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Uznesenie č.  /2013 
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   20.06.2013 
__________________________________________________________________________ 

Technické služby mesta Zlaté Moravce a odpadové hospodárstvo – správa 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.06.2013 
p r e r o k o v a l o 
správu riaditeľa Technických služieb mesta Zlaté Moravce o stave odpadového hospodárstva 
v meste Zlaté Moravce 
a 
 
Alternatíva 1 
p o v e r u j e 
Riaditeľa Technických služieb mesta Zlaté Moravce na začatie rokovaní s bankami o možnom 
financovaní stavby novej kazety na skládke komunálnych odpadov v meste Zlaté Moravce. 
 
Alternatíva 2 
p o v e r u j e 
Riaditeľa Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rokovanie s prevádzkovateľmi 
skládok komunálneho odpadu ohľadom skládkovania odpadu v mesta Zlaté Moravce po 
31.12.2013. 
p o v e r u j e 
Prednostu mestského úradu vypracovať novelizáciu VZN č. č. 7/ 2012 o poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Zlaté Moravce tak aby 
reflektovala reálne náklady na zber, odvoz a skládkovanie komunálneho odpadu. 
 
Alternatíva 3 
p o v e r u j e 
Riaditeľa Technických služieb mesta Zlaté Moravce na vyhľadanie potenciálnych investorov 
a začatie rokovaní o vstupe investora do verejno-súkromného partnerstva s mestom Zlaté 
Moravce za podmienky zachovania súčasnej výšky poplatkov za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady pre občanov mesta Zlaté Moravce 
 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 20.06.2013 
 

                                                 
                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dôvodová správa 
 

Technické služby mesta Zlaté Moravce a odpadové hospodárstvo 
 
 

Predmetný návrh je predkladaný mestskému zastupiteľstvu na základe nasledovných 
skutočností: 

 
Mesto Zlaté Moravce prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie Technické 

služby mesta Zlaté Moravce má platné povolenie na prevádzkovanie skládky komunálneho 
odpadu do 31.12.2013. V súčasnosti prebieha konania o predĺženie povolenia na predmetnú 
skládku, ktoré však bolo prerušené z dôvodu nutnosti stavebných úprav ako aj dopracovania 
projektovej dokumentácie. Nie je pravdepodobné, že konanie bude skončené do konca roka 
2013.  

Taktiež treba zdôrazniť, že skládka komunálneho odpadu je v súčasnosti naplnená na 
cca 95%, pričom je predpoklad že jej kapacita bude naplnená do jedného roka a nebude ďalej 
možné na skládku umiestňovať nový odpad. 

Bez ohľadu na uvedené je odpadové hospodárstvo pre mestský podnik stratové 
nakoľko vyberaný poplatok za komunálny odpad plne nepokrýva náklady na zber, odvoz 
a skládkovanie, čím mesto musí tieto zdroje doplácať v podobe časti príspevku, ktorý je 
mestskému podniku vyplácaný. V tomto smere začína byť finančná situácia kritická a to aj 
vzhľadom na nízke príjmy mesta, ktoré dlhodobo znižuje príspevok pre Technické služby. 
Nakoľko je však zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu pre občanov mesta Zlaté 
Moravce jednou z najdôležitejších služieb, ktorú má mesto na zodpovednosť, je potrebné celú 
záležitosť čo najskôr riešiť. 

 
Vzhľadom na uvedené sú navrhnuté tri alternatívy: 
 
Alternatíva 1 
Vybudovanie a otvorenie novej kazety na skládke komunálneho odpadu 
 
Výhody 

 odpadové hospodárstvo zostane v súčasnom režime a na skládku bude možné 
za poplatok umiestňovať odpad z okolitých obcí, čo by mohlo udržať náklady 
mesta a občanov  na terajšej úrovni. 

 pozemky pod potenciálnou skládkou sú vysporiadané a vo vlastníctve mesta 
 
Nevýhody 

 odhadované náklady na výstavbu novej kazety sú 1.500.000,- Eur, ktoré mesto 
ani Technické služby nemajú k dispozícii; úver by neprimerane zaťažil 
mestský rozpočet a zabrzdil akékoľvek iné projekty 

 záťaž pre životné prostredie mesta Zlaté Moravce 
 časová náročnosť – od začatia konania do otvorenia kazety môže uplynúť cca 

36 mesiacov, čím by sa počas prechodného obdobia musel zabezpečovať 
odvoz odpadu na inú skládku mimo mesta, čo by znamenalo vyššie náklady 

 nutnosť zvýšenia poplatku za komunálny odpad 
 
 
 
 



Alternatíva 2 
Odvoz a likvidácia odpadu Technickými službami na skládke mimo mesta Zlaté 

Moravce 
 
Výhody 

 jednoduché riešenie – minimálna technická náročnosť 
 odpady sa budú vyvážať mimo mesta 
 flexibilita 

 
Nevýhody 

 potreba vyhlásenia verejného obstarávania 
 zvýšené náklady na pohonné hmoty (najbližšia skládka je v Kalnej nad 

Hronom), mýto, mzdy (potreba zamestnania ďalšej posádky) + potreba nákupu 
ďalšieho auta v hodnote cca 150.000,- Eur 

 nutnosť zvýšiť poplatok za komunálny odpad z 17 Eur ročne na 20 Eur ročne + 
obdobné zvýšenie aj pre podnikateľov 

 
 
Alternatíva 3 
Projekt verejno-súkromného partnerstva 
 
Výhody 

 všetok know-how ako aj potrebnú technológiu dodá investor bez potreby 
financovania z rozpočtu mesta – investor si určí či bude otvárať na vlastné 
náklady novú kazetu alebo bude odpad voziť na inú skládku 

 podnikateľské riziko (napr. zvýšenie cien pohonných hmôt) znáša investor – 
mesto si môže dohodnúť pevnú cenu 

 investor sa na základe koncesnej zmluvy bude starať o majetok mesta na 
vlastné náklady 

 možnosť zachovať zamestnanosť – investora je možné zaviazať zamestnať 
súčasných pracovníkov Technických služieb 

 investor získa koncesiu na odpadové hospodárstvo, za ktorú môže mestu platiť 
a to okrem povinnosti starať sa o zverený majetok mesta 

 efektívnejší výber poplatku za komunálny odpad, bez nutnosti jeho zvýšenia 
pre občanov 

 majetok mesta sa neprenajíma ani neprevádza ale iba zveruje do užívania 
 
Nevýhody 

 nutnosť podrobnej zmluvnej úpravy aby sa obsiahla celá problematika počas 
platnosti koncesie 

 prenechanie časti majetku do užívania, pričom po dobu platnosti zmluvy sa 
tento majetok nemôže predať ani prenajať iným osobám 

 zmluva bude na dlhšie obdobie, pri nepredvídateľných okolnostiach menšia 
miera flexibility 

 
 

Vyššie uvedené alternatívy sú návrhom do diskusie ale treba zdôrazniť, že predmetnú 
záležitosť je potrebné riešiť tak aby od januára 2014 nedošlo k obmedzeniu odvozu odpadov. 
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