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Návrh na uznesenie: 

I.  MsZ prerokovalo Informáciu o zavedení elektronickej evidencie smetných nádob 
spôsobom umiestnenia čipu 

II. MsZ berie na vedomie Informáciu o zavedení elektronickej evidencie smetných nádob 
spôsobom umiestnenia čipu 

III. MsZ schvaľuje v rozpočte mesta finančné prostriedky na zabezpečenie elektronickej 
evidencie smetných nádob spôsobom umiestnenia čipu  
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Dôvodová správa 
 

k informácii o zavedení elektronickej evidencie smetných nádob spôsobom umiestnenia 
čipu 

Zavedenie evidencie zberných nádob na zmesový komunálny odpad a biologicky rozložiteľný 
odpad reflektuje na potrebu zmeny systému v nakladaní v rámci odpadového hospodárstva na 
území mesta Senec. Súčasný stav systému zberu zberných nádob neumožňuje presnú kontrolu, 
evidenciu a ani úpravu v rámci zmien intervalov vývozov z dôvodu, že zbernú nádobu si môže 
poplatník zabezpečiť sám v akomkoľvek počte. Presnou evidenciou zberných nádob pomocou 
čipov sa bližšie špecifikuje odpad vyzbieraný od právnických osôb a fyzických osôb – 
podnikateľov a náklady sa budú dať presne odlíšiť od nákladov fyzických osôb.  
 
Systém zavádzania čipov: 

1. Poverení zamestnanci (študenti zamestnaní na základe dohody o vykonaní práce) 
navštívia jednotlivé domácnosti s preberacím protokolom – viď príloha. 

2. Čip musí byť umiestnený na presne stanovenom mieste na zbernej nádobe, aby bola 
zabezpečená kompatibilita s čítačkou na zvozovom vozidle. 

3. Údaje z čipu sa nahrajú do mestského systému evidencie poplatníkov a budú slúžiť ako 
podklad k vyrúbeniu poplatku rozhodnutím. 

4. Každá nová zberná nádoba bude musieť byť prihlásená do systému zberu a ošetrená 
čipom, inak nebude obslúžená. 

5. Zberné nádoby bez čipov nebude možné obslúžiť – v praxi to znamená, že zberná 
nádoba bez aktívneho čipu síce bude môcť byť fyzicky obslúžená, ale zvozovej 
spoločnosti nebude uhradená – čítačka na zvozovom vozidle ju zaznamená ako zbernú 
nádobu bez čipu. 

 
Ďalšie výhody čipovania zberných nádob: 

1. Zníženie množstvá reklamácií od pôvodcov z dôvodu neskorého vyloženia zbernej 
nádoby, nevyloženia zbernej nádoby, neprístupnosti zbernej nádoby, opätovného 
naplnenia zbernej nádoby bezprostredne po vývoze atď. 

2. Úprava zvozových trás – úspora nákladov za prejazdy spôsobené reklamáciami 
3. Možnosť nevyvezenia zbernej nádoby z dôvodu neuhradenia poplatku 
4. Presný prehľad obslúžených zberných nádob a následne úprava fakturácie 
5. Možnosť úpravy systému zberu na ďalšie obdobie pre IBV – množstevný systém 
6. V prípade odcudzenia zbernej nádoby jej dohľadanie, prípadne zablokovanie vývozu na 

„diaľku“ 
7. Poplatník si bude môcť sám pozrieť na svojom účte kedy mu ne/bola nádoby obslúžená 

a v prípade neobslúženia zbernej nádoby aj dôvod prečo  
8. Životnosť čipu je stanovený na min. 10 rokov 

 
Zavedenie presnej evidencie zberných nádob pomocou čipov je predprípravou na úpravu 
všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec č. 6/2017 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Senec č. 1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, 
k zmene ktorých dôjde koncom tohto roka. 
 
Finančné krytie zmenou rozpočtu je v celkovej hodnote 45 000,00 €.  
V uvedenej sume sú zahrnuté: 



1. náklady na zabezpečenie čipov na plastové a plechové zberné nádoby a zabezpečenie 
softvérovej podpory na základe vykonaného prieskumu 

      v sume ................................................................................................... 35 000,00 € 
2. Personálne zabezpečenie (fyzická inštalácia čipov), na základe podkladov 

z personálneho oddelenia (tri osoby na cca tri mesiace spolu s odvodmi) 
v sume ................................................................................................... 10 000,00 € 
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