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NÁVRH NA UZNESENIE
Komisia
I.

odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať a
zobrať na vedomie

1. Informatívnu správu o výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti triedeného zberu
komunálneho odpadu a o prijatých opatreniach
DÔVODOVÁ SPRÁVA
V súlade s ustanovením § 20a ods. 1 zákona NR SR č. 39/1993 z. z. o Najvyššom
kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a na základe vykonanej
kontroly efektívnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina v čase
od 24.08.2018 do 14.11.2018, bol vypracovaný protokol o výsledku kontroly, s ktorým bolo
mesto Žilina oboznámené dňa 14.11.2018.
Dňa 12.12.2018 bol doručený list od predsedu Najvyššieho kontrolného úradu, v ktorom
žiada informovať o výsledku kontroly a prijatých opatreniach Mestské zastupiteľstvo v Žiline
na jeho najbližšom rokovaní a požaduje výpis z uznesenia k tomuto bodu, ide o štandardný
postup v rámci procesu kontroly a oboznámenia s jej výsledkom a prijatých opatreniach.
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Kontrola bola vykonaná na základe poverenia predsedu NKÚ SR č. 1702/23
z 23.07.2018, ktorého predmetom bola kontrola efektívnosti účinnosti triedeného zberu
komunálneho odpadu, ktorej účelom bolo zhodnotenie stavu triedeného zberu komunálneho
odpadu vo vzťahu k plneniu cieľov EÚ a vypracovanie protokolu o kontrole.
Kontrola bola vykonaná v čase od 24.08.2018 do 14.11.2018 v kontrolovanom subjekte
mesto Žilina. Kontrolu boli preverované údaje, na výber ktorých bola použitá metóda
detailného testovania položiek.
V protokole z výsledku kontroly Najvyšší kontrolný úrad konštatuje, že štandard zberu
vyjadrujúci minimálne zberové kapacity, v jednotkách objemu, v priemere dostupné pre
každého jednotlivého obyvateľa počas kalendárneho roka je mestom aktuálne spĺňaný pre
každú povinne triedenú zložku odpadu. Mesto malo v kontrolovanom období zabezpečený na
svojom území aj triedený zber iných ako povinných zložiek komunálnych odpadov. V roku
2017 tvorili tieto zložky spolu 19,15 % celkového triedeného odpadu. Uvedená skutočnosť
výrazne prispieva k zvyšovaniu podielu triedeného odpadu a v konečnom dôsledku
k znižovaniu vyprodukovaného množstva zmesového komunálneho dopadu. Z porovnania
dosahovaného podielu triedeného zberu vo vzťahu k nákladom uskutočneným na jeho
zabezpečenie na území mesta vyplýva medziročný nárast tohto podielu, pri vynaložení
porovnateľných nákladov. Podiel množstva triedeného zberu voči celkovému
vyprodukovanému odpadu pri porovnaní rokov 2017 a 2015 stúpol približne 4,1 násobne.
Z hľadiska plnenie cieľov EÚ možno systém triedenia odpadov v meste hodnotiť
v kontrolovanom období ako účinný. Ciele EÚ stanovené pre roky 2016 a 2017 boli mestom
v zásade splnené. Plánované ciele určené pre nasledujúce obdobie rokov 2018 až 2020 by mali
byť na základe vypočítaného lineárneho odhadu pravdepodobne taktiež dosiahnuté. Výpočet
rezultoval z predchádzajúceho vývoja, teda z kalkulácie zohľadňujúcej výrazný medziročný
nárast podielu triedeného odpadu v prvých troch rokoch posudzovaného obdobia (2015 až
2017).
Medziročný nárast podielu triedenia oproti predchádzajúcemu roku predstavoval 8,93
percentuálneho bodu v roku 2016 a 24,91 percentuálneho bodu v roku 2017. Nárast podielu bol
výraznejší po zavedení rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Jej zavedenie tak malo v konečnom
dôsledku pozitívny dopad na zlepšenie triedenia, na základe čoho existuje predpoklad, že v roku
2020 by mohla byť dosiahnutá úroveň triedenia 60 %.
Porovnaním jednotlivých povinných zložiek triedeného odpadu bez údajov zo zberných
surovín bol v kontrolovanom období, teda v roku 2017 oproti východiskovému roku 2015
zaznamenaný výrazný nárast podielu každej tejto triedenej zložky na celkovom odpade.
Z hľadiska cieľov stanovených programovým rozpočtom možno systém triedenia
odpadov v meste hodnotiť v kontrolovanom období ako úspešný a účinný. Tieto ciele mesta
stanovené pre roky 2016 a 2017 boli podľa hodnotiacich správ dosiahnutím plánovaných
hodnôt príslušných merateľných ukazovateľov v princípe plnené, pričom medziročný nárast
podielu triedeného odpadu na celkovom odpade možno vnímať perspektívne.
V rámci vykonanej kontroly navrhol NKÚ SR mestu odporúčania, ktoré boli zamerané
na komplexnejšie premietnutie cieľov a opatrení vychádzajúcich z plánu odpadového
hospodárstva do štruktúry príslušného programu programového rozpočtu, na pravidelné
3

monitorovanie a hodnotenie výsledkov dosiahnutých v rámci svojho POH, na motivovanie
obyvateľov k dôslednejšiemu triedeniu odpadov a na prehodnotenie výšky ustanoveného
miestneho poplatku po zohľadnení skutočných nákladov.
V súlade s odporúčaniami NKÚ SR boli prijaté tieto opatrenia:
1) Mesto Žilina v nasledujúcom rozpočtovom období primeranou mierou preklopí vízie,
zámery a ciele z POH do príslušného programu programového rozpočtu. Vzhľadom na
skutočnosť, že programový rozpočet pre rok 2019 už bol k termínu prijatia opatrenia
spracovaný a aj schválený, opatrenie sa primeranou mierou uplatní v rámci niektorej
z nasledujúcich zmien rozpočtu, resp. v plnej miere pre obdobie od roku 2020.
Zodpovední: prednosta MsÚ a vedúci odboru životného prostredia
Termín:

trvale

2) Pravidelne, minimálne na polročnej báze, vykonávať monitorovanie a hodnotenie
dosahovania a plnenia cieľov.
Zodpovedný: vedúci odboru životného prostredia
Termín:

trvale

3) Úprava sadzby poplatku prostredníctvom VZN.
Zodpovedný: vedúci odboru ekonomického
Termín:

splnené

4) Mesto uskutoční informačnú kampaň prostredníctvom lokálnych médií, ako aj
seminárov pre žiakov miestnych škôl, zameranú na motiváciu k správnemu triedeniu.
Zodpovední: prednosta MsÚ, vedúci odboru životného prostredia v úzkej súčinnosti
s riaditeľmi mestom zriadených školských zariadení a zmluvná Organizácia zodpovednosti
výrobcov
Termín:

do 30.6.2019
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