
Správa o nakladaní s TKO 

 

Na rokovanie obecného zastupiteľstva predkladá: Vladimír Matfiak, kontrolór obce.  

Nakladanie s odpadmi na území SR sa riadi Zákonom o odpadoch číslo 79/2015 Z.z.  

Podľa tohto zákona §13 Zakazuje sa uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako 

na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo znehodnotiť odpad inak ako v súlade 

s týmto zákonom. Skládkovaním je zakázane zneškodňovať kvapalné odpady, odpady, ktoré 

sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, okysličujúce, horľavé, odpadové pneumatiky, 

odpady, ktorých obsah nebezpečných látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie 

nebezpečných látok, vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, 

biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky rozložiteľného odpadu 

z cintorínov. 

 §13 ods. h) Zakazuje sa spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve 

a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach. 

§15 Zodpovednosť za nezákonné umiestnenie odpadu: 1) Oznámiť umiestnenie 

odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore s týmto zákonom môže akákoľvek fyzická alebo 

právnická osoba príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci, 

v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza. 3) O takomto oznámení sa obec 

a orgán štátnej správy odpadového hospodárstva navzájom informujú najneskôr do siedmich 

pracovných dní odo dňa oznámenia. Ak sa príslušnému orgánu štátnej správy nepodarí určiť 

osobu zodpovednú za likvidáciu odpadu, tak zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne 

umiestneného odpadu zabezpečuje obec na vlastné náklady. 

§81 Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi: 

1) Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi zodpovedá:         

a) obec, ak ide o zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností, zmesový odpad 

z iných zdrojov, drobný stavebný odpad. 

3) Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu. 

Obec ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení výšku týchto nákladov a ich zahrnutie 

do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo ustanoví iný 

spôsob ich úhrady. 

5) Náklady na zabezpečenie zberných nádob a kompostovacích zásobníkov na triedený zber 

zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, 

znáša obec a môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. Obec môže ustanoviť vo všeobecne záväznom nariadení iný spôsob úhrad 

nákladov na zabezpečenie zberných nádob a kompostovacích zásobníkov na biologicky 

rozložiteľný komunálny odpad. 



6) Zakazuje sa ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho 

odpadu iný odpad (nebezpečný atď.). 

7) Obec je povinná zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu 

vznikajúceho na jej území, zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky 

rozložiteľného kuchynského odpadu, jedlých olejov a tukov z domácností a biologicky 

rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, zabezpečiť 

zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, 

sklo a kompozitné obaly na báze lepenky... Povinnosťou obce je aj zverejniť na svojom 

webovom sídlo podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania 

s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci a konkrétnych opatrení zavedených 

na podporu predchádzania vzniku odpadu na území obce. 

10) Náklady na činnosť nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, drobným 

stavebným odpadom, náklady triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu... hradí obec 

z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

12) Obec pri ustanovení výšky miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný 

odpad vychádza zo skutočných nákladov obce na nakladanie s TKO... 

§115 Priestupky. Za porušenie zákona môže obec uložiť pokutu do 1 500€. Výnosy pokút 

uložených obcou sú príjmom rozpočtu obce. Štát môže uložiť pokutu až do výšky 350 000€. 

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v zákone. 

 

Stav s poplatkami vo Vydrníku je nasledovný: 

V roku 2021 podľa údajov z 1. polroka je situácia s miestnymi daňami a poplatkami za TKO 

v obci Vydrník nasledovná: 

Druh poplatkov za: 

Počiatočný stav 
k 1.1.2021 - t. j. 
dlhy z minulých 
rokov 

Predpísaná povinnosť 
zaplatiť poplatok (aj 
pre občanov aj pre 
právnické osoby) 

Úhrady v tomto roku - 
sumy nie sú úplné, 
pretože ešte stále 
nabiehajú ďalšie platby. 

Aktuálne 
pohľadávky 
/ dlhy 

daň z pozemkov   4612,73 1894,41   

daň zo stavieb   8524,92 7037,59   

daň z bytov   77,15 71,9   

daň za psa   374 280   

dane spolu 886,09 13588,8 9283,9 5190,99 

          

poplatky za TKO 23771,74 20767,82 11865,67 32680,89 

          

stočné 2247,36 3782 2238,6 3790,36 

Poznámka: Aj predpísaná povinnosť sa v priebehu roka môže čiastočne zmeniť a to napríklad 

v dôsledku toho, že sa niekto z rodiny odsťahuje alebo prisťahuje a rodina to neskoro nahlási 

na obecný úrad. 



Porovnanie vývoja dlhov v obci Vydrník za TKO v jednotlivých rokoch: 

K 31.12.2020       23 771,74€ 

K 31.12.2019       20 632,38€ 

K 31.12.2018       17 391,05€ 

K 31.12.2017       14 842,93€ 

K 31.12.2016       10 609,25€ 

K 31.12.2015        9 055,06€ 

 

Príjmy za TKO v roku  2020      10 872,05€ 

                                      2019      10 022,79€ 

                                      2018      10 339,42€ 

                                      2017        9 865,17€ 

                                      2016      12 252,85€ 

                                      2015      11 906,70€ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Výdavky v roku 2020 – vývoz TKO  20 588,21€    a porovnanie s rokom 2017   11 213,44€ 

Vývoz kontajnerov AČ v roku 2020    4 255,45€               a vývoz v roku 2017     5 485,19€ 

Poplatok za uloženie odpadu 2020       5 231,40€                         a v roku 2017      1 003,91€                  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Z porovnania nákladov na TKO vidíme, ako sa zvýšili náklady obce za posledné tri 

roky a to z viac ako jedenásťtisíc  na viac ako dvadsaťtisíc eur. Tiež však za posledných 5 

rokov sa zvýšili dlhy na poplatkoch za TKO na viac ako dvojnásobok. V roku 2016 bol dlh 

10 609€ a v minulom roku to už bolo 23 770€. 

Skutočné príjmy obce za TKO sú nižšie, ako sú skutočné náklady obce na vývoz TKO. 

Problémy sú s nedoplatkami. Právnické osoby v obci zvyčajne nevytvárajú dlhy na daniach 

a poplatkoch za TKO. Dlhy sú tvorené občanmi. Prezeral som aj menný zoznam dlžníkov. 

Mená jednotlivých dlžníkov - to neviem, či môžem tu uvádzať. Ale ako príklad uvádzam 

sumy dlhov niektorých občanov. Sú to napríklad dlhy vo výške 670€, 504€, 370€, 229€, atď.  

Kto z poslancov má záujem sa pozrieť na zoznam občanov, ktorí dlhujú obci, môže tak urobiť 

na obecnom úrade.  V minulosti obecný úrad vo Vydrníku skúšal aj zverejniť najväčších 

dlžníkov v obci. Malo to však skôr opačný efekt. Tento zverejnený zoznam dlžníkov si 

pozreli aj tí, čo riadne platili. Našli sa potom aj občania, ktorí keď zistili, kto všetko neplatí, 

tak prestali platiť aj oni. „Vraj, keď ten neplatí, tak nebudem platiť ani ja.“  Dlhy by sa dali 

riešiť aj exekúciami.  



Exekúcie sa však nemôžu uplatniť na dávky v hmotnej núdzi, ktoré sú od exekúcii 

oslobodené. Môžem spomenúť aj svoju osobnú skúsenosť z môjho zamestnania s činnosťou 

exekútorského úradu. Na základe rozhodnutia súdu vo veci exekúcie súd rozhodol o zastavení 

exekúcie pre nemajetnosť povinného. Zároveň nám uložil povinnosť zaplatiť trovy exekúcie 

vo výške 190€. Takže nielenže sme nevymohli nič, ale ešte sme s tým mali ďalšie náklady. 

Môže sa zvážiť v budúcnosti aj možnosť dať dlžníka na exekúciu. Ale je treba myslieť aj na 

to, či by to mohlo byť v konkrétnych prípadoch úspešné. Lebo dávať občanov v hmotnej 

núdzi na exekúcie, to v budúcnosti môže byť pre obec ešte viac stratové.  

 

 

 

25.8.2021 

 

                                                                  Vladimír Matfiak  

 

 

 

 

 


