci vyplývajúce zo 
zákona č. 369/1990 Zb. 

 
Obec doslovne nezodpovedá za všetok komunálny odpad, ktorý vzniká na jej území. 

Nezodpovedá absolútne predovšetkým za odpad, na ktorý sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť 
výrobcov, teda za elektroodpad z domácností, použité prenosné a automobilové batérie a 
akumulátory, odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov. 
 

Je však povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu týchto odpadov 
podľa odseku 7, ale samotná zodpovednosť za nakladanie s odpadom, na ktorý sa vzťahuje 
rozšírená zodpovednosť výrobcov, je na výrobcovi vyhradeného výrobku.  

 
Obec má v rámci odpadového hospodárstva podpísaných 5 zmlúv. 
  
Kľúčová je zmluva o zbere a preprave odpadu s Obcou Šarišské Čierne, prostredníctvom 

ktorej sa zabezpečuje zber a preprava komunálneho odpadu. Predmetom tejto zmluvy je zber 
a odvoz tuhého komunálneho odpadu, biologicky rozložiteľného odpadu, drobného stavebného 
odpadu, objemového odpadu, šatstva a textílií. V zmluve je uvedené, že zber a odvoz odpadov 
formou veľkoobjemových kontajnerov sa bude vykonávať bezodplatne. Je potrebné uviesť, že 
vývoz veľkoobjemových kontajnerov minimálne dvakrát ročne nebol pre občanov zabezpečený, čo 
je nevyhnutné napriek vysokým nákladom v ďalšom období zabezpečiť. Absencia takéhoto vývozu 
spôsobuje nebezpečenstvo vytvárania čiernych skládok, za ktorých likvidáciu v prípade nezistenia 
pôvodcu zodpovedá obec. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú s jednomesačnou výpovednou 
lehotou. V podpísanej zmluve chýba dátum, kedy bola uzatvorená, čo je povinnou súčasťou 
zmluvy. 
 

Tuhý komunálny odpad sa vyváža na skládku v Šemetkovciach, ktorá je vzdialená od obce 
55 km. V predchádzajúcich ale najmä v nasledujúcich rokoch sa bude dramaticky zvyšovať 
zákonný poplatok za uloženie odpadu na skládku ako aj samotná cena za uloženie tony odpadu, čo 
výrazne predraží náklady obce na odpadové hospodárstvo.   
 

Obec Beloveža má podpísanú zmluvu so spoločnosťou FURA s.r.o. na služby v oblasti 
triedeného zberu z komunálneho odpadu. Na základe tejto zmluvy sa triedený zber vykonáva podľa 
harmonogramu uvedeného v prílohe zmluvy. Náklady na triedený zber komunálnych odpadov hradí 
organizácia zodpovednosti výrobcov, s ktorým má obec uzatvorenú zmluvu, teda tieto náklady 
nezaťažujú výdavkovú časť rozpočtu. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú s výpovednou dobou 
12 mesiacov. 
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Biologicky rozložiteľné odpady sa kompostujú v 180-tich rodinných domoch a 5-tich 
zásobníkoch pri bytových domoch. Celkovo sa vyprodukovalo 90 ton zmesového komunálneho 
odpadu. Frekvencia vývozu je každé 3 týždne.  
 

Úroveň separácie dosiahla v roku 2021 úroveň 39,94%, čo je výrazne viac ako v roku 2020, 
ale zároveň výrazne menej ako je celoslovenský priemer. Pritom práve tento ukazovateľ má priamy 
vplyv na zákonné poplatky ohľadom uloženia odpadu na skládku a je to zároveň najúčinnejší 
nástroj na znižovanie hotovostných výdavkov za odpady. Bez výraznejšieho zvýšenia úrovne 
separácie bude obec nútená k výraznému nárastu poplatku za komunálne odpady. 

 
Obec má podpísanú rámcovú zmluvu o zbere, preprave a zneškodnení vybraných položiek 

komunálnych odpadov so spoločnosťou ESPIK Group s.r.o. Predmetom tejto zmluvy je zber 
biologicky rozložiteľného odpadu, jedlých olejov a tukov, ktorá je účinná od 1.4.2022 a nebola 
predmetom kontroly vzhľadom na kontrolované obdobie. Predtým bola s uvedenou spoločnosťou 
podpísaná obdobná zmluva s účinnosťou 26.10.2021, ktorej predmetom je výpožička 50 litrovej 
nádoby na prepálený olej, ktorej vývoz sa realizuje 2x mesačne.   

 
Obec má zároveň podpísanú zmluvu o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom 

s Ľubomír Ludvik WINDOOR. Predmetom je zber šatstva a textílií. V tejto súvislosti je v obci 
umiestnená jedna zberná nádoba, ktorá je vyvážaná v súlade so zmluvou.   

 
 Akýmsi špeciálnym ustanovením zákona o odpadoch je § 15, ktorý sa týka zodpovednosti 

za nezákonné umiestnenie odpadu. Ak nie je okresným úradom alebo orgánom policajného zboru 
zistená zodpovedná osoba za nezákonne umiestnený komunálny odpad alebo DSO  alebo ak orgán 
policajného zboru oznámil, že je možné odstrániť takúto čiernu skládku aj napriek tomu, že on sám 
pokračuje vo vyšetrovaní, podľa § 15 ods. 14 písm. a) zákona je obec, na území ktorej bol 
nezákonne umiestnený komunálny odpad alebo DSO, povinná zabezpečiť zhodnotenie alebo 
zneškodnenie tohto odpadu na vlastné náklady. Ak je dodatočne zistený vinník, obec si môže svoje 
náklady na odstránenie čiernej skládky vymáhať od zistenej zodpovednej osoby, ak si však 
neuplatnila postup podľa § 15 ods. 18 (pozri komentár k § 15). 

 
V katastrálnom území obce sa nachádza viacero menších čiernych skládok. Aby sa predišlo 

zvýšeným výdavkom v budúcnosti, bolo by dobré tieto skládky zmapovať a pripraviť harmonogram 
ich postupnej likvidácie.   
 

Príjmom bežného rozpočtu obce je poplatok za komunálny odpad, ktorého použitie je 
účelovo určené na zber, vývoz, uskladnenie a ďalšie činnosti súvisiace s odpadovým 
hospodárstvom obce. Výnos z tohto poplatku už dlhodobo nepokrýva náklady obce na odpady, viď 
nasledujúci prehľad. Sadzba poplatku na osobu a rok bola v roku 2021 vo výške 15 €, tá sa zvýšila 
v roku 2022 na 18 €.  V roku 2021 platilo paušálny poplatok 608 osôb. Úroveň výdavkov za rok 
2022 zatiaľ nie je známa.  
 
    Príjmy     Výdavky 
r. 2020    8 998,63 €       12 825,37 € 
r. 2021  12 002,85 €       21 631,70 €  
 

Z prehľadu je zjavné, že príjmy obce z poplatku síce každoročne stúpajú. Je to v dôsledku 
čiastočného nárastu sadzieb a efektívnejšieho výberu poplatku. Na druhej strane neustále klesajúci 
počtom trvale žijúcich obyvateľov obce ako aj stúpajúci počet výnimiek a zliav tento nárast výnosu 
brzdia. Naopak produkcia odpadov, ako aj výdavky na ich likvidáciu prudko rastú. Keďže je 
neodvrátiteľné, či už z legislatívnych alebo ekonomických dôvodov, že tento trend bude 
pokračovať, dostáva sa deficit v odpadovom hospodárení do neudržateľných čísel. Tento fakt 
výrazne negatívne utlmuje ostatné činnosti a služby poskytované obcou. Z dnešného pohľadu je 
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zjavné, že ani výrazné zvýšenie poplatku za komunálny odpad nepokryje už dnes vynakladané 
výdavky obce na odpady.  
  

Obec by sa mala sústrediť na zvýšenú propagáciu triedenia odpadov, za ktorý obyvatelia 
priamo neplatia a ktorý môže výrazne prispieť k zníženiu nákladov obce na zmesový tuhý 
komunálny odpad.  
  
 
   
Odporúčania: 

- Dôsledne dbať na to, aby v predmete plnenia bolo na faktúrach uvedené aj množstvo 
vyvezeného a uloženého odpadu v tonách. Vyžadovať od obchodného partnera pravidelnú 
fakturáciu, aby nedochádzalo k časovému posunu vyfakturovanej čiastky. 

- Venovať zvýšenú pozornosť propagácii triedeného zberu komunálneho odpadu v obci, čo 
výrazne znižuje náklady obce na odpadové hospodárstvo, pretože v nasledujúcom období sa 
bude dramaticky zvyšovať zákonný poplatok za uloženie odpadu na skládku, čo výrazne 
predraží náklady obce na odpadové hospodárstvo.   

- Zmapovať v katastrálnom území nezákonné skládky odpadov a pripraviť harmonogram ich 
postupnej likvidácie, ak sa nezistí ich pôvodca. 

- Zvážiť v ďalších rokoch každoročnú úpravu sadzieb poplatku za komunálny odpad, ktorá 
bude odrážať úroveň výdavkov na odpadové hospodárstvo v danom roku. 
 
 

V Beloveži, 29.11.2022 
 
   
 
 
 Ing. Miloš Mikula, hlavný kontrolór obce        ...................................................... 
    
 
    
 
 
    S výsledkom kontroly bol oboznámený a správu v jednom výtlačku  
 prevzal dňa  ......................... 
 
  
 
Mgr. Jaroslav Marko, starosta obce                                       .......................................................  


