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Kód uzn.1.3 

9.1.1. 

 

Návrh uznesenia 

 

Mestská rada po prerokovaní materiálu 

 

berie na vedomie 

 
Informáciu o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR k efektívnosti a účinnosti 
triedeného zberu komunálneho odpadu v Hlavnom meste SR Bratislave a prijatých 
opatreniach a 
 

súhlasí 
 

s predložením Informácie na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy a zaslaní prijatého uznesenia predsedovi Najvyššieho kontrolného úradu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Karol Mitrík oznámil p. primátorovi 
JUDr. Ivovi Nesrovnalovi listom č. Z-008036/2018/1061/VMA z 05.12.2018, že Najvyšší 
kontrolný úrad SR vykonal kontrolu efektívnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho 
odpadu v Hlavnom meste SR Bratislave v čase od 20.07.2018 do 31.10.2018.  

 Súčasne požiadal, aby na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva informoval 
o výsledku kontroly a o prijatých opatreniach mestské zastupiteľstvo v Hlavnom meste SR 
Bratislave, a aby ho informoval formou výpisu z uznesenia mestského zastupiteľstva 
o prerokovaní výsledkov kontroly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR k efektívnosti 
a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu v Hlavnom meste SR Bratislave 

a prijatých opatreniach 
 

Kontrolórky Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) vykonali v dňoch 
od 20.7.2018 do 31.10.2018 kontrolu efektívnosti a účinnosti triedeného komunálneho 
odpadu v Hlavnom meste SR Bratislave. Podklady požadované kontrolórkami poskytlo 
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene, Odvoz a likvidácia odpadu a. s., Sekcia 
financií, najmä Oddelenie rozpočtu a kontrolingu a Oddelenie miestnych daní, poplatkov 
a licencií. 

         Dňa 20.11.2018 bol kontrolórkami predložený protokol o výsledku kontroly 
Ing. Kataríne Prostejovskej a PhDr. Alžbete Štubňovej, ktoré boli splnomocnené 
p. primátorom na úkony súvisiace s oboznámením a prerokovaním výsledkov kontroly NKÚ 
SR. Po prerokovaní protokolu neboli zo strany Hlavného mesta SR Bratislavy vznesené 
námietky. 

Kontrolou, ktorú vykonali pracovníčky NKÚ, neboli zistené žiadne porušenia platnej 
legislatívy, a preto výsledkom kontroly boli len odporúčania: 

• upraviť označenie zberných nádob určených na triedené zložky plasty, kovy a VKM 
v súlade s platným VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi (o kovové obaly, 
konzervy a plechové obaly z nápojov) 

• ciele programového rozpočtu pripraviť tak, aby bolo možné ich vyhodnotiť na základe 
merateľných ukazovateľov, ktoré s cieľmi priamo súvisia. Tak bude zabezpečená 
preukaznosť splnenia týchto cieľov 

• vymáhať nedoplatky na miestnom poplatku za KO tak, aby sa dosiahlo 100% plnenie 
predpokladaného výnosu z miestneho poplatku  
 

Na základe uvedeného boli prijaté nasledovné opatrenia k odporúčaniam: 

1. Upraviť označenie zberných nádob určených na triedené zložky plasty, kovy a VKM 

v súlade s platným VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi (o kovové obaly, konzervy 

a plechové obaly z nápojov). 

- Hlavné mesto zabezpečí v lehote do 29.3.2019 v súlade s VZN o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi výmenu nálepiek, ktorými majú byť označené žlté zberné 
nádoby, kontajnery prostredníctvom spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a. s. (ďalej 
len „OLO a. s.“), ktorá je zberovou spoločnosťou na území Bratislavy a je vlastníkom 
zberných nádob, kontajnerov.  

- Hlavné mesto požiada spoločnosť OLO a. s. o preverenie textov na zberných nádobách, 
kontajneroch žltej farby, či sú v súlade s VZN č. 4/2016 v znení neskorších zmien 
a doplnkov podľa § 11 ods. 2 písm. c). V prípade nesúladu znení textov, požiada 
o opravu textu na nich alebo o ich výmenu. 

- Hlavné mesto bude priebežne kontrolovať plnenie tohto opatrenia spoločnosťou 
OLO a. s.  

Zodpovedný: Opatrenie bude plniť OLO, a. s. v spolupráci s Oddelením životného 
prostredia a mestskej zelene 



2. PR ciele tak, aby bolo možné ich vyhodnotiť na základe merateľných ukazovateľov, ktoré 

s cieľmi priamo súvisia. Tak bude zabezpečená preukaznosť splnenia týchto cieľov. 

OŽPaMZ doplní programový rozpočet na roky 2019-2021 o zámery a ciele, ktoré chce 
plniť v krátkodobom a strednodobom horizonte v súlade so zákonom o odpadoch. Triedený 
zber vyhradeného prúdu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov nefinancuje 
obec, ale organizácia zodpovednosti výrobcov priamo zberovej spoločnosti, preto zámer 
a ciele neboli súčasťou návrhu programového rozpočtu na roky 2019-2021, ale na základe 
odporúčania NKÚ SR budú doplnené. Prijatím tohto opatrenia má byť informácia 
o objeme vytriedeného komunálneho odpadu určeného na zhodnotenie, recykláciu. 

Zodpovedný: Opatrenie bude plniť Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene 

 
3. Vymáhať nedoplatky na miestnom poplatku za KO tak, aby sa dosiahlo 100% plnenie 

predpokladaného výnosu z miestneho poplatku. 
 

- Na zabezpečenie toho, aby sa percento zaplatených predpisov čo najviac priblížilo 
100 % vygenerovaných predpisov, prijalo hlavné mesto zmenu VZN o miestnom 
poplatku za komunálne odpady, ktorou zaviedlo od 1.1.2018 určovanie miestneho 
poplatku vydávaním rozhodnutia o určení miestneho poplatku, ktoré je základným 
predpokladom pre následné vymáhanie prípadných nedoplatkov.  

- Ďalším krokom k zvýšeniu príjmu z poplatku za KO bude pravidelná kontrola úhrad, 
a v prípade omeškania, bude hlavné mesto zasielať výzvy na úhradu nedoplatkov. 
Prípadne, ak ani po výzve nebude poplatok uhradený, bude hlavné mesto postupovať 
dlžnú sumu na vymáhanie exekútorom.  

Zodpovedný: Opatrenie bude plniť Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií 
 

Termín na odovzdanie správy NKÚ SR o plnení prijatých opatrení, resp. 
o priebehu ich plnenia je stanovený na 29.3.2019. 

 Po prerokovaní materiálu na mestskom zastupiteľstve bude NKÚ SR zaslané prijaté uznesenie 
z mestského zastupiteľstva o prerokovaní výsledkov kontroly NKÚ SR. 
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