
Preverenie odvozu TKO a úhradu za odvoz TKO na 
Podrákošskej, Strmej a Cintorínskej ulici v Rožňave. 

 
Na základe uznesenia MZ v Rožňave č. 66/2011 zo dňa 23. 2. 2011 bolo hlavnej kontrolórke 
mesta uložené preveriť odvoz TKO a úhradu za odvoz TKO na Podrákošskej, Strmej 
a Cintorínskej ulici v Rožňave. 
Obyvatelia Podrákošskej ulice sa listom zo dňa 17. 1. 2011 obrátili na mestský úrad so 
žiadosťou  za zrušenie platby za komunálny odpad z dôvodu, že na tejto ulici sa odvoz 
odpadu nevykonáva vôbec. Nie sú položené kontajnery, preto podľa nich sú žiadané platby 
neodôvodnené. Tento list podpísalo 21 občanov z Podrákošskej, Cintorínskej a Krátkej ulice. 
 
Pri vykonaní kontroly bolo zistené: 
Na uliciach: Cintorínskej, Podrákošskej a Strmej je zaevidovaných 76 poplatníkov s trvalým 
pobytom na týchto uliciach. Stav poplatkov za rok 2010 za obyvateľov týchto ulíc je 
nasledovný: 
-počiatočný stav pohľadávok     22 680,8 € 
-výmer za rok 2010                       4 373,9 € 
-úhrada za rok 2010                         699,45 € 
-výška nedoplatkov k 31.12.       26 315,23 € 
 
V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení a VZN mesta Rožňava o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je každý občan 
mesta Rožňava povinný platiť poplatok za zber, prepravu a likvidáciu komunálneho odpadu, 
nakoľko je jeho tvorcom. Mesto musí zo zákona odpad likvidovať. Znížiť miestny poplatok 
môže v odôvodnených prípadoch uvedených vo VZN primátor mesta. Úplné odpustenie 
poplatku nie je možné. 
Pri vykonaní miestnej obhliadky uvedených ulíc bolo konštatované, že najmä ulice 
Podrákošská a Cintorínska sú veľmi strmé a úzke, preto nie sú prístupné pre zberné vozidlá 
firmy Brantner. Z tohto dôvodu sa na začiatku Kúpeľnej ulice pri rómskom klube umiestnil 
veľkokapacitný 9 tonový kontajner, do ktorého majú občania z okolitých ulíc komunálny 
odpad umiestňovať. Napriek tomu títo občania vysypávajú komunálny a iný odpad na verejné 
priestranstvo, pred svoje domy, resp. okolo kontajnera. Pracovníci malých obecných služieb 
pravidelne vykonávajú dočisťovacie práce v tejto lokalite a odpad sa následne odváža. 
Občanom týchto ulíc bolo ponúknuté odvážanie odpadu, pokiaľ ich umiestnia do igelitových 
vriec, ktoré sú k dispozícii na mestskom úrade. Občania túto ponuku nevyužívajú. Z týchto 
dôvodov je požiadavka na zrušenie platby za komunálny odpad nezákonná a nemôže sa jej 
vyhovieť. 
Zo strany mestského úradu sa budú hľadať možnosti vyčlenenia aj iného miesta na uloženie 
menšieho kontajnera na komunálny odpad. 
 


