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Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o 
Správu o výsledku kontroly efektívnosti a účelnosti vynakladania 
finančných prostriedkov z rozpočtu mesta v oblasti odpadového 
hospodárstva 
a) b e r i e   n a  v e d o m i e 

Správu o výsledku kontroly efektívnosti a účelnosti vynakladania 
finančných prostriedkov z rozpočtu mesta v oblasti odpadového 
hospodárstva a opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov 
zistených kontrolou 

b) u k l a d á   
     hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu plnenia opatrení   

prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 
      T: 31.3.2024                                                     K: MR 

Podpis predkladateľa:  Ing. Darina Keselyová, v. r. 
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Správa 
o výsledku kontroly 

 

V zmysle ustanovenia § 18g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Nitry, plánu kontrolnej činnosti na 
I. polrok 2022 a písomného poverenia hlavného kontrolóra č. 1/2022 zo dňa 5.4.2022 vykonali Ing. 
Darina Keselyová, hlavný kontrolór, Ing. Oľga Hetényiová a Ing. Michaela Koščová, referenti 
kontrolóri kontrolu efektívnosti a účelnosti vynakladania finančných prostriedkov z rozpočtu mesta 
v oblasti odpadového hospodárstva. 

Kontrolovaný subjekt: Mestsky úrad v Nitre, Nitrianske komunálne služby, s.r.o.            

Kontrola bola vykonaná v termíne: 11.4.2022 – 2.8.2022 

Kontrolované obdobie: aktuálne obdobie v čase kontroly 

Predmet kontroly: nakladanie s finančnými prostriedkami so zameraním na efektívnosť a účelnosť 
v oblasti odpadového hospodárstva, vrátane kontroly dodržiavania predmetu Zmluvy č. 1306251 č.j. 
1244/2013/OKČaŽP o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom v znení dodatkov (ďalej aj 
ako „Zmluva č.j. 1244/2013/OKČaŽP“) ako aj kontrola dodržiavania ustanovení VZN mesta Nitry č. 
3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v znení dodatku č. 1 
(ďalej aj ako „VZN č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi“). 

 
Cieľ kontroly: overiť efektívnosť nakladania finančných prostriedkov v oblasti odpadového 
hospodárstva, vrátane kontroly výpočtu cenových kalkulácií jednotlivých položiek v zmysle 
aktuálneho cenníka pre roky 2021 a 2022 ku Zmluve č.j. 1244/2013/OKČaŽP o poskytovaní služieb 
v oblasti nakladania s odpadom.  
 

Kontrola bola vykonaná z dokladov a informácií poskytnutých Odborom životného prostredia 
(ďalej aj ako „OŽP“), Odborom majetku, Odborom miestnych daní a poplatkov, Referátom evidencie 
obyvateľstva a domov, Referátom  informačných technológii, Strediskom mestských služieb (ďalej aj 
ako SMsS) a spoločnosťou Nitrianske komunálne služby, s.r.o. (ďalej aj ako „NKS, s.r.o.“) 

 
1. Charakteristika a legislatíva odpadového hospodárstva  

 
Odpadové hospodárstvo predstavuje súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie 
vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v 
súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o odpadoch“). V zmysle uvedeného zákona nakladanie s 
odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie vrátane triedenia a zneškodňovanie odpadu vrátane 
dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj 
konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa. 
 
V zmysle § 81 ods. 1 zákona o odpadoch obec zodpovedá za nakladanie s komunálnym odpadom 
(ďalej aj ako „KO“) ak ide o: 

 zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácnosti; 
 zmesový odpad z iných zdrojov; 
 drobný stavebný odpad. 
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Ďalej podľa § 81 ods. 7 zákona o odpadoch obec je povinná: 
a) zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu (ďalej aj ako „ZKO“) vznikajúceho na 

jej území na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade s týmto zákonom vrátane 
zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu zmesového komunálneho odpadu v 
obci, 

b) zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu 
1. biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO) okrem toho, ktorého pôvodcom je 

fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného 
stravovania  

2. jedlých olejov a tukov z domácností a 
3. biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov (BRO) 

 
 c) zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, 

kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky, 
d) umožniť výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérií a akumulátorov, príslušnej 

tretej osobe alebo príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov  (OZV) na ich náklady 
1. zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností a 

použitých prenosných batérií a akumulátorov, 
2. užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych 

odpadov, 
e) umožniť organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, na jej náklady, zber vytriedených zložiek 

komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a to na základe 
zmluvy s ňou, 

f) na žiadosť organizácie zodpovednosti výrobcov poskytnúť údaje podľa § 28 ods. 5 písm. d) druhého 
bodu, 

g) zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov, 
drobných stavebných odpadov v rozsahu do 1 m3 od jednej fyzickej osoby, ak v obci nebol 
zavedený ich množstvový zber a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s 
obsahom nebezpečných látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia; to sa nevzťahuje na 
obec, ktorá má menej ako 5 000 obyvateľov a na jej území je zriadený zberný dvor, 

h) zverejniť na svojom webovom sídle 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, 

i) zabezpečiť podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka, informačnú kampaň zameranú na zvýšenie 
triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, 

j) zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho 
štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka 
do 31. mája príslušného kalendárneho roka. 

 
Základná legislatíva v oblasti odpadového hospodárstva Mesta Nitry zahŕňa najmä nasledovné 
dokumenty:  
 
1. Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
2. Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady (ďalej aj ako „zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO 
a DSO“),  

3. Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 
587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o poplatkoch za uloženie odpadov“),  

4. Nariadenie vlády č. 330/2018 Z. z. ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie 
odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov,  
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5. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 z. z., ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov, 

6. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, 

7. Metodická príručka Ministerstva životného prostredia SR – Požiadavky pre obce na triedený zber 
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, 

8. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi (účinne od 19.7.2021), (ďalej aj ako „VZN č. 3/2021 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi), 

9. Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení platných dodatkov (účinné od 1.1.2015), (ďalej aj ako „VZN č. 11/2014 
o miestnom poplatku“). 
 

2. Nakladanie s odpadmi v meste Nitra 
 

Cieľom odpadového hospodárstva Mesta Nitra je zabezpečiť správne nakladania s odpadmi 
v záujme zaistenia ochrany prostredia, ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov. 

 
Mesto Nitra zabezpečuje zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov 

prostredníctvom spoločnosti Nitrianske komunálne služby, s.r.o., Nábrežie mládeže 87, 949 01 Nitra 
(ďalej aj ako „NKS, s.r.o.“), v ktorej od roku 2013 Mesto Nitra je 100-percentným vlastníkom.  

Pri nakladaní s odpadmi sa spoločnosť riadi Zmluvou o poskytovaní služieb v oblasti nakladania 
s odpadom podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v platnom znení vrátane 
dodatkov č. 1-7 (č.j. 1244/2013/OKČaŽP) uzatvorenou s mestom Nitra dňa 1.7.2013.  
 
Podmienky nakladania s jednotlivými druhmi odpadov na svojom území Mesto Nitra má upravené vo 
VZN č. 3/2021  o nakladaní s komunálnymi odpadmi.  
 
Komunálny odpad (KO) 
Komunálny odpad je zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera 
a lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov z elektrických zariadení 
a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemného odpadu vrátane matracov 
a nábytku, iný odpad, ktorý svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností. 
 
Zmesový komunálny odpad (ZKO) 
Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení 
zložiek komunálneho odpadu. 

Zmesový odpad sa na území mesta Nitra zberá formou cyklického a množstvového zberu podľa 
určeného harmonogramu. Zmesový komunálny odpad z mesta sa zneškodňuje skládkovaním na 
skládke odpadov „Skládka odpadov Mochovce“, ktorú prevádzkuje spoločnosť Waste transport, a.s. 
Do zmesového komunálneho odpadu patrí: 

- zber odpadu z nádob v IBV (individuálna bytová výstavba) a spoločných zberných nádob 
v KBV (komplexná bytová výstavba);   

- zber odpadu z malých odpadových nádob (ďalej aj ako „MON“), ktorý vzniká pri pobyte osôb 
na verejných priestranstvách a verejné dostupných miestach mesta, vrátane vývozu psích 
exkrementov; 

- zber objemného odpadu, ktorý svojou veľkosťou sa nezmesti do bežne používanej nádoby na 
ZKO. Je to hlavne nábytok, staré okná, dvere, nádoby, koberce, matrace a pod. Tento zber sa 
vykonáva najmenej dvakrát ročne v rámci jarného a jesenného upratovania, resp. je možnosť 
jeho uloženia na zberových dvoroch za stanovených podmienok;  

- zber odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok, ktorý predstavuje mazacie oleje, 
rozpúšťadlá, farby, lepidlá, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, prípravky na 
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ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá a pod. Zber tohto odpadu mesto vykonáva v rámci 
kalendárneho zberu objemného odpadu (jarné/jesenné upratovanie) ale separátne. Nie je ho 
možné dať do veľkokapacitného kontajnera na objemný odpad. Tento druh odpadu je celoročne 
odoberaný aj na vybraných zberných dvoroch. 

 
Drobný stavebný odpad (DSO) 
Drobný stavebný odpad v zmysle § 80 ods. 5 zákona o odpadoch je odpad z bežných udržiavacích prác 
vykonaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
K DSO patria zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky, polystyrén na izoláciu budov a pod. 
Zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového zberu, pričom tento odpad je možné za úhradu 
odovzdať na určenom zbernom dvore (zberný dvor v areáli Nitrianskych komunálnych služieb, 
Nábrežie mládeže 87). 
 
Triedený komunálny odpad 
V meste Nitra sa celoplošne triedia nasledovné druhy odpadov: 

- papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky  
- biologicky rozložiteľný komunálny odpad, ktorý sa člení na: biologicky rozložiteľný kuchynský  

odpad z domácností (BRKO) a biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov 
vrátane odpadu z cintorínov (BRO) 

- jedlé oleje a tuky z domácnosti 
- iné zložky skupiny 20 vyhlášky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 

 
Triedený zber zložiek komunálneho odpadu: papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze 
lepenky v meste Nitra financuje OZV ENVI-PAK, a.s.*. S uvedenou spoločnosťou má  Mesto Nitra 
uzatvorenú zmluvu č. S0909201501, predmetom ktorej je rámcová dohoda o podmienkach 
prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov 
z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v riadiacej pôsobnosti mesta. Predmetná zmluva bola 
uzatvorená na dobu neurčitú a nadobudla účinnosť dňa 29.04.2016. Súbežne s touto zmluvou 
spoločnosť ENVI – PAK, a.s. má uzatvorenú Zmluvu o prevádzke triedeného zberu č. 1605101B 
s NKS, s.r.o. pre výkon triedeného zberu komunálnych odpadov zahŕňajúcich odpady z obalov 
a odpady z neobaľovaných výrobkov na území mesta Nitra.  
 
*Poznámka ÚHK 
Výrobcovia obalov a neobalových výrobkov (viď.  § 73 ods. 3 zákona o odpadoch), ktorí uvádzajú na 
trh svoje produkty, sú zodpovední za to, kde končí ich odpad, a teda aj za financovanie triedeného 
zberu odpadov. Robia tak kolektívne prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV) akou 
je aj ENVI - PAK, a.s.. V mene výrobcov v obciach a mestách zabezpečujú systém triedeného zberu 
tak, aby bolo možné vyzbieranie, dotriedenie a recyklácia vytriedeného odpadu, hradia náklady na 
triedený zber priamo príslušnej zberovej spoločnosti.  
 
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad – sú to všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, 
ktoré je možné zaradiť do skupiny - Komunálne odpady. 
 

- biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností – nakladanie s uvedeným druhom 
odpadu je riešené formou zhodnotenia: v IBV kompostovaním vo vlastnom kompostovacom 
zásobníku alebo domácnostiam, ktorí nekompostujú bude poskytnutá spoplatnená služba vývozu 
BRKO v KBV kompostovaním v mestskom kompostéri alebo zberom do hnedých nádob 
s označením BRKO. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad z domácností je možné 
bezplatne odovzdať aj na zberných dvoroch.  

- biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov 
- zber odpadu sa realizuje prostredníctvom bionádob alebo vlastných kompostovacích 
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zásobníkov vo všetkých rodinných domoch, mestských kompostérov v KBV, veľkoobjemových 
kontajnerov umiestnených na cintorínoch, zberných dvorov a kompostárne mesta Nitra. Zber 
BRO z verejnej zelene je zabezpečený prostredníctvom zmluvných správcov zelene mesta Nitry.  

- jedlé oleje a tuky z domácnosti – uvedený druh odpadu je možné počas celého roka bezplatne 
odovzdať na zberných dvoroch, do 120 l zberných kontajnerov umiestnených vo vybraných 
lokalitách v meste, prípadne využiť mobilný zber použitého kuchynského oleja. Mesto Nitra na 
zber jedlých olejov a tukov má uzatvorené dve zmluvy: so spoločnosťou INTA s.r.o. - Zmluvu 
o poskytovaní služby pri nakladaní s komunálnym odpadom vrátane dodatku č. 1 a to 
s účinnosťou od 8.2.2022 a so spoločnosťou Meroco, a.s. - Zmluvu o bezplatnom mobilnom 
zbere odpadov  - použitých kuchynských olejov na území mesta Nitra s platnosťou od 12.7.2021, 
prostredníctvom ktorej realizuje mobilný zber, prepravu a zhodnotenie odpadu. 
 

Mesto Nitra taktiež má zabezpečené triedenie: 

- elektroodpadu  z domácností, t.j. odpadu, ktorý pochádza z domácností a z obchodných, 
priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím charakterom a množstvom 
podobný tomu, ktorý pochádza z domácností. Tento odpad je možné odovzdať počas celého 
roka na zberných dvoroch v meste a taktiež odovzdať prostredníctvom spätného zberu 
elektroodpadu distribútorovi elektrozariadení alebo v prípade veľmi malého elektroodpadu 
v maloobchodnej predajni. Na tento účel mesto Nitra má so spoločnosťou ENVIDOM – 
Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu uzatvorené 2 zmluvy:  

 Zmluvu o účasti v systéme združeného nakladania s elektroodpadom (č.j. 
1038/2020/OKČaŽP) s účinnosťou od 4.7.2020. Touto zmluvou sú upravené práva 
a povinnosti pri zavedení a prevádzkovaní miestneho systému oddeleného zberu 
elektroodpadu z domácností – zmluva je bezodplatná; 

 Zmluvu o spolupráci pri zriaďovaní a prevádzkovaní zberných miest elektroodpadu (č.j. 
1882/2020/OŽP) s účinnosťou od 6.10.2020. Podľa tejto zmluvy mesto Nitra zriadi v rámci 
svojich priestorov zberné miesta elektroodpadu a ENVIDOM poskytne dohodnutý počet 
zberných nádob špecifikovaný v zmluve.  Mesto Nitra je oprávnené vystaviť faktúru za 
poskytnutú službu a to za množstvo elektroodpadu odovzdaného ENVIDOMu so sadzbou 
130 €/za každú tonu elektroodpadu. Podľa prílohy č.1 ku zmluve bolo zriadené 1 odberné 
miesto – Štefánikova tr. 60, Nitra, vstupná hala Mestského úradu. Ku dňu vykonania 
kontroly nebola vystavená žiadna faktúra za poskytnutú služby, nakoľko nedošlo 
k dostatočnému naplneniu zbernej nádoby.  

 

Mesto taktiež zabezpečuje prostredníctvom externého dodávateľa zber obnoseného šatstva. 
Textil sa ukladá do zberných nádob na textil, ktoré sú vyprázdňované podľa potreby. Nakladanie 
s uvedeným odpadom vykonáva Ekocharita Slovensko Slovensku, občianske združenie a to na základe 
Zmluvy o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi uzatvorenej s NKS, s.r.o.. Zmluva bola 
uzatvorená na dobu neurčitú dňa 7.6.2018. 
 
Zberné dvory  
Mesto má prostredníctvom spoločnosti Nitrianske komunálne služby, s.r.o. zriadených šesť zberných 
dvorov:   

 zberný dvor v areáli Nitrianskych komunálnych služieb, Nábrežie mládeže 87  
 zberný dvor na Cabajskej ulici (areál bývalej skládky Katruša)  
 zberný dvor na Braneckého ulici  
 zberný dvor v areáli Zoborských kasární 
 zberný dvor na Rabčekovej ulici – Janíkovce  
 zberný dvor v areáli kompostárne - Medzi vodami 13/C, Nitra – Krškany 
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V meste Nitra na zber odpadov sa používajú nasledovné typy nádob: 
110 -120 l 
240 l 
660 l (len BRKO) 
1100 l 
1232 l (len sklo) 
3 000 l (3m3) – polopodzemný kontajner (molok) 
5 000 l (5m3) – polopodzemný kontajner (molok) 
120 l vrecia 

 

Kompostáreň 

Na zhodnocovanie časti biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu využíva mesto Nitra 
areál kompostárne zrealizovanej z prostriedkov EÚ v časti Nitra - Dolné Krškany. Občania Nitry môžu 
odovzdať biologicky rozložiteľný odpad zadarmo. Na území mesta Nitra funguje taktiež domáce 
a mestské kompostovanie, čo je najekologickejší a najprirodzenejší spôsob zhodnocovania bioodpadov 
a taktiež prispieva k znižovaniu množstva zmesových komunálnych odpadov, ktoré sa ukladajú na 
skládku odpadov. Občania mesta Nitra majú možnosť odobrať hotový kompost z mestskej 
kompostárne v množstve bez obmedzenia.  

Domáce a mestské kompostovanie je zo strany mesta Nitry podporované poskytnutím kompostérov 
zadarmo, podmienkou je využívanie kompostérov, triedenie kuchynského bioodpadu a starostlivosť 
o bioodpad v kompostéri. V rámci mestského kompostovania na správny proces kompostovania 
dohliadajú tzv. kompost – majstri (zamestnanci spoločnosti NKS s.r.o.), ktorí sa pravidelne starajú 
o rozkladajúci sa bioodpad v mestských kompostéroch.  

*Poznámka ÚHK 
Financovanie prevádzky kompostárne nebolo predmetom kontroly. 
 

3. Financovanie odpadového hospodárstva v meste Nitra 
 
Financovanie odpadového hospodárstva v zmysle § 81 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
hradí obec z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  
Mesto Nitra má vydané VZN č. 11/2014 o miestnom poplatku v znení dodatkov č. 1 – 5. Toto VZN 
upravuje: 

a) sadzbu poplatku za komunálne odpady za osobu a kalendárny deň (u subjektov, pre ktorých nie 
je zavedený množstvový zber komunálnych odpadov), 

b) sadzbu poplatku za 1 liter komunálnych odpadov (u subjektov pre ktorých je zavedený 
množstvový zber komunálnych odpadov) 

c) sadzbu poplatku za 1 kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín 
  
Tabuľka č. 1 Príjem za komunálne a drobné stavebné odpady za roky 2020, 2021 a I. štvrťrok 2022 

Rok 2020 2021 I. štvrťrok 
2022 

Výška poplatku na jednu osobu/rok 
(v zmysle VZN o miestnom 
poplatku), v € 

30 
0,08197 € 

(osoba/deň) 
 

37 
0,10137 € 

(osoba/deň) 

37 
0,10137 € 

(osoba/deň) 

Sadzba poplatku u subjektov pre 
ktorých je zavedený množstvový 
zber, v € 

0,020 €/l 
odpadov 

0,024 €/l 
odpadov 

0,024 €/l 
odpadov 
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Sadzba poplatku za drobné 
stavebné odpady bez obsahu 
škodlivín, v € 

0,05 €/kg 0,05 €/kg 0,05 €/kg 

*Výška príjmu, v €  4 337 737 5 188 592 917 485 
(schválený 
5 519 000) 

*Výška pohľadávok po splatnosti 
k  31.12. príslušného roka, v € 

2 010 080,12 2 418 299,96 -  

*Údaje v tabuľke sú čerpane zo Záverečných účtov Mesta Nitry za rok 2020 - 2021 
a vyhodnotenia plnenia rozpočtu za I. štvrťrok 2022 

Výdavky na odpadové hospodárstvo za rok 2021 a I. štvrťrok 2022 uvádzame nižšie. 
 
Tabuľka č. 2  Výdavky za rok 2021 

Kód Názov Schválený Upravený Plnenie % 

Odbor životného prostredia 

05.1 Nakladanie s odpadmi 5 519 000 5 655 320 5 613287 99,30 

633004 Malé odpadové nádoby a 
kompostéry 

0 125 250 125 251 100 

633006 Všeobecný materiál - odpady 0 3 440 3 435 99,9 

635006 Opráva stojísk na KO 
a separovaný zber 

0 27 500 22 788 82,9 

637004 Všeobecné služby 
z toho: 

5 519 000 4 853 330 4 818 072 99,3 

 Nakladanie s odpadmi 3 652 800 3 678 750 3 678 743 100 

 Jarné a jesenné upratovanie 110 000 110 000 99 654 90,6 

 Likvidácia nelegálnych skládok 
odpadu 

45 000 40 640 40 637 100 

 Zber BRKO D2 systému – 
biologicky rozložiteľný 
kuchynský odpad z domácnosti 

343 200 220 450 205 508 93,2 

 Zberové dvory 140 000 195 000 185 781 95,3 

 Poplatky za uloženie odpadu 620 000 0 0 0,0 

 Kuchynský biologický odpad zo 
ZŠS 

8 000 10 000 9 724 97,3 

 Zber zeleného odpadu z KBV 310 000 420 000 419 541 99,9 

 Kompostovanie – transfer NKS 141 750 0 0 0,0 

 Kompostovanie – prevádzka 148 250 178 490 178 480 100 

637012 Poplatky za uloženie odpadu  0 504 050 501 989 99,6 

644001 Transfer z rozpočtu mesta – NKS 
kompostáreň – bývalé Mestské 
služby 

0 141 750 141 750 100 

Stredisko mestských služieb 

05.6 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná  
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637004 Všeobecné služby  - cintoríny 
(zahŕňa výdavky za vývoz 

odpadu - mestské cintoríny) 

 
20 000 

 
29 580 

 
29 580 

 
100 

 
Tabuľka č. 3  Výdavky za I. štvrťrok 2022 

Kód Názov Schválený Upravený Plnenie % 

Odbor životného prostredia 

05.1 Nakladanie s odpadmi 5 519 000 5 519 400 1 485 711 26,9 

633004 Malé odpadové nádoby a 
kompostéry 

0 36 540 36 540 100 

633006 Všeobecný materiál - odpady 0 400 393 98,4 

635006 Oprava stojísk na KO 
a separovaný zber 

0 7 500 725 9,7 

637004 Všeobecné služby 
z toho: 

4 979 000 4 754 960 1 219 526 25,7 

 Nakladanie s odpadmi 3 520 000 3 483 460 924 257 26,5 

 Jarné a jesenné upratovanie 120 000 120 000 0 0,0 

 Likvidácia nelegálnych skládok 
odpadu 

45 000 37 500 1 308 3,5 

 Zber BRKO D2 systému – 
biologicky rozložiteľný 
kuchynský odpad z domácnosti 

381 680 381 680 73 366 19,2 

 Zberové dvory 140 000 140 000 42 266 30,2 

 Geospráva – modul „nelegálne 
skládky“ 

3 000 3 000 0 0,0 

 Kuchynský biologický odpad zo 
ZŠS 

8 000 8 000 2 277 28,5 

 Zber zeleného odpadu z KBV 401 320 401 320 115 497 28,8 

 Kompostovanie – transfer NKS 180 000 0 0 0,0 

 Kompostovanie – prevádzka 180 000 180 000 60 553 33,6 

637012 Poplatky za uloženie odpadu  540 000 540 000 183 526 34 

644001 Transfer z rozpočtu mesta – NKS 
kompostáreň  

0 180 000 45 000 25 

Stredisko mestských služieb 

05.6 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná 

637004 Všeobecné služby  - cintoríny 20 000 20 000 370 1,9 

 
V roku 2021 bola do rozpočtu mesta zapojená dotácia vo výške 125 250 € z Envirofondu na 
nakladanie s odpadmi na území mesta. Tieto prostriedky boli účelovo využité na zakúpenie 
kompostérov do IBV, mestských kompostérov do KBV a vedierok na zber biologicky rozložiteľného 
kuchynského odpadu z domácností v KBV. 
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*Poznámka ÚHK 
Z údajov v tabuľke vyplýva, že v rokoch 2020 a 2021 prijem z poplatku za KO a DSO nepostačoval na 
vykrytie výdavkov odpadového hospodárstva.  
 
4. Kontrola dodržiavania podmienok Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania 

s odpadom podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v platnom znení 
vrátane dodatkov č. 1-7 (č.j. 1244/2013/OKČaŽP) a VZN č. 3/2021 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, vrátane kontroly dodávateľských 
faktúr od spoločnosti Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 

 
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom podľa § 269 ods. 2 zák. č. 

513/1991 Zb. obchodného zákonníka v platnom znení vrátane dodatkov č. 1-7 (č.j. 
1244/2013/OKČaŽP) upravuje podmienky nakladania s odpadmi a to najmä: zber, prepravu 
a zneškodnenie resp. zhodnotenie všetkých odpadov pochádzajúcich z mesta Nitra, ktorých je mesto 
pôvodca resp. držiteľom. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. V zmysle uvedenej zmluvy ceny za 
služby vykonané v oblasti nakladania s odpadmi sa každoročne upravujú o infláciu predchádzajúceho 
roka  a to formou dodatku ku zmluve. Ku dňu vykonania predmetnej kontroly k uvedenej zmluve bolo 
uzatvorených 7 dodatkov. Cenníky pre kontrolované obdobie rokov 2021 a 2022 sú uvedené v Prílohe 
č. 1 a Prílohe č. 2 tejto správy.   
 
VZN č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi upravuje spôsob 
a podmienky (systém, interval a pod.) nakladania s rôznymi druhmi  komunálnych odpadov a drobným 
stavebným odpadom na území mesta Nitry.  
 
Kontrola dodržiavania podmienok zmluvy a VZN bola vykonaná podľa jednotlivých druhov 
poskytovaných služieb. 
 
4.1. Kontrola intervalu vývozu zberných nádob komunálneho odpadu pre IBV 

VZN č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi v § 4  bod 13 písm. a) stanovuje interval 
vývozu zberných nádob ZKO v závislosti od počtu platiteľov poplatku. Pre IBV (individuálna bytová 
výstavba  - rodinné domy) sú určené 120 litrové nádoby a interval vývozu: 

1. IBV s 1 – 2 poplatníkmi: 1x120 l nádoba, interval vývozu jedenkrát za 14 dní 
2. IBV s 3 – 4 poplatníkmi: 1x120 l nádoba, interval vývozu jedenkrát za 7 dní 
3. IBV s 5 – 6 poplatníkmi: 1x120 l nádoba, interval vývozu jedenkrát za 7 dní + 1x120 l nádoba 

interval vývozu jedenkrát za 14 dní. 
4. IBV s 7 - 8 poplatníkmi: 2x120 l nádoba, interval vývozu jedenkrát za 7 dní. 

 

Vo vyššie uvedenom paragrafe VZN č. 3/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi sú uvedené 
dva pojmy: platiteľ a poplatník.  

Poplatník v zmysle § 77 ods. 2, písm. a) zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na 
území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť alebo 
objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na 
podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je 
evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha.  

Platiteľ poplatku je osoba ktorá prevezme povinnosť plnenia poplatníka za ostatných 
poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti. Namiesto poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne 
úkony v plnom rozsahu, preberá povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. 
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Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného preberá povinnosti poplatníka, povinná 
oznámiť obci.  

Ku kontrole boli vyžiadané faktúry za cyklický vývoz odpadu v domácnostiach za obdobie 
január až marec 2022. Žiadané faktúry boli predložené OŽP. Kontrolný orgán vykonal náhodnú 
kontrolu porovnaním údajov intervalu vývozov vo faktúre od NKS, s.r.o. č. 3528220007 za vývoz 
komunálneho odpadu /obyvateľstvo/ marec 2022 s počtom poplatníkov v ISS (informačný systém 
samosprávy) - modul Miestne poplatky a modul Obyvatelia. Kontrola údajov bola vykonaná 
náhodným výberom na uliciach Metodova, Mojmírova a  Rudolfa Hanáka.  

Kontrolné zistenia: 

Ulica Metodova 

 v 4 prípadoch bol fakturovaný interval vývozu jedenkrát za 7 dní, pričom v zmysle § 4 bod 13 a) 
VZN  č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi podľa počtu platiteľov je nárok 
na interval vývozu smetnej nádoby v týchto prípadoch jedenkrát za 14 dní; 

 v 1  prípade bol fakturovaný interval vývozu jedenkrát za 14 dní, pričom v  zmysle § 4 bod 13 a) 
VZN č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, podľa počtu platiteľov je nárok na 
interval vývozu smetnej nádoby v tomto prípade  jedenkrát za 7 dní; 

 v 1 prípade bol fakturovaný interval vývozu jedenkrát za 7 dní 120 l nádoby + jedenkrát za 7 dní 
120 l nádoby, pričom v zmysle § 4 bod 13 a) VZN č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi podľa počtu platiteľov je nárok na interval vývozu smetnej nádoby v tomto prípade 
jedenkrát za 7 dní 120 l nádoby+ jedenkrát za 14 dní 120 l nádoby; 

 v 1 prípade bol fakturovaný interval vývozu jedenkrát za 7 dní 120 l nádoby + jedenkrát za 14 
dní 120 l nádoby, pričom v zmysle § 4 bod 13 a) VZN č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi podľa počtu platiteľov je nárok na interval vývozu smetnej nádoby v tomto prípade 
jedenkrát za 14 dní 120 l nádoby; 

 v 1 prípade bol fakturovaný interval vývozu jedenkrát za 7 dní 120 l nádoby + jedenkrát za 14 
dní 120 l nádoby, pričom v zmysle § 4 bod 13 a) VZN č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi podľa počtu platiteľov je nárok na interval vývozu smetnej nádoby v tomto prípade 
jedenkrát za 7 dní 120 l nádoby; 

 

Ulica Mojmírova 

 v 2 prípadoch bol fakturovaný interval vývozu jedenkrát za 7 dní, pričom v zmysle § 4 bod 13 a) 
VZN  č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi podľa počtu poplatníkov je nárok 
na interval vývozu smetnej nádoby v týchto prípadoch jedenkrát za 14 dní; 

 v 1  prípade bol fakturovaný interval vývozu jedenkrát za 14 dní, pričom v  zmysle § 4 bod 13 a) 
VZN č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi podľa počtu poplatníkov je nárok na 
interval vývozu smetnej nádoby v tomto prípade   jedenkrát za 7 dní +  jedenkrát za 14 dní 120 l 
nádoby; 

 v 1  prípade bol fakturovaný interval vývozu jedenkrát za 7 dní, pričom v  zmysle § 4 bod 13 a) 
VZN č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi  podľa počtu poplatníkov je nárok na 
interval vývozu smetnej nádoby v tomto prípade   jedenkrát za 7 dní +  jedenkrát za 14 dní 120 l 
nádoby; 
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Ulica Rudolfa Hanáka 

 v 1 prípade bol fakturovaný interval vývozu jedenkrát za 7 dní, pričom v zmysle § 4 bod 13 a) 
VZN  č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi podľa počtu poplatníkov je nárok 
na interval vývozu smetnej nádoby v tomto prípade jedenkrát za 14 dní; 

 v 3 prípadoch bol fakturovaný interval vývozu jedenkrát za 14 dní, pričom v  zmysle § 4 bod 13 
a) VZN č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi podľa počtu poplatníkov je nárok na 
interval vývozu smetnej nádoby v tomto prípade   jedenkrát za 7 dní; 

 v 1  prípade bol fakturovaný interval vývozu jedenkrát za 7 dní, pričom v  zmysle § 4 bod 13 a) 
VZN č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi  podľa počtu poplatníkov je nárok na 
interval vývozu smetnej nádoby v tomto prípade   jedenkrát za 7 dní + jedenkrát za 14 dní 120 l 
nádoba. 

 
Ulica Poniklecová 8 

 v 1 prípade bol fakturovaný interval vývozu jedenkrát za 7 dní, pričom v zmysle § 4 bod 13 a) 
VZN č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi podľa počtu poplatníkov je nárok na 
interval vývozu smetnej nádoby v tomto prípade jedenkrát za 14 dní 120 l nádoba 

Kontrolou bolo zistené, že interval vývozu na vybraných uliciach sa realizuje v niektorých prípadoch 
v rozpore s ustanoveniami § 4 ods. 13, písm. a) VZN č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi. 

*Poznámka ÚHK: 

Podľa VZN č. 11/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady je možnosť v zmysle § 5a, ods. 2) 
v presne vymedzených dôvodoch odpustiť poplatok poplatníkovi. Odpustením poplatku poplatníkovi 
podľa uvedeného paragrafu vzniká situácia, kedy osoby, ktoré síce majú trvalý pobyt resp. prechodný 
pobyt na území mesta Nitra t. j. sú poplatníkmi v zmysle zákona č. 582/2004 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za KO a DSO, avšak sa dlhodobo zdržiavajú v zahraničí, majú nárok na vyšší 
interval vývozu (podľa počtu poplatníkov na adrese), ako je zaplatený poplatok za komunálne odpady.  

Zároveň pri kontrole bolo zistené, že Odbor služieb úradu – referát evidencie obyvateľstva a domov 
MsÚ  každý mesiac predkladá spoločnosti NKS, s.r.o. a Odboru miestnych daní a poplatkov zoznam: 

 narodených občanov 
 prisťahovaných občanov 
 presťahovaných občanov 
 odsťahovaných občanov a  
 zomrelých osôb. 

 

Podľa vyjadrenia vedenia NKS, s.r.o. sú zmeny intervalov vývozov zberných nádob zmesového 
komunálneho odpadu vyplývajúce z uvedených zoznamov pravidelne upravené a to k prvému dňu 
nasledujúceho mesiaca, kedy nastala zmena. Podľa ústneho vyjadrenia referenta  pre odpadové 
hospodárstvo OŽP uvedenými zoznamami odbor nedisponuje a ani tieto zmeny nekontroluje. 

Úprava intervalu vývozu 

Podľa § 4 ods. 14 VZN č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi v odôvodnených 
prípadoch (najmä hygienických) je možné upraviť interval vývozu pre IBV s 1 – 2 poplatníkmi 
jedenkrát za 7 dní, k žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie od lekára. 

Kontrolou bolo zistené, že na pracovisku OŽP v klientskom centre je možné podať žiadosť 
o úpravu intervalu vývozov pre IBV, ktoré OŽP následne odstúpi spoločnosti NKS, s. r.o., ktorá ich 
vybavuje. Kontrolný orgán si pre kontrolu dodržiavania uvedeného ustanovenia vyžiadal evidenciu 
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žiadostí o úpravu intervalu vývozu vrátane príloh (potvrdenie od lekára). Ku kontrole bola 
spoločnosťou NKS, s.r.o. predložená za obdobie 1 – 3/2022 jedna žiadosť zo dňa 3.2.2022 na 
Poniklecovej ulici, vrátane potvrdenia od lekára. Predmetom žiadosti bolo zvýšenie intenzity vývozu 
zo zdravotných dôvodov a poverený pracovník v NKS, s.r.o. žiadosti vyhovel a žiadateľa telefonicky 
informoval. Kontrolný orgán pri  kontrole faktúr za vývoz komunálneho odpadu /obyvateľstvo/ za 
obdobie 1/2022 a 2/2022 zistil, že na uvedenej adrese bol mestu Nitra fakturovaný vývoz v intervale 
1x7 už pred podaním uvedenej žiadosti, pričom počet poplatníkov na trvalom pobyte na uvedenej 
adrese je 1 osoba. (viď kontrolné zistenie vyššie - ul. Poniklecová 8) 

Poznatok ÚHK: 
OŽP nevedie evidenciu žiadostí a poplatníkov v zmysle § 4 ods. 14) VZN č. 3/2021 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi. 
 

Vrecia na odpad 

V čl. I bod 2.2 Zmluvy č. 1306251 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom sa 
NKS, s.r.o. zaviazala k zabezpečeniu potrebného počtu vhodných zberných nádob resp. vriec na zber 
v množstve a objeme podľa požiadaviek objednávateľa. Nakoľko v meste Nitra existujú lokality, kde 
nie je technicky možný vývoz zberných nádob zmesového komunálneho odpadu, na vybraných 
adresách sú poskytované ako náhrada zberných nádob 120 l vrecia. 

VZN č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi možnosť a podmienky poskytnutia 120 l vriec 
ako alternatívy na zabezpečenie zberu komunálneho odpadu neupravuje. 

Kontrolou bolo zistené, že NKS, s.r.o. eviduje lokality v rámci mesta Nitra, kde sa tieto vrecia 
poskytujú a zabezpečuje aj výdaj týchto vriec. Vrecia sa vydávajú občanom na celý rok podľa počtu 
poplatníkov, následne NKS, s.r.o. vystaví mestu Nitra faktúru za vydané vrecia. V cene PVC vreca je 
v zmysle dodatku č. 2 zmluvy č. 1306251 o poskytovaní služieb započítaný aj vývoz a zneškodnenie 
odpadu skládkovaním. Ku kontrole boli predložené dve faktúry za PVC vrecia na komunálny odpad na 
uliciach Chmeľova dolina č. 81, 85 a 99 a Poľovnícka ulica č. 16 pre rok 2022. Kontrolou faktúr za 
PVC vrecia bolo zistené, že boli poskytnuté vrecia v správnom počte, podľa počtu poplatníkov na 
príslušných adresách.  

ÚHK zároveň skontroloval, či vývoz odpadu na uvedených adresách nebol fakturovaný aj 
v rámci cyklického vývozu komunálneho odpadu v zberných nádobách v období 1-3/2022. Kontrolou 
predložených dokladov a faktúr bolo zistené, že na ulici Chmeľova dolina 81, 85 a 99 boli vydané 
PVC vrecia na KO a vystavená  faktúra č. 3628220012 v sume 0,875 €/vrece. Uvedené adresy, však 
boli zahrnuté aj do fakturácie cyklického zberu za mesiac 1-3/2022 (zberná nádoba - 1,21 €/vývoz 
+ 1 PVC - 0,875 €/vrece) t. j. pri uvedených adresách bol vývoz fakturovaný dva krát. 

Kontrolou bolo zistené, že v mesiacoch 1 - 3/2022 boli fakturované PVC vrecia aj vývoz odpadu 
zberných nádob na rovnakých adresách, čím mesto uhradilo vývoz na týchto adresách dvakrát.  
 
Poznatok ÚHK: 

 VZN č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi neupravuje možnosť a podmienky 
poskytnutia 120 l vriec ako alternatívy zbernej nádoby. 

 
 OŽP nevedie evidenciu vydaných 120 l vriec ako alternatívu k 120 l  zberným nádobám pre 

IBV ani evidenciu lokalít v ktorých je nevyhnutné poskytovať vrecia miesto zberných nádob. 
Z ohľadom na uvedené, kontrolný orgán odporúča OŽP vykonať kontrolu evidencie domácností 
v IBV, ktorým sú poskytnuté vrecia ako náhrada za zbernú nádobu, s cieľom eliminovať duplicitu 
fakturácie za vývoz komunálneho odpadu.   
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4.2. Kontrola pridelenia smetných nádob a intervalu vývozu zberných nádob komunálneho 
odpadu pri KBV 

 
VZN č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi v § 4  bod 13 písm. b) stanovuje pri KBV 

druh nádob tak, aby bol zachovaný objem pre uloženie KO v nádobe na jedného poplatníka bytovej 
jednotky 28 litrov na poplatníka/týždeň. Interval vývozu sa v prípade KBV stanovuje na najmenej 1 
krát za 14 dní.  

Na webovej stránke mesta Nitra, v informáciách pre občanov Odboru životného prostredia v profile 
Odpadové hospodárstvo je uvedená informácia, že pri bytových domoch (KBV) na každých 8 až 20 
bytov prislúcha jedna 1 100 l nádoba, interval vývozu je jedenkrát až trikrát za 7 dní. Uvedená 
informácia je v rozpore zo znením  VZN č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi  v § 4 bod 
13) písm. b). 

Kontrolný orgán vykonal kontrolu porovnaním veľkosti, počtu a intervalu vývozu pristavených 
smetných nádob pri vybraných bytových domov s počtom poplatníkov v týchto bytových domoch za 
obdobie 1-3/2022, kde pri kontrole použil ISS – modul miestne poplatky a modul obyvatelia.  

Kontrola bola vykonaná na nasledovných uliciach: 

1. Ulica Janka Kráľa 128 a 130 (1 bytový dom s 2 vchodmi). Podľa faktúr za obdobie 1-3/2022 od 
NKS, s.r.o. pri bytovom dome sa vyvážajú 2 ks 1100 l smetných kontajnerov a to 3 krát týždenne. 

Kontrolné zistenie: 

 bytový dom Janka Kráľa 128 a 130 – na uvedenej adrese je evidovaných 75 poplatníkov, čo 
zodpovedá prislúchajúcim 2 100 l na komunálny odpad (2 ks 1 100 l nádob) s vývozom 1 krát 
týždenne; 

Realizovaný interval vývozu 3 krát týždenne je v rozpore s ustanovením § 4  bod 13 písm. b) VZN č. 
3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, nakoľko pri daných bytových domoch sú pristavené 2 
ks smetných nádob, čo v plnej miere pokrývajú nároky podľa počtu poplatníkov s intervalom vývozu  
1 krát za týždeň.  

2. Ulica Pivovarská 1, 3-5, 7-9, 11 a 13. Podľa faktúr za obdobie 1-3/2022 od NKS, s.r.o. pri bytových 
domoch sa vyvážajú: 
 bytový dom Pivovarská 1 – 1 ks 1100 l smetných nádob a to 2 krát týždenne. Na uvedenej 

adrese je evidovaných 15 poplatníkov, čo zodpovedá prislúchajúcim 420 l na komunálny 
odpad (1 ks 1100 l nádoby) s vývozom 1 krát týždenne; 

  bytový dom Pivovarská 3-5 – 2 ks 1100 l smetných nádob a to 2 krát týždenne. Na uvedenej 
adrese je evidovaných 14 poplatníkov, čo zodpovedá prislúchajúcim 392 l na komunálny 
odpad (1 ks 1100 l nádoby) s vývozom 1 krát týždenne; 

  bytový dom Pivovarská 7-9 – 1 ks 1100 l smetných nádob a to 3 krát týždenne. Na uvedenej 
adrese je evidovaných 22 poplatníkov, čo zodpovedá prislúchajúcim 616 l na komunálny 
odpad (1 ks 1100 l nádob) s vývozom 1 krát týždenne; 

 bytový dom Pivovarská 11 – 1 ks 1100 l smetných nádob a to 2 krát týždenne. Na uvedenej 
adrese je evidovaných 13 poplatníkov, čo zodpovedá prislúchajúcim 364 l na komunálny 
odpad (1 ks 1100 l nádoby) s vývozom 1 krát týždenne; 

 bytový dom Pivovarská 13 – 2 ks 1100 l smetných nádob a to 2 krát týždenne. Na uvedenej 
adrese je evidovaných 23 poplatníkov, čo zodpovedá prislúchajúcim 644 l na komunálny 
odpad (1 ks 1100 l nádoby) s vývozom 1 krát týždenne. 
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3. Ulica Jelenecká 43, 45 a 47 (3 bytové domy, každý so 4 vchodmi – A, B, C, D). Podľa faktúr za 
obdobie 1-3/2022 od NKS, s.r.o. pri každom bytovom dome sa vyvážajú 2 ks 1100 L smetných 
kontajnerov a to 2 krát týždenné. 

Kontrolné zistenia: 

 bytový dom Jelenecká 43 – na uvedenej adrese je evidovaných 48 poplatníkov, čo zodpovedá 
prislúchajúcim 1 344 l na komunálny odpad (2 ks 1100 l nádob) s vývozom 1 krát týždenne; 

 bytový dom Jelenecká 45 – na uvedenej adrese je evidovaných 58 poplatníkov, čo zodpovedá 
prislúchajúcim 1 624 l na komunálny odpad (2 ks 1100 l nádob) s vývozom 1 krát týždenne; 

 bytový dom Jelenecká 47 – na uvedenej adrese je evidovaných 42 poplatníkov, čo zodpovedá 
prislúchajúcim 1 176 l na komunálny odpad (2 ks 1100 l nádob) s vývozom 1 krát týždenne. 

Realizovaný interval vývozu 2 krát týždenne je v rozpore s ustanovením v § 4  bod 13 písm. b) VZN č. 
3/2021 nakoľko pri daných bytových domoch sú pristavené 2 ks kontajnerov, čo v plnej miere 
pokrývajú nároky podľa počtu poplatníkov s intervalom vývozu  1 krát za týždeň. 

4. Ulica Jelenecká 50 a 52 (1 bytový dom s 2 vchodmi). Jedná sa o nový bytový dom. Podľa faktúry 
za obdobie 3/2022 od NKS, s.r.o. pri bytovom dome sa vyváža 1 ks 1100 l smetného kontajnera a to 
2 krát týždenné. 

Kontrolou daného bytového domu bolo zistené, že na uvedenej adrese nie sú evidovaní žiadni 
poplatníci za komunálny odpad (ku dňu 10.5.2022). Z uvedeného vyplýva, že od mesiaca marec 
2022, od kedy boli pristavené smetné nádoby nebol mestu Nitra hradený žiadny poplatok za vývoz 
zmesového komunálneho odpadu z tohto domu (mesto Nitra uhrádza za  jeden vývoz 1 100 l smetnej 
4,76  € bez DPH).   

Podľa vyjadrenia NKS, s.r.o. počet a interval vývozu smetných nádob bol určený v zmysle VZN č. 
3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na základe požiadavky referenta odpadového 
hospodárstva OŽP a podľa predloženého zoznamu plánovaných platiteľov komunálneho odpadu 
poskytnutého správcom bytového domu (91 potenciálnych poplatníkov).   

Podľa informácií z Odboru miestnych daní a poplatkov vyrubenie poplatku za KO v čase predloženia 
zoznamu potenciálnych poplatníkov (zo dňa 23.2.2022) nebolo v tom čase možné z dôvodu, že zoznam 
obsahoval len mena a priezviska osôb a iné údaje na nutnú identifikáciu absentovali. 

Uvedené zistenie opätovne poukazuje na nedostatočnú komunikáciu a spoluprácu medzi referentom 
odpadového hospodárstva OŽP a Odborom miestnych daní a poplatkov. Vývoz komunálneho odpadu 
sa realizuje na základe neoverenej informácie ohľadne počtu poplatníkov, dokonca v plnej miere na 
náklady mesta.  

*Poznámka ÚHK 
Ku dňu ukončenia kontroly v bytovom dome Jelenecká 52 boli nahlásené na trvalý pobyt 2 osoby, 
ktorým bol vyrubený poplatok za KO.   
Na základe zistených nedostatkov kontrolný orgán si vyžiadal od Odboru miestnych daní a poplatkov 
údaje o počte osôb, ktorým bol vyrubený poplatok za komunálny odpad a tiež od spoločnosti NKS, 
s.r.o. údaje o počte smetných nádob na zmesový komunálny odpad pre obyvateľstvo, ktoré uvádzame 
nižšie.  
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Tabuľka č. 4 Prehľad počtu osôb ktorým bol vyrubený poplatok za komunálny odpad a počtu smetných 
nádob v Nitre podľa jednotlivých rokov 

Údaj  
v jednotlivých rokoch 

k 31.12. 

 
31.12.2018 

 
31.12.2019 

 
31.12.2020 

 
31.12.2021 

 
Počet smetných nádob, ks* 

 
10 998 

 
11 164 

 
11 427 

 
11 683 

Počet osôb s vyrubeným 
poplatkom za komunálny 

odpad 

 
83 951 

 
83 794 

 
83 616 

 

 
83 779 

 
*Údaj zahŕňa 120 l, 240 l, 1100 l smetné nádoby a moloky s objemom 3m3 a 5m3. Kontrolou sa 
nepodarilo zistiť množstvo odpadu v litroch, preto sú uvedené iba počty smetných nádob v ks. 
 
Obr. č. 1 Grafické znázornenie zmien počtu smetných nádob a počtu osôb, ktorým bol vyrubený 

poplatok za komunálny odpad v meste Nitra 
 

 
 
Porovnaním údajov je vidieť stúpajúcu tendenciu v počte smetných nádob pri klesajúcom počte osôb, 
ktorým bol vyrubený poplatok za komunálny odpad do roku 2020. V zmysle zákona o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za KO a DSO, poplatok za komunálny odpad sa vyrubuje na základe 
trvalého pobytu a z titulu oprávnenia užívať nehnuteľnosť. Veľká časť odpadu je tvorená 
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z nehnuteľností, ktoré sú prenajímané osobám s trvalým pobytom mimo mesta Nitry a ani neplatia 
poplatky za komunálny odpad a táto oblasť nie je dôsledne  ošetrená zo strany mesta.  
 
*Poznámka ÚHK 
Problematika vývozu odpadu pri KBV má svoje nedostatky a rezervy. Byty v bytových domoch sa 
mnohokrát prenajímajú osobám, ktoré nemajú v meste trvalý pobyt a ani neplatia poplatky za 
komunálny odpad, ale samozrejme odpad tvoria. Pristavenie väčšieho počtu smetných nádob ako aj 
zvýšený interval vývozu spôsobený týmto javom je pre mesto Nitra z ekonomického hľadiska finančná 
zaťaž ktorú nemá kompenzovanú z miestneho poplatku za komunálny odpad, ktorý sa v prvom rade 
vzťahuje na trvalý pobyt.  
 

Z ohľadom na uvedené, kontrolný orgán odporúča pri nových bytových domoch riešiť pristavenie 
smetných nádob spôsobom komerčnej služby (uzavrieť zmluvu so správcom) a to na určité časové 
obdobie potrebné k nahláseniu sa obyvateľmi na trvalý pobyt ako aj podania priznania k dani 
z nehnuteľnosti, čo umožňuje vzájomným prepojením kontrolu poplatníkov aj s titulu vlastníctva 
nehnuteľnosti.     
 
Ďalej vzhľadom na nedostatky pri intervaloch vývozov smetných nádob pri KBV kontrolný orgán 
odporúča OŽP zabezpečiť kontrolu poplatníkov a zosúladiť interval vývozov v súlade s § 4 ods. 13 
písm. b), VZN č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi t.j. s dodŕžaním podmienky 28 litrov 
na poplatníka/týždeň. Pripadnú potrebu v častejšom vývoze nad rámec VZN zabezpečiť spôsobom 
komerčnej služby.   

Taktiež je potrebné zosúladiť údaje, tykajúce sa nároku na veľkosť smetnej nádoby na jedného 
poplatníka  zverejnených na webovej stránke mesta s ustanovením  § 4 bod 13 pís. b) VZN č. 3/2021 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi .  

 

4.3. Nakladanie s biologickými rozložiteľnými komunálnymi odpadmi: BRO, BRKO, biologicky 
rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom, jedlými olejmi a tukmi z domácností. 

 
Na území mesta Nitra nakladanie s uvedenými odpadmi upravuje VZN č. 3/2021 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a to v § 15 až 18.  
V zmysle § 16 VZN č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi je zavedený zber BRO, a to 

prostredníctvom: 
a) 120 l hnedých nádob (bionádob) alebo vlastných kompostovacích zásobníkov vo 

všetkých rodinných domoch, 
b) zber BRO z verejnej zelene prostredníctvom zmluvných správcov zelene mesta Nitra, 
c) mestských kompostérov KBV, 
d) zberných dvorov a kompostárne mesta Nitra, 
e) veľkoobjemmných kontajnerov umiestnených na cintorínoch 
 
V rámci § 17 VZN č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi je upravené zhodnocovanie 

BRKO : 
IBV na území mesta Nitra môže zhodnocovať BRKO kompostovaním vo vlastnom 

kompostovacom zásobníku a domácnostiam ktoré svoj BRKO nekompostujú bude poskytnutá platená 
služba vývozu BRKO z domácností. Vývoz zo 120 l BIO nádob je zabezpečený pre každú IBV 
v intervale 1x14 dní. V roku 2021 zaviedlo mesto Nitra povinný zber kuchynského BRKO pre KBV, 
ktoré môžu využívať mestský kompostér, alebo hnedú zbernú nádobu s označením BRKO. Vývoz 
BRKO pri KBV sa uskutočňuje v intervale 1 – 3 krát za týždeň v závislosti od naplnenia 
a klimatických podmienok. Vyzbieraný odpad z BIO nádob v IBV je prepravovaný do mestskej 



MESTO NITRA – ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA 
 

17 
 

kompostárne a odpad z BRKO nádob v KBV je prepravovaný do bioplynovej stanice v Bošanoch. 
Odpad spracovaný v rámci domáceho alebo mestského kompostéra slúži obyvateľom na vlastné 
použitie.  

V období od 11/2021 do 6/2022 mesto Nitra vydávalo majiteľom rodinných domov (IBV) s 
trvalým pobytom na území mesta záhradné kompostéry. Na správne spracovanie odpadu (KBV) 
v mestských kompostéroch dohliadajú pracovníci mestskej kompostárne – kompost majstri. 

 
Mesto Nitra si v zmysle § 81 ods. 21 písm. c) zákona č. 79/2015 Z.z. zákona o odpadoch 

uplatňuje možnosť výnimky na zavedenie a zabezpečenie vykonávania triedeného zberu BRKO 
v historickom centre mesta, kde takýto zber neumožňujú technické a logistické parametre lokality. 

 
Zber, preprava a zneškodnenie bioodpadu je aj súčasťou zmluvy č. 1306251 o poskytovaní 

služieb v oblasti nakladania s odpadom so spoločnosťou NKS, s.r.o., avšak činnosť pracovníkov 
kompostárne – kompost majstrov na prácach v mestských kompostérov nie je v zmluve upravená. 

Spoločnosť NKS, s.r.o. fakturuje v zmysle zmluvy č. 1306251 o poskytovaní služieb v oblasti 
nakladania s odpadom, vývoz biologicky rozložiteľného odpadu /BIO/ (120 l) v mesačných 
intervaloch (cyklický zber). Vo faktúrach za 1 – 3/2022 bol fakturovaný odvoz biologicky 
rozložiteľného odpadu z IBV podľa počtu vývozov a objemu smetných nádob v prílohe faktúr. Cena 
za jeden vývoz 120 l smetnej nádoby je 1,55 € bez DPH. Porovnaním cien jednotlivých položiek 
uvedených na faktúrach s aktuálnym cenníkom neboli zistené rozdiely.  

NKS, s.r.o. ďalej fakturuje vývoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu /BRKO/. Ide 
o cyklický zber v mesačných intervaloch v závislosti od počtu vývozov a objemu nádob (240 l, 660 l 
nádoba). Cena za jeden vývoz 240 l smetnej nádoby je 6 € a 660 l nádoby je 13,33 € V rámci 
fakturácie BRKO je fakturované aj zhodnotenie BRKO, ktorého cena je v zmysle Zmluvy o dovoze 
a zhodnocovaní odpadu medzi NKS, s.r.o. a Alternative Energy, s.r.o. vo výške 50 € bez DPH/t. 
Porovnaním cien jednotlivých položiek uvedených na faktúrach s aktuálnym cenníkom neboli zistené 
rozdiely. Avšak kontrolou bolo zistené, že v mesiaci 2/2022 bolo vyfakturované väčšie množstvo 
odpadu v t ako bolo množstvo odpadu uvedené na vážnych lístkoch predložených NKS, s.r.o. za 
mesiac 2/2022 o 0,24 t. V mesiaci 1/2022 je fakturovaný menší počet vývozov pri 660 l nádobách ako 
je uvedené v podkladoch k fakturácií od NKS, s.r.o. o 117 vývozov. 

 
Kontrolou bolo zistené, že referent pre odpadové hospodárstvo vykonával kontrolu vecnej správnosti 
faktúr iba formálne, nakoľko nebol z jeho strany zistený nesúlad údajov v prílohách faktúr s údajmi 
vo faktúrach.  
 
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od 
prevádzkovateľa kuchyne 

  
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v § 83 upravuje nakladanie s biologicky rozložiteľným 

kuchynským odpadom a reštauračným odpadom. 
Na území mesta Nitra nakladanie s týmto odpadom upravuje § 19 Nakladanie s biologicky 

rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne VZN č. 3/2021 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi. 

Mesto Nitra má s NKS, s.r.o. od roku 2014 uzatvorenú Zmluvu o odbere zložiek komunálneho 
odpadu zo zariadení spoločného stravovania, ktorá má 9 dodatkov. Predmetom zmluvy je nakladanie 
s odpadom vzniknutým v stravovacích zariadeniach mesta Nitra – materské školy a zariadenia 
školského stravovania pri MŠ.  Dodatkom č. 9 bola od 1.1.2021 dohodnutá cena za vývoz 7,50 € bez 
DPH. Zoznam jednotlivých školských zariadení spolu s počtom nádob je súčasťou dodatku č. 9. 
Kontrolu faktúr za obdobie 1, 2 a 3/2022 a porovnaním cien jednotlivých položiek na faktúrach 
s aktuálnym cenníkom neboli zistené rozdiely.   
 
 



MESTO NITRA – ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA 
 

18 
 

Nakladanie s jedlými olejmi a tukmi z domácnosti 
 

Mesto Nitra realizuje pravidelne, niekoľkokrát do roka mobilný zber použitého kuchynského 
oleja, o čom v dostatočnom predstihu harmonogramom vývozov informuje obyvateľov. Mobilný zber 
sa realizuje na základe bezplatnej zmluvy č. 1355/2021/OŽP prostredníctvom spoločnosti Meroco, a.s. 
Kontrolou zmluvy č. 1355/2021/OŽP bolo zistené, že spoločnosť Meroco, a. s. predkladá mestu Nitra 
evidenciu vyzbieraného oleja v stanovenom termíne a doručuje mestu Nitra potvrdenie o zhodnotení 
odpadov v príslušnom mesiaci v dohodnutom termíne. V roku 2022 mesto Nitra vo vybraných 
lokalitách umiestnilo 120 l zberné kontajnery na použitý kuchynský olej v zmysle zmluvy č. 
254/2022/OŽP a dodatku č. 1 so spoločnosťou INTA, s.r.o. Podľa tejto zmluvy obyvatelia mesta môžu 
odovzdať olej a tuky na určených 20 odberných miestach definovaných v zmluve. Poskytovateľ služby 
(INTA, s.r.o.) sa zaväzuje vyplácať mestu sumu 0,22 € za každý kg vyzbieraných olejov a tukov na 
základe faktúry vystavenej mestom. Ku dňu vykonania kontroly bola zo strany OŽP vystavená jedna 
odberateľská faktúra vo výške 173,14 € za I. kvartál roku 2022 spoločnosti INTA, s.r.o. 

 
4.4. Preprava a zneškodnenie cintorínskych odpadov 

Ku kontrole boli vyžiadané dodávateľské faktúry za vývoz komunálneho odpadu z mestských 
cintorínov za obdobie január – marec 2022. Žiadané doklady boli predložené Odborom životného 
prostredia MsÚ v Nitre. Predložené faktúry obsahovali prílohy s uvedením názvov cintorínov 
a prislúchajúce k nim údaje o počte smetných nádob ako aj počet odvozov a ceny. Vo všetkých 3 
faktúrach bol fakturovaný odvoz odpadu z 8 cintorínov v celkovom počte 22 kusov 1100 l nádob 
mesačne (cyklický zber). Cena za jeden vývoz smetnej nádoby je 4,76 € bez DPH. Porovnaním cien 
jednotlivých položiek uvedených na faktúrach s aktuálnym cenníkom neboli zistené rozdiely. Ďalej pri 
kontrole bolo zistené, že na zvyšných cintorínoch zber odpadov je realizovaný veľkoobjemovými 
kontajnermi, kde to zabezpečuje SMsS. Na vyžiadanie boli predložené faktúry za zber a prepravu 
odpadu z uvedených cintorínov. Kontrolou fakturovaných cien neboli zistené nedostatky.  

Kontrolný orgán vykonal náhodnú kontrolu 5 vybraných cintorínov s umiestnenými 1100 l nádobami. 
Kontrolou neboli zistené nedostatky v počtoch pri porovnaní skutkového stavu s fakturovaným. 
Zároveň pri kontrole bolo zistené, že na cintoríne - Na priehon (D. Krškany) sú umiestnené 2 ks 1100 l 
nádob  a 1 ks veľkoobjemového kontajnera, t.j. na uvedenom cintoríne zber odpadu sa vykonáva 
kombinovaným spôsobom. 
S cieľom zabezpečiť efektivitu zberu a odvozu odpadu z mestských cintorínov, ÚHK dňa 6.5.2022 
požiadal o vyjadrenie dočasne povereného výkonom funkcie vedúceho SMsS, ktorý sa vyjadril, že na 
niektorých cintorínoch nie je možné z technických dôvodov (výška vstupnej brány) uskutočniť zber 
odpadov prostredníctvom spoločnosti NKS, s.r.o.  

 
4.5. Zneškodnenie a uloženie odpadu na skládku a kontrola faktúr 
 

Nevytriedený zmesový odpad z mesta Nitra od roku 2022 sa ukladá na skládku „Skládka 
odpadov Mochovce“ v obci Kalná nad Hronom. Prevádzkovateľom skládky je spoločnosť Waste 
transport, a.s., s ktorým má NKS, s.r.o. uzatvorenú Zmluvu o zneškodňovaní odpadov. Uvedená 
zmluva bola uzatvorená na dobu určitú a to na 60 mesiacov. Ceny za zneškodnenie odpadu 
skládkovaním na skládke „Skládka odpadov Mochovce“ sú uvedené v prílohe č. 2 k predmetnej 
zmluve. Ceny sú uvedené podľa jednotlivých druhov odpadov, vrátane nebezpečných. Mestu Nitra 
boli fakturované nasledovné sadzby za zneškodnenie jednotlivých druhov odpadu: zmesový 
komunálny odpad, objemný odpad, odpad z čistenia ulíc vo výške 39 € a drobný stavebný odpad vo 
výške 30 €.  
 
Podľa § 5 ods. 5 zákona o odpadoch, skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie 
odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme.  
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Podľa predložených faktúr za obdobie 1-3/2022 mesto Nitra zaplatilo poplatok za zneškodnenie 
odpadu a zákonne poplatky za uloženie odpadov na skládku (cez spoločnosť NKS, s.r.o.) za 
nasledovné druhy odpadov: 

 zmesový komunálny odpad 
 objemný odpad 
 drobný stavebný odpad 
 odpad z čistenia ulíc 

 
Podľa § 4 ods. 1 zákona o poplatkoch za uloženie odpadov poplatník je povinný správne zaradiť 

odpad na účel platenia poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov do príslušnej sadzby podľa 
osobitného predpisu a oznámiť prevádzkovateľovi skládky odpadov údaj o tejto sadze každoročne do 
28. februára príslušného kalendárneho roka alebo pri prvom uložení odpadu po 28. februári 
príslušného kalendárneho roka.  

Ďalej v zmysle § 4 ods. 3 uvedeného zákona platí: „Poplatok za uloženie komunálnych odpadov 
na skládku odpadov vypočíta prevádzkovateľ skládky odpadov ako súčin množstva odpadu a sadzby 
za položku odpadu podľa osobitného predpisu. Pre výpočet poplatku za uloženie komunálnych 
odpadov na skládku odpadov, ak ide o komunálne odpady uložené na skládku odpadov od 1. januára 
do 28. februára príslušného kalendárneho roka, vychádza prevádzkovateľ skládky odpadov z údajov 
oznámených podľa odseku 1 v predchádzajúcom kalendárnom roku.“  
 
*Poznámka ÚHK  
Osobitným predpisom v týchto prípadoch je Nariadenie vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa 
ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním 
príjmov z poplatkov za uloženie odpadov. Položky a sadzby za uloženie komunálnych odpadov na 
skládku odpadov sú uvedené v prílohe č. 1 a č.2.  
 
Tabuľka č 5. Položky a sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na 

skládku odpadov (podľa prílohy č. 1 Nariadenia vlády SR č. 330/2018) 

Položka Úroveň vytriedenia 
komunálneho odpadu x [%] 

Sadzba za príslušný rok v eurách/t  

2019 2020 2021 a nasledujúce roky 

1 x ≤ 10 17 26 33 

2 10 < x ≤ 20 12 24 30 

3 20 < x ≤ 30 10 22 27 

4 30 < x ≤ 40 8 13 22 

5 40 < x ≤ 50 7 12 18 

6 50 < x ≤ 60 7 11 15 

7 x > 60 7 8 11 

 
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v meste Nitra za rok 2021 bola 43,7 %. Podľa prílohy č. 1  
Nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z. z., je sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu a 
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objemného odpadu podľa úrovne vytriedenia na obdobie 1.3.2022-31.12.2022 pre Mesto Nitra vo 
výške 18 € za tonu (čo je vyznačené v tabuľke).  
 
Uvedená suma predstavuje jeden z poplatkov za komunálny odpad, ktorého výšku je možné ovplyvniť 
zvýšeným percentom triedenia odpadu v meste. Za rok 2020 úroveň vytriedenia komunálneho odpadu  
bola vo výške 40,8 %, t.j. vidíme nárast úrovne vytriedenia.  
 
Tabuľka č. 6 Položky a sadzby za uloženie ďalších druhov odpadov z Mesta Nitra uloženého na 
skládku odpadov (podľa prílohy č. 2 Nariadenia vlády SR č. 330/2018) 

 
Názov položky/druh 

komunálneho odpadu 

Sadzba za príslušný rok v eurách/t  
2019 2020 2021 a nasledujúce 

roky 
drobný stavebný 
odpad 

7 7 8 

odpad z čistenia ulíc 17 18 19 
 
 
Kontrolný orgán vykonal kontrolu faktúr za zneškodnenie odpadov, kde v jednom prípade zistil, že na 
faktúrach za nadrozmerný odpad za obdobie 1/2022 a 3/2022  bola účtovaná sadzba za zneškodnenie 
odpadu vo výške 21,62 €. Daná sadzba nie je v zmysle aktuálneho cenníka prevádzkovateľa skládky - 
Waste transport, a.s.. Po prešetrení bolo zistené, že cena bola fakturovaná podľa cenníka 
prevádzkovateľa skládky odpadov Nový Tekov podľa ceny platnej pre rok 2021, kam sa vyvážali 
odpady do roku 2022. Na túto skutočnosť bolo upozornené aj vedenie spoločnosti NKS, s.r.o. Ostatné 
položky boli fakturované v zmysle cenníka prevádzkovateľa skládky odpadov Waste transport, a.s. 
 
Kontrolný orgán taktiež skontroloval súlad fakturovaných položiek za prepravu odpadov na skládku 
s cenníkom spoločnosti NKS, s.r.o. Kontrolou neboli zistené rozdiely. 
 
Spoločnosť NKS, s.r.o.  predkladá mestu faktúry (od spoločnosti Waste transport, a.s.) za poplatok za 
uloženie odpadu na skládku v zmysle Nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje 
výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobností súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z 
poplatkov za uloženie odpadov. Ku kontrole boli predložené faktúry za obdobie 1-3/2022. Faktúry za 
január a február 2022 boli vystavené za jednotlivé druhy odpadov so sadzbou vo výške 30 € a 39 €, čo 
sú čiastky za zneškodnenie odpadu a nie zákonný poplatok. K uvedeným faktúram následne boli 
vystavené dobropisy (č. 3628220979 vo výške 41 170,54 € a č. 3628220978 vo výške 37 863,08 €), 
ktorými sa odpočítal rozdiel medzi pôvodne fakturovanou sumou a výškou zákonného poplatku. 
Finančné prostriedky z rozdielu boli pripísané na účet mesta dňa 13.4.2022 a boli zaúčtované na 
výdavkovú položku  637012 – poplatky za uloženie odpadu so zápornou hodnotou.   
 
Zákonný poplatok za uloženie odpadu na skládku za mesiac marec bol fakturovaný v zmysle 
Nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie 
odpadov a podrobností súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov. 
 
Taktiež kontrolou bolo zistené, že text niektorých faktúr obsahoval položku - preprava odpadu 
z prekládky na skládku v N. Tekove, položku – odber a preprava nadrozmerného odpadu na skládku 
v N. Tekove. Fakturované ceny uvedených položiek boli v súlade s cenníkom podľa zmluvy č. 
1306251 uzatvorenej s NKS, s.r.o., ide o formálnu chybu vo formulácií. Kontrolovaný subjekt – 
NKS, s.r.o. bol na túto skutočnosť počas kontroly upozornený. 
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4.6. Prevádzkovanie zberných  dvorov – preprava a zneškodnenie resp. zhodnotenie odpadov 
vrátane nebezpečných 

 
Prostredníctvom spoločnosti NKS, s.r.o. Mesto Nitra prevádzkuje 6 zberných dvorov (viď. čl. 2). Ku 
kontrole boli vyžiadané dodávateľské faktúry za prevádzkovanie zberných dvorov za obdobie január – 
marec 2022. Žiadané doklady boli predložené Odborom životného prostredia MsÚ v Nitre a to za 
obdobie január a marec 2022. Predložené faktúry obsahovali prílohy s údajmi o vývoze jednotlivých 
druhov odpadov z prevádzky – zberného dvoru, evidenčné listy odpadu a výkonové listy vozidiel.  
Porovnaním cien jednotlivých položiek uvedených na faktúrach s aktuálnym cenníkom neboli zistené 
rozdiely. Pri položkách 200301 – zmesový komunálny odpad, 200303 – odpad z čistenia ulíc, 200307 
objemný odpad a 200308 – drobný stavebný odpad cena bola účtovaná v zmysle Zmluvy 
o zneškodňovaní odpadov uzatvorenej medzi NKS, s.r.o. a prevádzkovateľom skládky - Waste 
transport, a.s. Aktuálnu výšku cien NKS, s.r.o. každoročne oznamuje Mestu Nitra v zmysle platnej 
zmluvy so zneškodňovateľom odpadu.   
 
Za triedený odpad ako: 200101 – papier a lepenka, 200102 – sklo, 200138 – drevo, 200140 – kovy 
a 200201 – biologicky rozložiteľný odpad boli účtované len prepravné náklady. 
 
 
Tabuľka č. 7 Informácia o vyzbieraných množstvách odpadov zo zberových dvorov v meste Nitra podľa 
druhov za obdobie 2015 -2021 v tonách  
 

Odpad 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
objemný 
odpad 

1 562,37 1 1 312,62 1 329,92 1 406,01 1 347,20 1 451,50 1 559,44 

stavebná suť 3 734,24 518,54 387,96 431,25 392,16 272,16 517,72 
zeleň 644,17 902,89 556,18 571,44 620,86 557,87 580,86 
kovový šrot  22,64 34,10 35,95 29,93 24,77 13,15 11,52 
sklo 117,55 125,39 98,26 102,98 115,80 99,00 100,16 
PET – fľaše 
+ papier 

35,41 36,86 40,29 41,10 57,08 86,56 96,18 

akumulátory 4,47 3,01 3,87 2,58 1,77 1,93 3,06 
žiarivky 1,63 1,76 0,55 1,32 1,76 1,60 1,52 
elektroodpad 119,70 168,06 170,46 163,89 171,51 179,01 170,58 
Spolu 6 242,18  3 103,23  2 623,44  2 750,50  2 732,91  2 662,78  3 041,04 

Údaje v tabuľke sú čerpané z Výročnej správy spoločnosti NKS, s.r.o. za rok 2021 
 
4.7.  Zber odpadov z malých odpadových nádob - MON (zmesový komunálny odpad z uličných 

zberných nádob) 
 
Ku kontrole boli vyžiadané dodávateľské faktúry za vývoz zmesového komunálneho odpadu 
z uličných zberných nádob za obdobie január – marec 2022. Žiadane doklady boli predložené 
Odborom životného prostredia MsÚ v Nitre. Predložené faktúry obsahovali prílohy s uvedením miesta 
umiestenia smetnej nádoby, počtu smetných nádob a počet odvozov. Cena za jeden vývoz smetnej 
nádoby je 0,75 € bez DPH. Porovnaním cien jednotlivých položiek uvedených na faktúrach 
s aktuálnym cenníkom neboli zistené rozdiely. 
 
V priebehu kontroly bolo zistené, že správnosť množstva výkonov uvedených  na faktúrach  nie 
sú kontrolované zo strany mesta. 
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Kontrolný orgán v vzhľadom na uvedené, dňa 20.4.2022 a 5.5.2022 vykonal tvaromiestnu obhliadku a 
to kontrolu počtu MON (malé odpadové nádoby) na vybraných uliciach mesta Nitry s cieľom 
skontrolovať pravdivosť údajov na faktúrach a to počet umiestnených a následne fakturovaných nádob. 
Kontrola počtu bola vykonaná na uliciach: Námestie Jána Pavla II, Pribinovo námestie, Kráľovská 
cesta, Damborského, Coboriho, Cintorínska, Piaristická, Na Vŕšku, Farská, Pri synagóge, Samova, 
Svätoplukovo námestie, Župne námestie, Kupecká, Štefánikova trieda – úsek pešej zóny, Ďurková, 
Párovská, Vodná a Janka Kráľa.  
  
Tvaromiestnou kontrolou bolo zistené: 

 na ulici Námestie Jána Pavla II bolo umiestnených 7 MON, na faktúrach v období 1-3/2022 
bol fakturovaný počet 11 ks; 

 na uliciach Pribinovo námestie a Samova bolo umiestnených 5 MON, na faktúrach v období 
1-3/2022 bol fakturovaný počet 7 ks; 

 na uliciach Farská a Na Vršku spolu bolo umiestnených 10 MON, na faktúrach v období 1-
3/2022 bol fakturovaný počet 11 ks; 

 na uliciach Pri synagóge, Kupecká, Štefánikova trieda – úsek pešej zóny spolu bolo 
umiestnených 22 MON, na faktúrach v období 1-3/2022 bol fakturovaný počet 27 ks; 

 na ulici Svätoplukovo námestie bolo umiestnených 13 MON, na faktúrach v období 1-3/2022 
bol fakturovaný počet 15 ks; 

 na ulici Piaristická bolo vyfakturovaných 6 MON; pri fyzickej kontrole bolo zistené, že na 
uvedenej ulici sa nachádzajú 5 MON. Vo faktúre bolo uvedené, že jedná MON sa nachádza 
na parkovisku ORBIS, ktoré ku dňu vykonania tvaromiestnej kontroly už neexistuje;   

 na ulici Ďurková bolo vyfakturovaných 4 MON; pri fyzickej kontrole bolo zistené, že na 
uvedenej ulici sa nachádzajú len 2 MON. Zároveň vo faktúre bolo uvedené, že jedná MON 
sa nachádza na križovatke Ďurková – Marianská, pričom podľa fyzickej kontroly je tam 
umiestnená nádoba na psie exkrementy. Podľa evidencie z OŽP na tejto ulici je umiestnená 
jedna nádoba na psie exkrementy, vývoz ktorej bol započítaný vo faktúre za vývoz nádob pre 
psie exkrementy (vývoz nádob na psie exkrementy sa vykonáva samostatne a je predmetom 
samostatnej fakturácie); 

 na ulici Cintorínska bolo umiestnených 9 MON, na faktúrach v období 1-3/2022 bol 
fakturovaný počet 8 ks; 

 na ulici Janka Kráľa bolo umiestnených 5 MON, na faktúrach v období 1-3/2022 bol 
fakturovaný počet 4 ks. 

V ostatných prípadoch počet umiestnených MON bol totožný s počtom uvedeným na faktúrach. 
 
Spoločnosť NKS, s.r.o. v rámci podaných námietok ku kontrolným zisteniam uviedol k predmetnému 
zisteniu nasledovné vyjadrenie: „Spoločnosť NKS vykonáva pre mesto Nitra zber malých odpadových 
nádob /MON/ na základe poverenia mesta delimitáciou poskytovaných služieb dnes už zaniknutých 
Mestských služieb, príspevkovej organizácie mesta Nitra. Spoločnosť začala vykonávať službu na 
základe poskytnutej dokumentácie (inventarizačný zoznam, intervaly zvozu) od MS. Inventár, 
osádzanie/rušenie a údržba nádob je v kompetencii MsÚ. Zmeny vo vývoze na základe požiadaviek 
mesta NKS priebežne aktualizuje.“  

Výsledky tvaromiestnej obhliadky ukazujú na čiastočnú nezrovnalosť skutkového stavu 
s fakturovaným. Podľa ústneho vyjadrenia zamestnanca OŽP mesto nedisponuje aktuálnou 
evidenciu počtu a rozmiestnenia MON. Uvedené zistenie poukazuje na absenciu kontroly 
fakturovaných údajov zo strany mesta Nitra.  
 
Taktiež podľa inventúrnych súpisov predložených Odborom majetku počet MON zaradených do 
majetku mesta ku dňu 25.4.2022 bol 94 ks, pričom vo fakturácií z NKS, s.r.o. za mesiac marec 2022 
sa uvádza počet 766 ks  t.j. mesto nemá vedomosť o tom, kde sa nachádza jeho majetok.   
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Z ohľadom na uvedené, kontrolný orgán odporúča OŽP vykonať pasportizáciu MON na území 
mesta Nitra.  
 
4.8. Zber psích exkrementov 
 
Podľa § 7 ods. 5  VZN č. 3/2021 zber psích exkrementov sa vykonáva 1 krát za 7 dní. Ku kontrole boli 
vyžiadané dodávateľské faktúry za zber psích exkrementov za obdobie január – marec 2022. 
Fakturácia vývozu nádob psích exkrementov sa vykonáva štvrťročne. Ku kontrole bola predložená 
Odborom životného prostredia MsÚ 1 faktúra za žiadané obdobie, na ktorej bol uvedený celkový počet 
vývozov smetných nádob v jednotlivých mesiacoch, pričom súčasťou faktúry nie je evidencia 
umiestenia nádob na psie exkrementy. Fakturované ceny za vývoz nádob sa zhodovali s cenou podľa 
zmluvy. Cena za jeden vývoz smetnej nádoby je 0,75 € bez DPH. 
 
Počas kontroly z Odboru životného prostredia MsÚ bola vyžiadaná evidencia počtu a umiestnenia 
nádob na psie exkrementy. Podľa predloženej evidencie k 31.3.2022 v meste Nitra bolo umiestnených 
84 ks smetných nádob. Evidencia počtu nádob na psie exkrementy bola aktualizovaná OŽP v priebehu 
kontroly na žiadosť ÚHK.  
 
Kontrolný orgán dňa 20.4.2022 a dňa 5.5.2022 vykonal tvaromiestnu obhliadku nádob pre psie 
exkrementy s cieľom overiť správnosť fakturácie ich počtov. Kontrola bola vykonaná na uliciach: 
Piaristická, Vodná, Párovská, Janka Kráľa a Ďurková. Pri kontrole bolo zistené: 

 na ulici Ďurková vývoz jednej smetnej nádoby bol fakturovaný dva krát (viď. kontrolné 
zistenia bod 4.7.). 

 
Ďalej pri tvaromiestnej obhliadke bolo zistené, že nádoba na psie exkrementy, ktorá je umiestnená 
na križovatke Ďurková-Mariánska obsahovala vo väčšej miere zmesový odpad (viď. obr. č. 1). 
 

Obr. č. 2 Nádoba na  psie exkrementy - križovatka Ďurková-Mariánska 
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*Poznámka ÚHK 
Psie exkrementy sú zaradené v katalógu odpadov medzi ostatný odpad. V praxi to znamená, že občan 
môže takýto odpad odložiť zároveň aj do každého smetného koša na území mesta, ktorý je určený na 
bežný komunálny odpad. Zber psích exkremetnov na území mesta Nitra sa vykonáva samostatné od 
zberu MON, ale v konečnom dôsledku odpad skonči spolu s odpadom z MON.  
  
Z ohľadom na uvedené, kontrolný orgán odporúča spojiť vývoz a fakturáciu odpadu z MON 
a nádob pre psie exkrementy a to z dôvodu ich rovnakého trasovania,  rovnakej jednotkovej ceny za 
vývoz ako aj eliminácii duplicitnej fakturácie za vývoz nádob pre psie exkrementy, čím sa zefektívni 
nakladanie s finančnými prostriedkami z rozpočtu mesta v oblasti odpadového hospodárstva. 
 
4.9. Zabezpečenie jarného a jesenného upratovania 
 
Jarné a jesenné upratovanie v meste Nitra sa zabezpečuje prostredníctvom veľkoobjemových 
kontajnerov a uskutočňuje sa najmenej 2 krát ročne. Každá akcia je organizovaná v trvaní 10 týždňov 
podľa jednotlivých mestských častí a určeného harmonogramu. Ku kontrole boli vyžiadané 
dodávateľské faktúry na zabezpečenie jarného a jesenného upratovania za obdobie júl 2021 – marec 
2022. Ku kontrole boli Odborom životného prostredia MsÚ predložené kópie faktúr za jesenné 
upratovanie 2021, ktoré sa vykonávalo v období od 20.9.2021 do 26.11.2021. Kontrolou jednotlivých 
položiek faktúry s cenami podľa platného cenníka neboli zistené rozdiely, avšak predložené faktúry 
neobsahovali prílohy fakturovaných výkonov. Následne kontrolou bolo zistené, že ani originály 
faktúr, ktoré sú fyzicky umiestnené v archíve OEaR nemajú priložené prílohy.   
 
 
*Poznámka ÚHK 
Na osobnom stretnutí s vedením spoločnosti NKS, s.r.o. dňa 2.5.2022 bolo zistené, že spoločnosť 
zasiela mestu Nitra všetky faktúry vrátane originál príloh (vo väčšej miere doklady o vážení odpadu, 
zoznamy stojísk odpadových nádob) v papierovej podobe a to na žiadosť mesta. Nitrianske 
komunálne služby, s.r.o. nedisponujú kópiami odovzdaných príloh v papierovej forme. 
Na základe zisteného, kontrolný orgán upozorňuje na nekompletnosť účtovných dokladov 
v účtovníctve mesta a na zbytočnosť predkladania faktúr v papierovej forme, nakoľko tento spôsob  
neplní svoj účel (prílohy sa strácajú). Zároveň podotýkame, že niektoré faktúry obsahujú prílohy 
v počte 200 strán, čo pri najmenšom nie je ohľaduplné voči životnému prostrediu.  
 

Z ohľadom na uvedené, ÚHK odporúča mestu Nitra odstúpiť od požiadavky predkladania 
dodávateľských faktúr z NKS, s.r.o. v papierovej forme a prejsť na elektronickú formu fakturácie. 

 
4.10. Dezinfekcia nádob a dočisťovanie stojísk zberných nádob 
 
Dezinfekcia nádob 
V zmysle čl. II ods. 6 Zmluvy č. 1306251 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom  
dodávateľ je v zmysle povinností ustanovených v čl. I bod 2.3. (udržiavanie zberných nádob 
v zodpovedajúcom technickom stave, vrátane zabezpečenia ich opravy, výmeny na základe písomnej 
požiadavky objednávateľa a dezinfekcie zberných nádob na netriedený odpad) povinný vykonať 
dezinfekciu zberných nádob na netriedený odpad o objeme 120 l, 240 l a 1100 l na stanovištiach pri 
bytových domoch 1 x ročne v období mesiacov máj-júl. Táto dezinfekcia je podľa čl. III ods. 5.3. 
zmluvy zahrnutá v cene jednotlivých položiek Cenníka poskytovaných služieb.  
Ku kontrole bola spoločnosťou NKS, s.r.o. predložená evidencia dezinfekcie smetných nádob za rok 
2021, ktorá sa začala 12.4.2021 a skončila 30.11.2021. Ďalej bola predložená evidencia zahájenej 
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dezinfekcie v roku 2022 a to od 1.4.2022. Kontrolný orgán si na základe predloženej evidencie 
vyžiadal od NKS, s.r.o. 5 denných záznamov za rok 2022. Denné záznamy obsahovali dátum výkonu, 
ŠPZ motorového vozidla,  mena posádky vozidla, stav najazdených kilometrov, dobu jazdy a pod. 
 
Dočisťovanie stojísk zberných nádob  
V zmysle čl. I ods. 2, bod 2.1. Zmluvy č. 1306251 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania 
s odpadom dodávateľ je povinný zabezpečiť dočisťovanie stanovíšť zberných nádob pri každom zbere 
(pod vyčistením sa rozumie pozbieranie odpadu v blízkosti zberných nádob do vzdialenosti 1 m od 
stanovišťa a pozametanie stanovíšť). Podľa aktuálneho cenníka pre rok 2022 cena za dočisťovanie 
stojiska 1 100 l je 0,06 € bez DPH. 
 
Ku kontrole boli predložené faktúry za dočisťovanie 1100 l smetných nádob v období 1-4/2022. 
Súčasťou faktúr sú aj Mesačné výkazy prác, v ktorých sú uvedené lokality s počtom dočistených 
stojísk v jednotlivé dni. Podľa údajov mesačných príloh v mestských častiach Klokočina a Čermáň, 
Chrenová, Staré mesto  bol rovnaký počet dočistených stojísk  - 1512 ks a to v každom dni  vo 
všetkých kontrolovaných mesiacoch. Na základe vyjadrenia vedenia spoločnosti NKS, s.r.o. bolo 
vysvetlené, že prílohy faktúr obsahujú stredné hodnoty vývozov a nie počty stojísk, t.j. prílohy faktúr 
nezodpovedajú podmienkam Zmluvy č. 1306251 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania 
s odpadom. Zároveň bolo zistené, že znenie čl. I ods. 2.4. Zmluvy č. 1306251 o poskytovaní služieb 
v oblasti nakladania s odpadom rozumie pod dočisťovaním vyslovene stojiská, kde môže byť 
umiestnený rôzny počet smetných nádob a aktuálny dodatok uvádza cenu za dočisťovanie stojiska 
s 1 100 l nádobou a nepočíta s molokmi pre obyvateľstvo.  
 
Nakoľko služba - dočisťovanie stojísk, najmä na veľkých sídliskách, je každodennou potrebnou 
záležitosťou a z logického hľadiska je viazaná na smetnú nádobu, ÚHK odporúča započítať 
prepočítanú/alikvotnú cenu za dočisťovanie stojiska (aktuálna cena 0,06 € bez DPH/stojisko) do 
ceny vývozu 1 100 l nádoby/molok pre obyvateľstvo. Táto zmena taktiež zníži papierovú 
a administratívnu záťaž  - samostatnú fakturáciu a prispeje k  prehľadnosti fakturácií poskytnutých 
služieb spoločnosťou NKS, s.r.o. Uvedené zmeny je potrebné zapracovať aj do Zmluvy č. 1306251 
o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom. 
 
 
4.11. Likvidácia nelegálnych (čiernych) skládok 

Podľa záverečného účtu Mesta Nitry rok 2021 na likvidáciu čiernych skládok v rozpočte mesta bolo 
vynaložených 40 637,63 €. Kontrolou bolo zistené, že finančné prostriedky vo výške 23 424 € boli 
uhradené spoločnosti Eko-Vis s.r.o. za likvidáciu čiernych skládok (vyzbieranie komunálnych 
odpadov na skládke, dočistenie priestoru) a vo výške 16 481,63 € spoločnosti NKS s.r.o. za odvoz 
a zneškodnenie odpadu z čiernych skládok. Zvyšné prostriedky v sume 732 € boli použité na pomocné 
práce (práca stroja pri odstránení čiernej skládky a kosenie v okolí čiernej skládky), ktoré 
zabezpečovali iné spoločnosti.  

V zmysle článku I., bod 2.11. Zmluvy č. 1306251 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania 
s odpadom, NKS, s.r.o. zabezpečuje likvidáciu čiernych skládok na základe požiadaviek 
objednávateľa. Kontrolný orgán si vyžiadal od OŽP ku kontrole faktúry za likvidáciu nelegálnych 
skládok za obdobie júl 2021 – marec 2022. Z predložených dokladov bolo zistené, že v uvedenom 
období kontrolovaný subjekt mal zabezpečené odstránenie 12 čiernych skládok (z celkových 13) 
spoločnosťou Eko-Vis s.r.o., so sídlom 951 36 Lehota 616 a jedna skládka spoločnosťou NKS, s.r.o. 
Faktúry od spoločnosti Eko-Vis s.r.o. a NKS, s.r.o. boli vystavené na základe objednávok. NKS s.r.o. 
podľa predloženej faktúry zabezpečovala prácu ramena s dopravou a uloženie odpadu na skládku. Pred 
každou objednávkou OŽP oslovil potencionálnych záujemcov so žiadosťou o predloženie cenových 
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ponúk. Spoločnosť Eko-Vis s.r.o., so sídlom 951 36 Lehota 616 ako jediná predložila cenové ponuky. 
S uvedenou spoločnosťou Mesto Nitra nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu. 

Vedenie spoločnosti NKS, s.r.o. sa na stretnutí s kontrolným orgánom dňa 2.5.2022 vyjadrilo, že 
nedisponuje voľnými zamestnancami, ktorých by mohlo poskytnúť na odstránenie čiernych skládok. 
Ďalej sa zistilo, že v minulosti NKS, s.r.o. na likvidáciu čiernych skládok poskytovala len kontajner, 
pričom ľudské zdroje (aktivační pracovníci, pracovníci SMsS) zabezpečil Mestský úrad, OKČaŽP. 
Súčasný stav odstránenia nelegálnych skládok zapája 2 subjekty na súbežné odstránenie čiernych 
skládok a to NKS, s.r.o. (odvoz a zneškodnenie odpadu) a spoločnosť Eko-Vis s.r.o. (vyzbieranie 
odpadov na skládke, dočistenie priestoru). 

Zároveň sa kontrolný orgán dňa 6.5.2022 stretol s dočasne povereným vedúcim výkonom funkcie 
SMsS, ktorý sa vyjadril, že v prípade presunutia finančných prostriedkov na likvidáciu čiernych 
skládok do kapitoly SMsS, by likvidáciu čiernych skládok mohlo zabezpečiť SMsS.  

V zmysle čl. 29b bod ll) Organizačnej štruktúry mesta Nitra OŽP kontroluje prevádzky skládok 
a metodicky usmerňuje zabezpečovanie likvidácie divokých skládok, čo nezakladá priamo povinnosť 
pre ich fyzické odstránenie.  

Na základe uvedeného kontrolný orgán odporúča kontrolovanému subjektu zvážiť presunutie 
výdavkovej položky  - Likvidácia nelegálnych skládok odpadu z kapitoly OŽP  na SMsS, nakoľko 
SMsS disponuje tak strojovým vybavením ako aj personálnymi silami. 

Z ohľadom na uvedené, kontrolný orgán taktiež odporúča vstúpiť do zmluvy a vypustiť, resp. 
upraviť znenie čl. I., bod 2.11., Zmluvy č. 1306251 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania 
s odpadom, kde je uvedené: „Likvidácia čiernych skládok na základe požiadaviek objednávateľa“.  
 
 
4.12. Kontrola správnosti vyúčtovania poplatku za množstvový zber ZKO 

V zmysle § 4 ods. 23 VZN č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi  pre právnické osoby 
a fyzické osoby – podnikateľov je na území mesta zavedený množstvový systém zberu ZKO. 
Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ je povinná pred začatím činnosti požiadať mesto 
o zabezpečenie odvozu ZKO. V tomto type zberu odpadu je možný výber veľkosti zbernej nádoby 
podľa potreby (120 l, 240 l alebo 1100 l) a interval vývozu nádob vo vlastníctve fyzických osôb – 
podnikateľov alebo právnických osôb (s výnimkou subjektov spravujúcich byty) a pri objektoch 
občianskej vybavenosti je stanovený na minimálne jedenkrát za 14 dní. Sadzba poplatku za 1 l 
komunálnych odpadov u subjektov pre ktorých je zavedený množstvový zber komunálnych odpadov je 
podľa § 2 ods. 1 písm. b) VZN č. 11/2014 o miestnom poplatku stanovená vo výške 0,024 € bez DPH. 

Ďalej podľa čl. 1 ods. 2.12 Zmluvy o poskytovaní služieb č. 1306251 uzatvorenej s NKS, s.r.o. 
predmetom tejto zmluvy je aj: „Evidencia množstvového zberu u podnikateľských subjektov 
(vystavovanie, rušenie, zmeny a vyúčtovanie predpisov na základe ohlásenia na určenie miestneho 
poplatku za KO a DSO v zmysle požiadaviek objednávateľa)“. Na základe uvedeného kontrolný orgán 
si vyžiadal od spoločnosti NKS, s.r.o. kompletnú agendu náhodným výberom vybraných 
podnikateľských subjektov a to za rok 2021 (vrátane koncoročného vyúčtovania). Náhodným výberom 
bolo vybraných 20 subjektov u ktorých počas kontrolovaného obdobia nastala zmena vo vývozoch. 

*Poznámka ÚHK 
Prihlásenie a odhlásenie vývozu komunálneho odpadu, vystavovanie predpisov na zálohové 
platby, zmeny vývozov ako aj vyúčtovanie predpisov realizuje spoločnosť NKS, s.r.o. (v zmysle 
zmluvy), ale evidovanie úhrad a správu nedoplatkov zabezpečuje Odbor miestnych daní a poplatkov 
MsÚ v Nitre.  
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Kontrola predpisov a vyúčtovania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
voči podnikateľským subjektom 

Kontrolný orgán vykonal kontrolu u náhodne vybraných predpisov a vyúčtovaniach poplatkov 
vrátane zmien vykonaných v priebehu kontrolovaného obdobia. Ku kontrole boli vyžiadané aj 
ohlásenia k prípadnému ukončenia prevádzky, resp. iných zmien vo vývoze KO.   

Kontrolné zistenia: 

1. Fury s.r.o. (v.s. 358509486)– podľa predloženého vyúčtovania poplatku za KO za obdobie od 
1.1.2021 do 28.2.2021 bol vyúčtovaný vyšší počet vývozov ako bol v skutočnosti podľa 
pripadajúcich na vývoz kalendárnych dní. Podľa vyjadrenia zamestnanca NKS, s.r.o. zo dňa 
22.6.2022* vo vyúčtovaní sú zahrnuté aj mimoriadne vývozy. Za obdobie od 1.3.2021 do 
31.12.2021 (v.s. 358509806) bola vyúčtovaná nižšia suma (3 194,40 €) oproti predpisu (5 808 
€), k uvedenej zmene nebolo predložené ohlásenie na základe čoho vznikol rozdiel.  

2. BHR medical, s.r.o. - za obdobie od 1.2.2021 do 31.7.2021 bola vyúčtovaná vyššia suma 
(236,16 €) oproti predpisu (138,24 €), k uvedenej zmene nebolo predložené ohlásenie na 
základe čoho vznikol rozdiel.  

3. NATINA, s.r.o. – ku kontrole bol predložený predpis na zálohové platby pre rok 2021 (od 
1.4.2021) s poznámkou, že predmetný predpis bol stornovaný. Ďalším prešetrením bolo 
zistené, že uvedená spoločnosť bola od 20.11.2020 premenovaná na TOVIPORT s.r.o. Podľa 
údajov z modulu  - Miestne poplatky v CORA GEO v systéme je evidovaná pod príslušným 
IČO stále firma NATINA, s.r.o., ktorej bol vystavený dodatočný výmer pre rok 2021 na sumu 
1 161,60 € zo dňa 31.12.2021 (na túto sumu pripadá 44 vývozov), ktorý nebol ku kontrole 
predložený.    

4. Mirko Petrík GASTROMIR - za obdobie od 11.1.2021 do 31.12.2021 bola vyúčtovaná nižšia 
suma (1 452 €) oproti predpisu (4 144,80 €), k uvedenej zmene nebolo predložené ohlásenie 
na základe čoho vznikol rozdiel.  

5. Gymnázium Nitra (Párovská 1)  - spoločnosť mala  dňa 14.1.2021 vystavené dva predpisy na 
tú istú adresu umiestnenia nádob, predpis s VS 358505846 bol vystavený na 2 nádoby (1100 
l) v intervale vývozu 1x7 a predpis s VS 358504859 bol vystavený na 5 nádob (1100 l) 
v intervale vývozu 1x7. Predpisy na zálohové platby, mali uvedené obdobie od 1.1.2021 do 
31.12.2021, avšak pri informácií o adrese umiestnenia nádob bol uvedený údaj od 1.2.2021, 
vyúčtovanie poplatku, uvádza opäť údaj celkom za obdobie od 1.1.2021 do 15.12.2021, 
pričom fakturácia voči mestu Nitra bola za obdobie 1-12/2021. Zistenie je rovnaké pri oboch 
predpisoch a vyúčtovaniach uvedeného Gymnázia. Zároveň bolo zistené, že v oboch 
prípadoch bola vyúčtovaná nižšia suma oproti predpisu, k uvedenej zmene nebolo predložené 
ohlásenie na základe čoho vznikol rozdiel.  

6. Stapring, a.s. - za obdobie od 18.1.2021 do 31.12.2021 bola vyúčtovaná nižšia suma (19 404 
€) oproti predpisu (19 800 €), k uvedenej zmene nebolo predložené ohlásenie na základe 
čoho vznikol rozdiel.  

7. Ing. Marián Sahul STAVEKO -  za obdobie od 1.3.2021 do 31.12.2021 bola vyúčtovaná 
vyššia suma (976,80 €) oproti predpisu (580,80 €), k uvedenej zmene nebolo predložené 
ohlásenie na základe čoho vznikol rozdiel.  

8. PPD, spol. s.r.o.  - spoločnosti bol vystavený predpis na obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021 vo 
výške 5 491,20 € na dve umiestnenia nádob v počte 3 ks a 1 ks ( 1100 l) v intervaloch 1x7 dní, 
od 1.9.2021 nastala zmena v počte nádob o čomu bolo ku kontrole predložené ohlásenie na 2 
ks, pričom interval a veľkosť nádob sa nezmenila, vo vyúčtovaní poplatku za rok 2021 sa 
uvádza už len jedno umiestnenie nádob, pričom nie je zrejmé pri ktorom stanovišti prišlo k 
zmene počtu nádob, vo vyúčtovaní taktiež absentujú informácie o vzniknutých zmenách 
v priebehu daného obdobia, ktoré majú vplyv na vyúčtovanie.    
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9. ROYAL PRESS, spol. s.r.o. - spoločnosti bol vystavený predpis a vyúčtovanie poplatku 
týkajúce sa obdobia od 1.7.2021 do 31.12.2021 pričom na daných tlačivách je nesprávne 
uvedené obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021, ide o formálnu chybu tlačiva. 

10. REAL-K, s.r.o.,- spoločnosti boli v roku 2021 vystavené tri predpisy a tri vyúčtovania, dva na 
adrese Dolné Hony a jeden na adrese Levická 3. Na adrese Dolné Hony (358507840) bola 
vyúčtovaná nižšia suma (2 402,40 €) oproti predpisu (2 745,60 €), čím vznikol preplatok vo 
vyúčtovaní poplatku v sume 343,20 € pracovníčka NKS, spol. s. r. o. uviedla, že v mesiaci 
4/2021 a 7/2021 prišlo k zmene počtu vývozov, avšak ku kontrole neboli predložené a taktiež 
absentujú informácie o vzniknutých zmenách v priebehu daného obdobia, ktoré majú vplyv 
na vyúčtovanie.  

11. OMEGADP, s.r.o.  - spoločnosti bol vystavený predpis na zálohové platby dňa 3.2.2021, kde 
je uvedené obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021, avšak pri informácií o adrese umiestnenia 
nádob je uvedený údaj od 1.2.2021, vyúčtovanie poplatku zo dňa 25.6.2021 uvádza opäť údaj 
celkom za obdobie od 1.1.2021 do 25.6.2021, pričom fakturácia voči mestu Nitra bola za 
obdobie 1-6/2021 

 

Pri ostatných podnikateľských subjektoch: „NITRAVA“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra, 
TESCO STORES SR, s.r.o., TOPTRANS EU, a.s., Ing. Daniela Jókútyová Triáda, Jaroslav Tkáčik 
AUTOAST, Zita Hegedusová MANOPRINT, ROEZ, s.r.o. a RIJA – Bavaria, s.r.o. neboli zistené 
nedostatky. 

*Poznámka 
Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu – spoločnosti NKS, s.r.o, zo dňa 15.6.2022 minulý rok, 
z dôvodu rôznych epidemiologických opatrení a lockdownov, niektoré požiadavky boli vykonané aj na 
základe inej komunikácie, ktoré nie sú písomne zaznamenané. ÚHK na osobnom stretnutí v sídle 
spoločnosti NKS, s.r.o. dňa 22.6.2022 žiadal vysvetlenie určitých nezrovnalostí pri jednotlivých 
podnikateľských subjektoch, ktoré sú uvedené pri kontrolných zisteniach. 
 
Kontrola vyúčtovaných výkonov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady voči mestu 
Nitra 

Kontrolný orgán porovnal výkony fakturované mestu Nitra od spoločnosti NKS, s.r.o. 
s vyúčtovanými údajmi podnikateľským subjektom. Na tento účel boli od NKS, s.r.o. vyžiadané 
všetky faktúry vrátane príloh za cely rok 2021 vystavené mestu Nitra. Kontrola bola vykonaná 
porovnaním celkového počtu fakturovaných vývozov za rok 2021. 

Kontrolné zistenia: 

1. Ing. Marián Sahul STAVEKO – spoločnosti na adrese Levická 7B bol vyúčtovaný poplatok 
za KO v počte 58 vývozov 1 100 l nádob, avšak mestu Nitra bolo vo faktúrach za rok 2021 
vyfakturovaných 57 vývozov prislúchajúcich k adrese umiestnenia nádob danej spoločnosti, 
t.j. mestu Nitra bolo vyúčtované o 1 vývoz menej ako podnikateľskému subjektu. Zároveň na 
adrese umiestnenia nádob danej spoločnosti Levická 7 bolo mestu Nitra za rok 2021 
fakturovaných 52 vývozov, avšak podnikateľovi bolo vyúčtovaných 46 vývozov, t.j. o 6 
vývozov menej ako mestu. 

2. ROEZ, s.r.o. – uvedená spoločnosť mala umiestnené 2 smetné nádoby (1100 l) na ulici 
Dolné Hony 0 v Logistickom parku JLR. Podľa príloh faktúr vystavených mestu na uvedenej 
adrese sa nachádza 29 ks stojísk s 1100 l smetnými nádobami. Na osobnom stretnutí so 
zamestnancom NKS, s.r.o. dňa 22.6.2022 bolo zistené, že nádoby prislúchajúce uvedenej 
spoločnosti sa nachádzajú v hale DC1 a hale DC2. Prílohy faktúr obsahujú stojiska  hala 
DC1 a hala DC2 viac krát aj s rovnakým intervalom vývozu aj počtom smetných nádob. 
Z uvedeného dôvodu nebolo možné presne identifikovať ktorý zápis v prílohe faktúry 
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prislúcha firme ROEZ, s.r.o. Zamestnanec NKS, s.r.o. tiež nevedel poskytnúť presnú 
informáciu.* 

3. Mirko Petrík GASTROMIR – vo vyúčtovaní poplatku za KO a DSO boli uvedené 2 adresy 
umiestnenia nádob. Kontrolný orgán pri adrese Štúrova 3 zistil, že v prílohách faktúr 
vystavených mestu Nitra sa uvádzajú 2 zápisy (jeden pribudol od septembra 2021). Na 
základe uvedeného kontrolný orgán dňa 22.6.2021 overil u zamestnanca NKS, s.r.o. ktorý 
zápis prislúcha nádobám uvedeným vo vyúčtovaní. Po overení umiestnenia nádob bolo 
zistené, že počet vývozov, ktorý bol fakturovaný mestu v počte 25 bol o 5 nižší ako bol 
uvedený vo vyúčtovaní podnikateľskému subjektu a to v počte 30 vývozov.* 

4. NATINA, s.r.o. – pri kontrole príloh k faktúram vystavených mestu Nitra od spoločnosti 
NKS, s.r.o. bolo zistené, že napriek poznámke na predpise, že predpis na rok 2021 pre 
spoločnosť NATINA bol zrušený (predpis bol stanovený na vývoz od 1.4.2021), na adrese 
umiestnenia nádob Špitálska 8 v počte 2 ks 1100 l nádob boli za mesiac január účtované 
mestu 4 vývozy KO (viď. aj bod 3 Kontroly predpisov a vyúčtovania poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady voči podnikateľským subjektom). Z uvedeného vyplýva, že 
rozdiel medzi vyúčtovaným počtom vývozov pre podnikateľský subjekt a mesto Nitra je 40 
vývozov. Ďalším prešetrením na osobnom stretnutí so zamestnancom NKS, s.r.o. dňa 
22.6.2022 bolo zistené, že spoločnosti NATINA, s.r.o. boli aj naďalej účtované predpisy ale 
ktoré sa nerealizovali, z uvedeného dôvodu vznikol rozdiel. Ďalej na stretnutí bolo zistené, že 
na uvedenej adrese od 1.7.2021 sa vykonával vyvoz KO pre inú spoločnosť – Hoffer SK, 
s.r.o, čo sa nedalo zistiť z príloh faktúr, nakoľko stojisko zostalo nezmenené. Na základe 
dodatočne vyžiadaného predpisu, vyúčtovania predpisu pre spoločnosť Hoffer SK, s.r.o, 
a porovnania s fakturovanými údajmi mestu nebol zistený rozdiel v počte vývozov.  

5. Stapring, a.s. – danej spoločnosti na adrese Piaristická 2 bol vyúčtovaný poplatok za KO 
v počte 735 vývozov 1 100 l nádob, avšak mestu Nitra bolo vo faktúre za mesiac január a 
december 2021 vyfakturovaných 55 vývozov prislúchajúcich k adrese umiestnenia nádob 
danej spoločnosti, t.j. mestu Nitra bolo vyúčtované o 680 vývozov menej ako 
podnikateľskému subjektu. V ostatných mesiacoch a to od februára do novembra 2021 nebol 
v prílohách faktúr uvedený  žiadny zápis prislúchajúcej adrese Piaristická 2. 

6. PPD, spol. s.r.o. - spoločnosti bol dňa 5.1.2022 vyúčtovaný poplatok za KO za obdobie 
1.1.2021-31.12.2021 v počte vývozov 160, avšak mestu Nitra bolo vo faktúrach za rok 2021 
vyfakturovaných 194 vývozov prislúchajúcich k adrese umiestnenia nádob danej spoločnosti. 
Ďalej požiadavka na zmenu počtu nádob od spoločnosti PPD, spol. s.r.o. od 1.9.2021 (2 
nádoby) bola premietnutá do fakturácie voči mestu Nitra až vo faktúre č. 3528210038 za 
mesiac 12/2021, dovtedy bolo fakturovaných( 3 + 1 nádoba) 

7. RIJA – Bavaria, s.r.o.  - spoločnosti bol vyúčtovaný poplatok za KO za obdobie 1.1.2021-
31.12.2021 v počte vývozov 104, avšak mestu Nitra bolo vo faktúrach za rok 2021 
vyfakturovaných 111 vývozov prislúchajúcich k adrese umiestnenia nádob danej spoločnosti. 

8. Gymnázium Nitra (Párovská 1) - spoločnosti boli vyúčtované poplatky za KO spolu za obe 
umiestnenia nádob a obdobie 1.1.2021 do 15.12.2021 v počte 308 vývozov, avšak mestu Nitra 
bolo vo faktúrach za rok 2021 vyfakturovaných 210 vývozov. Zároveň neboli ku kontrole 
predložené ohlásenia o zmene/pozastavení intervalu vývozu a ani vyúčtovanie neobsahuje 
informácie o vzniknutých zmenách. 
     

 
Pri ostatných podnikateľských subjektoch: „NITRAVA“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra, 

TESCO STORES SR, s.r.o., TOPTRANS EU, BHR medical, s.r.o. Fury s.r.o. a.s., Ing. Daniela 
Jókútyová Triáda, Jaroslav Tkáčik AUTOAST, Zita Hegedusová MANOPRINT a ROYAL PRESS, 
spol. s r. o., REAL – K, s.r.o., OMEGADP, s.r.o.  neboli zistené nedostatky. 
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*Poznámka ÚHK 
Prílohy faktúr mestu Nitra od spoločnosti NKS, s.r.o., ktorými sa fakturujú výkony za vývoz KO 
podnikateľským subjektom neobsahujú presnú identifikáciu podnikateľského subjektu, ktorému bola 
vykonaná služba. V prílohách sa uvádza len ulica, číslo domu, veľkosť nádoby, počet nádob, interval 
vývozu, počet vývozov a poznámka - miesto stojiska. V prípade polyfunkčného objektu, kde sa 
nachádza viac nájomcov, alebo jednému nájomcovi prislúcha viac nádob, ktoré sú evidované 
rozdielne, nie je možné presne určiť, ktorý zápis prislúcha danej spoločnosti. Uvedená forma prílohy 
faktúry neumožňuje kontrolu správnosti fakturovaných údajov v porovnaní s údajmi v module Miestne 
poplatky CORA GEO zo strany mesta.  
 

Spoločné zistenia/poznatky: 

1. Na všetkých vyúčtovaniach poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bolo 
uvedené už neplatné VZN č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších dodatkov. Toto VZN bolo zrušené dňom účinnosti VZN č. 
11/14 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení platných 
dodatkov. 

2. Spoločnosť NKS, s.r.o. v niektorých vyúčtovaniach poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady za určité časové obdobie roku 2021 uvádzal informáciu, že vyúčtovanie je 
vykonané za obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021 (napr. spoločnosť Fury s.r.o., OMEGADP, s.r.o., 
BHR medical, s.r.o., Mirko Petrík GASTROMIR a pod.) 

3. Vo všetkých predložených vyúčtovaniach v prípadoch, kde nastala zmena v počte smetných nádob 
ako aj v zmene intervalu vývozov bolo uvedené, že „prevádzka bola k tomuto dátumu ukončená“, 
pričom sa nejedná o ukončenie prevádzky. 

4. Spoločnosť NKS, s.r.o. pri vyúčtovaní nepostupovala jednotným systémom, v niektorých 
prípadoch, kde v priebehu roka nastala zmena vyúčtovanie bolo vykonané ku dňu zmeny, v iných 
prípadoch vyúčtovanie bolo vykonané až k 31.12.2021 vrátane zmien. Podľa vyjadrenia 
zamestnanca NKS, s.r.o. vyúčtovanie v priebehu roka sa vykonáva na požiadanie 
podnikateľského subjektu.  

5. Boli zistené rozdiely v počtoch vývozov uvedených vo vyúčtovaniach podnikateľským subjektov 
a počtom vývozov fakturovaných mestu, absentuje kontrola zo strany mesta Nitra. 

6. Z dôvodu absencie identifikačných údajov v prílohách k faktúram vystavených mestu Nitra za 
vyvoz KO a DSO nebolo možné vykonať kontrolu správnosti fakturovaných údajov a to 
porovnaním s údajmi v module Miestne poplatky od CORA GEO, kde každý subjekt je evidovaný 
pod príslušným variabilným číslom, resp. IČO. 

7. Každá faktúra obsahuje prílohu, v ktorej sú okrem iného uvedené jednotlivé umiestnenia nádob, 
avšak tieto informácie nie sú vždy totožné s informáciami uvedenými na predpise, prípadne 
vyúčtovaní, čím je sťažená kontrola počtu vývozov na jednotlivých faktúrach.  

Na osobnom stretnutí s pracovníčkou NKS, s.r.o. dňa 22.6.2022 bolo zistené, že  po obdržaní 
vyúčtovania za príslušné obdobie mnohokrát podnikatelia požadujú od NKS  s.r.o. 
dodatočné  úpravy daného vyúčtovania z dôvodov nevykonávania podnikateľskej činnosti v určitom 
období roka, čím sa zväčša mení počet vývozov a tým aj ročný poplatok. V prípade vyhovenia ich 
požiadavky a úpravy vyúčtovania uvedené zmeny nie vždy sú premietnuté do fakturácie voči mestu 
Nitra a nie sú finančne vysporiadané.   

Zároveň bolo kontrolou zistené, že jednotlivé zmeny podnikateľské subjekty nahlasujú bez 
obmedzení a v akomkoľvek termíne počas roka, aj napriek tomu, že v „Oznámení na určenie 
miestneho poplatku za komunálne odpady na rok 2021 pre mesto NITRA“ v bode 5.) Práva 
a povinnosti platiteľa poplatku písmeno b.) stanovuje, že platiteľ je povinný zmeny typov nádob, 
intervalov vývozu resp. ukončenie prevádzky oznámiť 5 dní vopred, formou zmeny 
oznámenia. Uvedené má za následok zvýšenie administratívnej náročnosti a aj väčšiu chybovosť pri 
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vystavených faktúrach voči mestu Nitra a následne pri  vyúčtovaniach pre podnikateľské subjekty. 
Spôsob nahlasovania zmien nie je jednotný a v čase COVIDu boli často akceptované aj telefonické 
nahlasovania a neboli ku kontrole predložené všetky zmeny v písomnej forme.  

Na základe uvedeného kontrolný orgán odporúča zvážiť presun agendy za vývoz KO pre 
podnikateľské subjekty, t.j. prihlasovanie a odhlasovanie vývozu komunálneho odpadu, 
vystavovania prepisov, zmeny a vyúčtovania poplatku za KO príslušným odborom na MsÚ v Nitre 
a to z dôvodu eliminácii chybovosti a centralizácie tejto agendy do rúk jedného referenta, čo 
zabezpečí kontrolu správnosti fakturovaných údajov a tým aj efektivitu a účelnosť vynakladania 
finančných prostriedkov z rozpočtu mesta. 

5. Informačné povinnosti obce v oblasti odpadového hospodárstva 

V zákone o odpadoch v § 80, bod 7 je ustanovená povinnosť obce vo svojom VZN určiť čas 
kalendárového zberu (zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu). Povinnosťou obce je 
o takomto zbere informovať obyvateľov vopred. V rámci VZN č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi je dané ustanovenie upravené v § 9 bod 2, kde je uvedené, že zhromažďovanie a preprava 
objemného odpadu (jarné a jesenné upratovanie) sa realizuje na území mesta dvakrát ročne. Obyvatelia 
sú informovaní prostredníctvom webovej stránky mesta Nitra,  facebookovej stránky mesta 
Nitra, Radničných novín a webovej stránky spoločnosti NKS, s.r.o. o čase a mieste umiestnenia 
veľkoobjemových kontajnerov. Kontrolou neboli zistené nedostatky. 

Podľa § 81 bod 7 zákona o odpadoch je obec povinná zverejniť na svojom webovom sídle 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 jej 
území.  

Kontrolou informácií zverejnených na webovej stránke mesta Nitra bolo zistené, že popis 
systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v meste Nitra je zverejnený. 
Avšak popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi na web stránke mesta je roztrúsený 
v rámci profilu Odboru životného prostredia - Odpadové hospodárstvo a Útvaru propagácie 
a cestovného ruchu - Zverejňovanie aktualít a informačný servis. Profil Odboru životného prostredia - 
Odpadové hospodárstvo obsahuje aj neaktuálne informácie, alebo nesprávne označenie obdobia 
prípadne obsahu, ktorého sa informácia týka napr. v bode triedený zber - plast je uvedené cit. „pre 
obyvateľov IBV sú pre zber tohto odpadu zabezpečené vrecia“, pričom na zber plastov má mesto 
určené žlté 120 l nádoby. Ďalej je zverejnený súbor na stiahnutie „Harmonogram vývozu plastu a 
papiera v IBV platný - rok 2021“, ktorý obsahuje harmonogram vývozu plastov, papiera a bio – 
odpadu pre aktuálne obdobie rok 2022 a zároveň ďalší neaktuálny súbor na stiahnutie „Harmonogram 
zberu bio-odpadu platný od 2.4.2020 do 25.3.2021“. V profile Odboru životného prostredia - 
Odpadové hospodárstvo úplne absentujú informácie o zavedení BRKO pre KBV. Táto informácia 
spolu s informáciou o prideľovaní záhradných kompostérov pre obyvateľov IBV sa zase nachádza 
v profile Útvaru propagácie a cestovného ruchu - Zverejňovanie aktualít a informačný servis. V profile 
Odboru životného prostredia – Odpadové hospodárstvo - užitočné linky sú uvedené informácie 
týkajúce sa roku 2020 a 2021, absentujú informácie pre rok 2022. 

Kontrolou bolo zistené, že na webovej stránke mesta Nitra v profile Odbor životného prostredia - 
Odpadové hospodárstvo sú uvedené neaktuálne informácie.  

Obec má ďalej povinnosť zverejňovať na svojom webovom sídle  údaje o komunálnom odpade 
v rozsahu štatistického zisťovania za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka do 31. mája 
príslušného roka. Kontrolu bolo zistené, že v profile Odboru životného prostredia – Odpadové 
hospodárstvo - užitočné linky je zverejnený Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce - rok 2021. 
Táto povinnosť bola splnená. 
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Ďalšou povinnosťou obce je v zmysle vyhlášky č. 371/2015 z. z. najmenej jedenkrát do roka 
zabezpečiť informačnú kampaň zameranú na zvýšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných 
komunálnych odpadov.  

Kontrolou obsahu webovej stránky mesta Nitra, facebookovej stránky mesta Nitra a Radničných 
novín mesta Nitra bolo zistené, že sa na nich propaguje triedenie zberu biologicky rozložiteľných 
komunálnych odpadov a realizuje sa aj propagácia domáceho kompostovania. Podľa vyjadrenia 
referenta odpadového hospodárstva boli v rámci lokalít KBV, kde sú umiestnené mestské kompostéry 
distribuované letáky o kompostovaní. Táto povinnosť bola splnená. 

V § 81 bod 8 zákona o odpadoch sú uvedené podrobnosti, ktoré musí obec vo svojom všeobecne 
záväznom nariadení upraviť v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva. Porovnaním uvedeného 
ustanovenia s  VZN mesta Nitra č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi neboli zistené 
nedostatky.  

Podľa zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a zákona o Environmentálnom fonde je obec 
povinná na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli obce zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia 
komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára príslušného kalendárneho 
roka. Kontrolou bolo zistené, že informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 je 
uverejnená na webovom sídle mesta Nitra v profile Odboru životného prostredia - Odpadové 
hospodárstvo - užitočné linky a informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 je 
uvedená v profile Útvaru propagácie a cestovného ruchu - Zverejňovanie aktualít a informačný servis.  

Poznámka ÚHK: 

Informácie týkajúce sa odpadového hospodárstva, ktoré dotknuté právne predpisy ukladajú za 
povinnosť zverejňovať na webovom sídle obce sú síce zverejnené, avšak často krát sa nachádzajú iba 
v rámci aktualít a informačného servisu v profile Útvaru propagácie a cestovného ruchu 
a nenachádzajú sa v profile Odboru životného prostredia - odpadové hospodárstvo. Prípadne údaje za 
jednotlivé roky nie sú chronologicky uverejnené v rámci jednej časti a to odpadového hospodárstva. 
Tento stav je pre občana hľadajúceho informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom veľmi 
neprehľadný a zmätočný. Ak aj sa tieto informácie uverejňujú v profile Útvaru propagácie 
a cestovného ruchu - Zverejňovanie aktualít a informačný servis, prioritne by mali byť dostupné v časti 
odpadové hospodárstvo. 

V zmluve č. 1306251 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom sa v článku II., bod 5. 
spoločnosť NKS, s.r.o. zaviazala k povinnosti informovať pôvodcov odpadu o zmenách 
harmonogramu vývozu, prebiehajúcich zberoch a ďalších informáciách týkajúcich sa 
zabezpečovaných služieb. Kontrolu uvedeného bodu vykonal kontrolný orgán na webovej stránke 
spoločnosti, kde sú zverejnené aktuálne informácie a zároveň spoločnosť vydáva leták Nakladanie 
s odpadmi v meste Nitra v roku 2022. Táto povinnosť bola splnená. 

Z ohľadom na uvedené kontrolný orgán odporúča venovať väčšiu pozornosť aktuálnosti informácií 
zverejnených na webovom sídle mesta v profile Odboru životného prostredia - Odpadové 
hospodárstvo a zabezpečiť väčšiu kontinuitu poskytnutých informácií.  

 
6. Vývoj cien za vývoz odpadu pre mesto Nitra 
 

Zmluva č. 1306251 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom podľa § 268 ods.2 
zák. č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v platnom znení (č.j. 1244/2013/OKČaŹP)  v čl. III – 
Ceny, frekvencie vývozov a platobné podmienky upravuje podmienky úpravy zmluvnej ceny za služby 
vykonané v oblasti nakladania s odpadmi. Podľa ods. 3 uvedeného článku zmluvné strany berú na 
vedomie, že ceny v zmysle Prílohy č. 1 sa budú za podmienky dohody zmluvných strán formou 
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Dodatku k tejto zmluve každoročne upravovať o infláciu predchádzajúceho roka ŠÚ SR, vždy k 1.1. 
nasledujúceho roka o infláciu predchádzajúceho roka a to počnúc od 1.1.2014. 
Ku kontrole bola od spoločnosti NKS, s.r.o. vyžiadaná kalkulácia cien podľa Dodatku č. 7, platného 
pre rok 2022. Na osobnom stretnutí s vedením spoločnosti NKS, s.r.o. dňa 2.5.2022 bolo vysvetlené, 
že spoločnosť nedisponuje kalkuláciou cien pre rok 2022 nakoľko ceny od roku 2013 sa každoročne 
neupravovali o mieru inflácie v zmysle podmienok zmluvy. Ceny však boli upravené a to v rokoch 
2018 a 2020, ale nie v zmysle podmienok zmluvy a v roku 2021 boli upravené o mieru inflácie. 
 
Tabuľka č. 8  Prehľad vývoja cien na príklade cyklického vývozu KO pre obyvateľstvo podľa Zmluvy č. 
1306251 uzatvorenej s NKS, s.r.o. 
 ROK 
Nádoba 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 
1100 l 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 5,07 5,07 5,58 5,73 4,76 
240 l 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,68 1,68 1,85 1,90 1,45 
120 l 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,37 1,37 1,51 1,55 1,21 

 
*Ceny za obdobie 2013 – 2021 zahŕňali aj poplatok za zneškodnenie odpadu. Pre rok 2022 bol 
schválený dodatok č. 7, v ktorom bola cena rozdelená na: cenu za vývoz a cenu za zneškodnenie 
odpadu. Cena pre rok 2022 je cena len za vývoz, cena za zneškodnenie odpadu je riešená samostatnou 
položkou v zmysle cien prevádzkovateľa skládky. Z údajov v uvedenej tabuľke je vidieť, že v roku 2018 
a v roku 2020 bolo nárazové zvýšenie cien a to v obidvoch prípadoch o 10 %. 
 
Kontrolný orgán s cieľom zistiť výšku cien pri dodržaní podmienok zmluvy, t.j. upravených o infláciu 
si vyžiadal ku kontrole cenníky prevádzkovateľa skládky Tekovská ekologická, s .r. o za zneškodnenie 
komunálneho odpadu za obdobie 2013 – 2021. Na základe predložených cenníkov si vypočítal výšku 
ceny len za zber a prepravu odpadu na skládku. Výpočet uvádzame v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka č. 9 Prehľad vývoja cien na príklade cyklického vývozu KO pre obyvateľstvo len za zber a 
prepravu odpadu bez poplatku za zneškodnenie odpadu na skládku (Výpočet ÚHK) 
 ROK 
Nádoba 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1100 l 3,705 3,705 3,692 3,693 3,696 4,160 4,148 4,635 4,76 4,76 
240 l 1,091 1,091 1,085 1,085 1,086 1,258 1,253 1,412 1,45 1,45 
120 l 0,933 0,933 0,929 0,929 0,930 1,052 1,047 1,179 1,21 1,21 

 
Ďalej kontrolný orgán prepočítal výšku ceny za zber a prepravu odpadu na skládku upravenú  
o každoročnú mieru inflácie v zmysle podmienok zmluvy. Mieru inflácie v jednotlivých rokoch podľa 
ŠÚ SR uvádzame v nasledujúcej tabuľke: 
 
 
Tabuľka č. 10 Prehľad miery inflácie v jednotlivých rokoch 
ROK 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

inflácia - 3,6% 1,4% -0,1% -0,3% -0,5% 1,3% 2,5% 2,7% 1,9% 

 
Následne kontrolný orgán prepočítal ceny za zber a prepravu odpadu o mieru prislúchajúcej inflácie (v 
zmysle podmienok zmluvy). Výpočet uvádzame v nasledujúcej tabuľke. 
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Tabuľka č. 11 Prehľad vývoja cien na príklade cyklického vývozu KO pre obyvateľstvo za zber a  
prepravu odpadu s úpravou o mieru inflácie bez poplatku za zneškodnenie odpadu na skládke (Výpočet 
ÚHK) 
 ROK 
Nádoba 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1100 l 3,705 3,838 3,757 3,688 3,682 3,678 4,214 4,252 4,76 4,85 
240 l 1,091 1,130 1,106 1,084 1,082 1,081 1,274 1,284 1,45 1,48 
120 l 0,933 0,967 0,946 0,928 0,926 0,925 1,066 1,073 1,21 1,23 

 
Ďalej kontrolný orgán prepočítal ceny za zber a prepravu odpadu o mieru prislúchajúcej inflácie (v 
zmysle podmienok zmluvy) a pripočítal ceny za zneškodnenie odpadu na skládke v zmysle cenníka 
prevádzkovateľa skládky. Výpočet uvádzame v nasledujúcej tabuľke. 
 
Tabuľka č. 12 Prehľad vývoja cien na príklade cyklického vývozu KO pre obyvateľstvo za zber a  
prepravu odpadu s úpravou o mieru inflácie a cenou za zneškodnenie odpadu na skládke (Výpočet 
ÚHK) 
 ROK 
Nádoba 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 
1100 l 4,61 4,743 4,675 4,605 4,596 4,588 5,136 5,197 5,730 4,850 
240 l 1,51 1,549 1,531 1,509 1,506 1,503 1,701 1,722 1,900 1,478 
120 l 1,25 1,283 1,267 1,249 1,246 1,243 1,389 1,404 1,551 1,233 

*Pre účely porovnania cena pre rok 2022 nezahŕňa poplatok za zneškodnenie. Cena pre rok 2022 je 
cena len za vývoz, cena za zneškodnenie odpadu je riešená samostatnou položkou v zmysle cien 
prevádzkovateľa skládky.  
__________________________________________________________________________________ 
Spoločnosť NKS, s.r.o. nepravidelnými navýšeniami cien dorovnala ceny za služby v roku 2021 do 
výšky cien upravených o mieru inflácie (viď. tabuľka č. 8 a 12). Pre rok 2022 ceny zo strany NKS, 
s.r.o. neboli upravené o mieru inflácie. Porovnaním údajov v tabuľkách č. 9 a č. 11 (ceny 
vychádzajúcej z nákladov NKS, s.r.o.) je zrejmé, že pri uplatnení každoročnej miery inflácie cena za 
1 vývoz príslušnej smetnej nádoby by bola vyššia ako je fakturovaná v zmysle dodatku č. 7 platného 
pre rok 2022.  
 
Z ohľadom na to, že počas platnosti zmluvy nebola s pravidelnosťou upravovaná cena v zmysle čl. 
III ods. 3 Zmluvy č. 1306251 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom podľa § 269 ods. 
2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, kontrolný orgán odporúča 
prehodnotiť uvedené ustanovenie zmluvy tykajúce sa cenotvorby poskytovaných služieb.   
 

7. Všeobecné kontrolné zistenia z kontroly 
 

Pri predmetnej kontrole boli ÚHK zistené aj ďalšie nedostatky, ktoré majú podstatný vplyv na 
efektívnosť či už ekonomického alebo administratívneho charakteru v oblasti odpadového 
hospodárstva v meste Nitra. Kontrolou bolo zistené: 

 
1. faktúry od spoločnosti NKS, s.r.o. za vývoz odpadov z MON a psie exkrementy po vecnej 

a číselnej stránke podpisuje referent pre odpadové hospodárstvo, ktorému to aj vyplýva z náplne 
práce, avšak  referent pre odpadové hospodárstvo uvedenú agendu nevedie. Tieto agendy sú 
vedené referentkou pre poľnohospodárstvo a referentkou pre prvky malej architektúry a vodné 
prvky. Takýto spôsob prerozdelenia pracovných úloh v rámci príslušného odboru je v rozpore s čl. 
2 ods. 2.4. Smernice primátora mesta Nitry č. 2/2018 o účtovaní a obehu účtovných dokladov, kde 
je uvedené, že:  „Účtovné doklady sa preskúmavajú z hľadiska po a) vecného, t.j. správnosti 
údajov obsiahnutých v  účtovných dokladoch hospodárskych alebo účtovných operácií, ako aj 
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úplnosti dokladov. Pri vecnej kontrole údajov sa overuje ich súlad so skutočnosťou: sortiment, 
množstvo, kvalita, ceny, výpočtová časť dokladu. Vecnú správnosť a finančnú kontrolu potvrdzuje 
bezprostredne zamestnanec príslušného útvaru a odboru, ktorému táto povinnosť vyplýva z opisu 
pracovných činností.“ Pokiaľ referent nevedie uvedenú agendu, nemôže overiť správnosť 
fakturovaných údajov. 

2. vo VZN č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi v § 4 bod 13 písm. a) je nesprávne 
uvedený pojem - platiteľ poplatku, pričom má byť uvedené  - poplatník; 

3. VZN č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v znení 
dodatku neuvádza alternatívu 120 l vriec ako náhradu zberných nádob a podmienky ich vydania. 

4. referent pre odpadové hospodárstvo OŽP pri podpise faktúr nevykonáva kontrolu fakturovaných 
údajov, t.j. zo strany mesta Nitra absentuje kontrola, čím bol porušený zákon o finančnej kontrole 
a Smernica o účtovaní a obehu účtovných dokladov č. 2/2018. 

5. ďalej pri predmetnej kontrole bolo zistené, že v rámci zakúpeného balíka modulov CORA GEO 
mesto Nitra má aj modul Odpady, ktorý mesto má k dispozícii ale nepoužíva. Uvedený modul 
slúži na evidenciu nádob na odpad, vlastníctva nádob a ich umiestnenia. Pre každú nádobu je 
možné evidovať základné údaje o rozmeroch, objeme, farbe, type, výrobcovi a niektoré ďalšie 
údaje. Súčasťou modulu je evidencia zberných miest na odpad a prepojenie nádob na odpad so 
zbernými miestami. Pre zberné miesta je možné evidovať údaje o type zberného miesta, adrese 
umiestnenia, vlastníkovi, odvozcovi odpadu, adrese odvozu odpadu, ako aj informácie o tom, 
v akých časových intervaloch je odpad z daného zberného miesta odvážaný. Prepojením zberných 
miest na adresy mesta je možné zistiť, ktoré adresy patria ku konkrétnemu zbernému miestu. 
Medzi funkcie modulu patria: 

 Evidencia typov zberných miest 
 Evidencia dôvodov vyradenia smetných nádob 
 Evidencia typov smetných nádob 
 Evidencia intervalov odvozu odpadu zo zberných miest 
 Evidencia zberných miest 
 Evidencia smetných nádob 
 Evidencia priraďovania adries k zberným miestam – jednotlivo aj dávkovo prostredníctvom 

akcie 
 Zaradenie adries do zberných miest 
 Zistenie počtu osôb na TP alebo PP v obci pre dané zberné miesto 
 Zistenie objemu všetkých nádob pre dané zberné miesto 
 Zistenie objemu na jednu osobu pre dané zberné miesto 

 
Uvedený modul v plnej miere vyhovuje potrebám na spracovanie údajov o jednotlivých parametroch, 
týkajúcich sa odpadov a umožňuje potrebnú kontrolu zo strany mesta. Taktiež umožňuje rôzne tlačové 
zostavy (prehľad zberných miest, prehľad smetných nádob a kontajnerov) ako aj prepojenia na iné 
moduly, ktoré mesto používa (napr. modul Miestne poplatky).   
 

Na základe uvedeného kontrolný orgán odporúča OŽP zabezpečiť využitie daného modulu, resp. 
využitie podobného softwaru od iného poskytovateľa. 
 

6. V súčasnosti Organizačná štruktúra Mesta Nitry v rámci OŽP má vytvorené 2 pozície - Referent 
pre odpadové hospodárstvo. Ku dňu ukončenia kontroly Odbor životného prostredia na úseku 
odpadového hospodárstva mal obsadené len jedno miesto. Problematika odpadového hospodárstva 
je veľmi dôležitá oblasť, ktorá si okrem iného vyžaduje aj širšie analýzy na zabezpečenie 
efektívneho a hospodárneho fungovania odpadového hospodárenia v Nitre, na čo poukazujú aj 
výsledky predmetnej kontroly. V prípade navrhovaného presunu časti agendy zo spoločnosti NKS, 
s.r.o. na MsÚ v Nitre aj pri obsadení voľnej pozície je na zvážení posilnenie úseku odpadového 
hospodárstva vytvorením ďalšieho miesta. 
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Na základe uvedeného kontrolný orgán odporúča personálne posilniť OŽP na úseku 
odpadového hospodárstva.     

 
Záver 

Oblasť odpadového hospodárstva kladie na mesto záväzok okrem dodržiavania mnohých zákonov 
a nariadení aj potrebu  ochrany životného prostredia. Táto oblasť má priamy vplyv na rozpočet 
mesta, na jeho príjmovú aj výdavkovú časť a preto je veľmi dôležité efektívne a účelne vynakladať 
finančné prostriedky. Výsledkom kontroly sú predovšetkým zistenia, týkajúce sa pochybení pri 
dodržiavaní VZN č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi.  Zo strany OŽP došlo k absolútnej 
absencii kontroly fakturovaných údajov v IBV, KBV, množstvového zberu, čo odhalili duplicitné 
fakturácie, fakturácie nad rámec výkonov uvedených vo VZN č 3/2021 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi. Výsledky kontroly poukazujú aj na zvýšené výdavky v prípade nových bytových domoch, 
kde je realizovaný vývoz smetných nádob, napriek absencii príjmu zo strany poplatníkov 
využívajúcich dané bytové domy. Kontrola tiež poukázala aj na rezervy v oblasti súčasného systému 
vývozu psích exkrementov a MON. Zo strany kontrolného organu vidíme nedostatky aj v systéme 
odstraňovania čiernych skládok, chýbajúcich evidenciách, nedostatočnej prepojenosti 
a komunikácie medzi NKS, s.r.o., OŽP a Odborom miestnych daní a poplatkov, nevyužívanie 
modulu Odpady od CORA GEO. Na zlepšenie efektívnosti a účelnosti vynakladania finančných 
prostriedkov z rozpočtu mesta v oblasti odpadového hospodárstva navrhujeme rad opatrení, ktoré 
síce budú vyžadovať značné zmeny, ale s ohľadom na množstvo kontrolných zistení vidíme 
nevyhnutnú potrebu v nastavení nových procesov.  

Správa o výsledku kontroly bola vypracovaná dňa 28.9.2022, s jej obsahom boli oboznámení 
Mgr. Martin Horák, prednosta MsÚ v Nitre a Ing. Ladislav Peniaško, riaditeľ NKS, s.r.o. dňa 
29.9.2022.  

Správa o výsledku kontroly bola prerokovaná dňa 17.10.2022.    

Na základe správy o výsledku kontroly boli kontrolovaným subjektom - Mestský úrad v Nitre prijaté 
opatrenia na  odstránenie nedostatkov zistených kontrolou: 

1. Upraviť textáciu v rámci platného VZN č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na základe kontrolných zistení a odporúčaní, ktorá prebehne 
pri najbližšej úprave. 
Termín: 31.12.2023                       Zodp.: vedúci OŽP MsÚ v Nitre   
 

2. Personálne posilniť OŽP pre oblasť odpadového hospodárstva. 
Termín: splnené k 1.9.2022           Zodp.: vedúci OŽP MsÚ v Nitre   
 

3. Prerozdeliť agendu odpadového hospodárstva medzi referentov odpadového hospodárstva, 
odčlenenie administratívnej a kontrolnej činnosti od práce v teréne, riešenia podnetov 
a nelegálnych skládok odpadu. Dané prerozdelenie  agendy reaguje na kontrolné zistenia 
v oblasti formalistickej kontroly účtovných dokladov v oblasti odpadového hospodárstva. 
Termín: trvale                                 Zodp.: vedúci OŽP MsÚ v Nitre   

4. Využívať modul odpady CORA GEO pre evidenciu a zber dát o umiestnení, vlastníctve a type 
nádob na odpad na území mesta. Analogicky prostredníctvom modulu viesť evidenciu 
intervalov odvozu odpadu zo zberných miest. 
Termín: 31.12.2023                        Zodp.: vedúci OŽP MsÚ v Nitre     
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5. Zlepšiť koordináciu činností a komunikácie medzi jednotlivými zložkami MsÚ a NKS v oblasti 
odpadového hospodárstva s cieľom zvýšenia efektivity nakladania s odpadmi v príjmovej 
a výdavkovej časti formou nastavenia kolobehu podkladov a dokladov medzi matričným 
úradom, evidenciou obyvateľom, domov a bytov, odborom miestnych daní a poplatkov 
a odborom životného prostredia. Implementovať zaželanie príloh k faktúram vystavených NKS 
v digitálnej forme.  
Termín: 31.12.2023                        Zodp.: vedúci OŽP MsÚ v Nitre   

6. Vykonať pasportizáciu malých odpadových nádob a nádob na psie exkrementy na území mesta 
Nitra so zavedením následného systému evidencie a aktualizácie dát. 
Termín: 30.6.2023                          Zodp.: vedúci OŽP MsÚ v Nitre   

 

7. Pravidelne aktualizovať informácie z oblasti odpadového hospodárstva na webovom sídle 
mesta. 
Termín: trvale                                 Zodp.: vedúci OŽP MsÚ v Nitre   
 

8. Vypracovať nové znenie zmluvy, ktoré obsiahne aktuálne potreby mesta v oblasti 
poskytovaných služieb v rámci odpadového hospodárstva, zahrnie všetky zmeny príslušných 
dodatkov, kontrolných zistení a prijatých opatrení. 
Termín: 30.6.2023                          Zodp.: vedúci OŽP MsÚ v Nitre   

 

Na základe správy o výsledku kontroly boli kontrolovaným subjektom – NKS, s.r.o. prijaté opatrenia 
na  odstránenie nedostatkov zistených kontrolou: 

 
1. Po súhlase mesta Nitra predkladať dodávateľské faktúry za výkony na mesto Nitra 

v elektronickej podobe. 
Termín: v texte                                  Zodp.: riaditeľ NKS, s.r.o. 
 

2. Po súhlase mesta Nitra započítať prepočítanú/alikvotnú cenu za dočisťovanie stojiska do ceny 
vývozu 1 100 l nádoby/molok pre obyvateľstvo.  
Termín: v texte                                  Zodp.: riaditeľ NKS, s.r.o. 
 

3. Vykonať kontrolu vyúčtovania predpisov množstvového zberu ZKO za rok 2021 a vyrovnať 
finančné nezrovnalosti s mestom Nitra. 

       Termín: do 30.06.2023                      Zodp.: riaditeľ NKS, s.r.o. 
         

4. Po súhlase mesta Nitra vykonávať fakturáciu a zber nádob pre psie exkrementy spolu so zberom 
MON.  
Termín: v texte                                       Zodp.: riaditeľ NKS, s.r.o. 

 
        

ÚHK v rámci odporučených opatrení taktiež navrhol úpravu výšky miestneho poplatku za komunálny 
odpad a drobný stavebný odpad, tak aby prijem z uvedeného poplatku postačoval na vykrytie 
výdavkov odpadového hospodárstva v zmysle § 81 ods. 12 Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení  niektorých zákonov. 
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Príloha č. 1 – Cenník platný od 1.1.2021 
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Príloha č. 2 – Cenník platný od 1.1.2022 
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