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Názov materiálu: 

Prerokovanie Protokolu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky  
o výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu 

za kontrolované obdobie: 2015 až 1. polrok 2018 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Senci  

I. konštatuje, že  
 

1. bol predložený a následne prerokovaný Protokol Najvyššieho kontrolného úradu 
Slovenskej republiky o výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti triedeného 
zberu komunálneho odpadu, 

2. poslanci Mestského zastupiteľstva v Senci boli oboznámení s výsledkami 
kontroly, ako aj s prijatými opatreniami na odstránenie kontrolou zistených 
nedostatkov, 

 
II. berie na vedomie  

Protokol Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky o výsledku kontroly 
efektívnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu a prijaté opatrenia 
primátora mesta na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z protokolu. 

III. ukladá  

zabezpečiť splnenie prijatých opatrení primátora mesta na odstránenie nedostatkov 
vyplývajúcich z protokolu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky 
o výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu 
podľa stanovenej zodpovednosti a v uvedených termínoch. 

 Funkcia Meno Podpis 
Predkladá: primátor Mesta Ing. Dušan Badinský 

 

 

Vypracoval: Prednostka Mestského 
úradu v Senci  

Ing. Jarmila Répássyová  

 

 



DÔVODOVÁ  SPRÁVA 

Dôvodom pre zaradenie kontroly do plánu kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného 
úradu Slovenskej republiky na rok 2018 bola nízka úroveň triedenia komunálneho odpadu 
v Slovenskej republike v porovnaní s ostatnými členskými krajinami Európskej únie  
a vo vzťahu k plneniu cieľov Európskej únie v odpadovom hospodárstve. 
 
 Účelom kontroly bolo zhodnotenie stavu triedeného zberu komunálneho odpadu  
vo vzťahu k plneniu cieľov Európskej únie. Cieľom kontroly bolo preveriť efektívnosť 
a účinnosť systému triedeného zberu odpadu v obciach a plnenie opatrení štátu prijatých  
na podporu zvýšenia podielu triedeného zberu na celkovom komunálnom odpade. 
 

Protokol Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky o výsledku kontroly 
efektívnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu sa predkladá na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva v Senci na základe požiadavky predsedu Najvyššieho kontrolného 
úradu Slovenskej republiky, ktorá bola primátorovi Mesta Senec doručená dňa 21.12.2018 
listom č. Z-008353/2018/1130/RDB, zo dňa 12.12.2018, v súlade s § 20a ods. 1 zákona  
č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších 
predpisov. 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Senci o výsledku prerokovania predmetného 
protokolu bude  formou výpisu zaslané predsedovi Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej 
republiky s cieľom informovať ho o naplnení vyššie uvedeného zákonného ustanovenia. 
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