MESTO

ROŽŇAVA

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 12. 12. 2019
K bodu rokovania číslo:
Názov správy:

Analýza odpadového hospodárstva
Predkladá:
Michal Domik
primátor mesta

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
v Rožňave
Odporúča, aby:

Prerokované:
v Komisii výstavby, ÚO, ŽP a miestnych
komunikácii dňa 27.11.2019
v Komisii finančnej, podnikateľskej a správy
mestského majetku dňa 28.11.2019

Vypracovali:
Mgr. Juraj Halýak
Ing. Tibor Vanyo

mesto Rožňava prijalo opatrenia na zavedenie zberu
a nakladanie s KO vlastnými prostriedkami od 1. 1. 2021.
ukladá zabezpečiť:
1) nákup nového vozového parku pre zber
a nakladanie s KO na lízing,
2) vypracovať analýzu právnej formy spoločnosti,
3) zabezpečiť povolenia na nakladanie s KO.
Z: odbor právny + odbor výstavby
T: 1) 31.10.2020
2) najbližšie MZ
3) 31.12.2020

Materiál obsahuje:
Dôvodovú správu

DÔVODOVÁ SPRÁVA
k materiálu „Analýza odpadového hospodárstva“
Legislatívne
východiská:
Prijaté uznesenia MZ
a ich realizácia:
Hospodársky a finančný
dopad na rozpočet
mesta:
Nároky na pracovné
miesta:
Súlad návrhu na
uznesenie s právnymi
predpismi SR:

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších
predpisov
------------------

Bez nároku na pracovné miesta
Návrh na uznesenie je/nie je v súlade so zákonom č.
292/2014 Z. z., 523/2004 Z. z.

Dňa 31.12.2020 skončí platnosť Rámcovej zmluvy o dielo, uzatvorenej dňa
31.12.1999 so spoločnosťou Brantner Gemer s.r.o. Predmetom tejto zmluvy je
zabezpečovanie zberu, prepravy, zhodnocovania alebo zneškodňovania komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov z mesta Rožňava a jeho mestských častí.
Vzhľadom na termín skončenia platnosti Rámcovej zmluvy o dielo má mesto Rožňava
zabezpečovať zberu, prepravy, zhodnocovania alebo zneškodňovania komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov vo vlastnej réžii.

Zber komunálneho odpadu a DSO – možné právne formy
1. Organizačná zložka mestského úradu
Pracovníci vykonávajúci zber KO by boli zamestnancami mesta. Platové náležitosti určuje
zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Keďže mesto nemôže
vykonávať podnikateľskú činnosť, zberný dvor by okolité obce nemohli využívať.
2. Príspevková organizácia mesta
Platové náležitosti určuje zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Okolité
obce by mohli využívať zberný dvor, príspevková organizácia by prevádzkovanie zberného
dvora pre iné obce vykonávala ako vedľajšiu – podnikateľskú činnosť. Z hlavnej činnosti sa
DPH neodvádza.
Rozpočet príspevkovej organizácie zahŕňa aj príspevok zriaďovateľa. Príspevková
organizácia je povinná dosahovať príjmy určené svojím rozpočtom. Príspevková
organizácia uhrádza výdavky na prevádzku, opravy a údržbu hmotného majetku, ako aj na
obstaranie hmotného a nehmotného majetku z vlastných zdrojov a z príspevku od
zriaďovateľa, pričom vlastné zdroje používa prednostne. Zriaďovateľ poskytuje
príspevkovej organizácii príspevok na prevádzku v takej výške, aby jej rozpočet bol
vyrovnaný. Zriaďovateľ môže príspevkovej organizácii krátiť alebo zvýšiť príspevok pri
nedodržaní alebo zmene podmienok, za ktorých bol určený finančný vzťah medzi
zriaďovateľom a príspevkovou organizáciou.
Ak vlastné zdroje na obstaranie hmotného a nehmotného majetku nekryjú potreby
príspevkovej organizácie, zriaďovateľ určí výšku príspevku na obstaranie ním určeného
konkrétneho hmotného a nehmotného majetku.
Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Ak je hospodárskym
výsledkom podnikateľskej činnosti k 30. septembru rozpočtového roka strata, je vedúci
príspevkovej organizácie povinný zabezpečiť, aby bola do konca rozpočtového roka

vyrovnaná, alebo urobiť také opatrenia na ukončenie podnikateľskej činnosti, aby sa v
ďalšom rozpočtovom roku už nevykonávala.
3. Spoločnosť s ručením obmedzeným, v ktorej je mesto jediným spoločníkom
Riadi sa predovšetkým Obchodným zákonníkom a Zásadami hospodárenia s majetkom
mesta. Platové náležitosti sú regulované len minimálne Zákonníkom práce.
Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva primátor mesta. Primátor mesta pri výkone
právomocí valného zhromaždenia v obchodných spoločnostiach so 100% majetkovou
účasťou mesta rozhodne po predchádzajúcom súhlase mestského zastupiteľstva v týchto
prípadoch:
 schvaľovanie zakladateľskej listiny a stanov spoločnosti ako aj ich zmien,
 schvaľovanie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky
a rozhodovanie o rozdelení zisku alebo úhrade strán
 rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania
 rozhodovanie o nepeňažnom vklade
 vymenovanie a odvolanie konateľov
 vymenovanie a odvolanie členov dozornej rady
 schvaľovanie pravidiel odmeňovania konateľov a členov dozornej rady
 rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy
 schvaľovanie mandátnych zmlúv s konateľmi a členmi dozornej rady
 zriaďovanie a zrušenie pobočiek spoločnosti
 získavanie a scudzovanie účasti na iných spoločnostiach
 nákup, predaj, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľností
 uzatváranie licenčných alebo iných dlhodobých zmlúv v oblasti duševného
vlastníctva
 prevzatie alebo poskytnutie pôžičiek a úverov
 prevzatie ručiteľských záväzkov.
Poplatky za komunálny odpad:
Rok 2018

Rok 2021

Za uloženie 5€

za uloženie 23€

960 000€

656 000€

Personálne vo vlastnej správe zberového dvora je 200 000€
Čistá mzda
Hrubá mzda
Prac. zaradenie
Riaditeľ

1000

1336,67

Celková cena
práce
1803,81

Vedúci úseku

900

1194,12

1611,44

Objednávky +
účtovníctvo
Špedícia +
účtovníctvo

600

766,44

1034,30

600

766,44

1034,30

vodič

750

980,29

1322,87

vodič

750

980,29

1322,87

závozník

650

837,72

1130,48

závozník

650

837,72

1130,48

Zberové autá

Malé ramenové
vozidlo

závozník

650

837,72

1130,48

závozník

650

837,72

1130,48

vodič

750

980,29

1322,87

závozník

650

837,72

1130,48

vodič

750

980,29

1322,87

Veľké ramenové
vozidlo
X12 (rok)

197,124€

Náklady na uloženie
6000 ton /rok

Max 30€ + DPH / tona

Spolu: 198 000€

Možnosť vyjednania ceny na 10 rokov
Náklady na vozový park
Poistky, gumy, olej, nafta, drobné nákupy - 100 000€
Náklady za uloženie komunálneho odpadu podľa normy triedenia
23€/tona -> 6 000t = 138 000€
PHM náklady na auto
1. Vozidlo
20 m3 zberové po meste .......................... 300km/týždeň
Cca 15 000 km ................. 50l/100km ................... 7 500l
po 1,40€/l = 10 500€
2.

Vozidlo

20 m3 zberové po meste .......................... 300km/týždeň
Cca 15 000 km ................. 50l/100km ................... 7 500l
po 1,40€/l = 10 500€
3. Vozidlo
Odvoz na skládku – 6x 120km ...................... 720km/týždeň
Cca 38 000 km ........... 40l/100km ................15 200l
po 1,40€/l = 21 280€
4. Vozidlo
7m3 auto ...................... 100km/týždeň
Cca 5400km ............... 40l/100km ................2 160l
po 1,40€/l = 3 024€
5. Vozidlo
2m3 auto ..................... 200km/týždeň
Cca 10 800 km ................25l/100km ..............2 700l
po 1,40€/l = 3780€
PHM
+ poistka -> 10 000€

Spolu: 49 084€

+ gumy -> 15 000€
+ ostatné -> 25 000€
Spolu celkom cca: 100 000€

Možnosť financovania vozidiel:
A) použité
Prvotné investície -> 20m3 auto
20m3 auto 2x 40 000€ = 80 000€
auto 7m3 1x 30 000€ = 30 000€
auto 2m3 1x 30 000€ = 30 000€
Nádoby 1100l -> 1 000ks po 70€ .................... 70 000€
Nádoby 120l -> 1 500ks po 13€ ...................... 19 500€
7m3 kontajner 10 ks -> 1 000€ ....................... 10 000€
2m3 kontajner 20 ks -> 700€ .......................... 14 000€
Spolu cca: 253 500€
B) nové leasing 4roky
20m3 auto 2x 60 000€/rok = 120 000€
auto 7m3 1x 25 000€/rok = 25 000€
auto 2m3 1x 25 000€/rok = 25 000€
staré nádoby 1100l, 120l, 240l, 2m3m 7m3 30 000€/rok = 30 000€
Spolu cca: 190 000€ x 4 roky
Náklady na rok 2021
a) zberový dvor – personálne, uloženie, PHM, náklady na vozový park, vybavenie
kancelárie, výmena zničených košov spolu cca 518 000€
Kancelária a vybavenie s kúrením a elektrikou -> 5 000€/rok
*Ostatné zložky odpadu budeme riešiť dodávateľsky
Možné príjmy:
polatky za komunálny odpad cca 540 000€
možnosť služby aj pre okolité obce
Natur pack -120 000€ za separovaný zber
možnosť výzvy -> vozový park 600 000€

Komisia:

Termín
zasadnutia:

Uznesenie:

Sociálna, zdravotná a bytová:
Ochrany verejného poriadku:
Cestovného ruchu
a regionálnej politiky:
Vzdelávania, kultúry, mládeže
a športu:
Výstavby, územného
27.11. 2019 Komisia výstavby, územného plánovania,
plánovania, životného
životného prostredia a miestnych komunikácií
prostredia a mestských
odporúča analýzu predložiť na rokovanie

komunikácií:

Finančná, podnikateľská
a správy mestského majetku:

Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave.
Komisia výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a miestnych komunikácií
odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave
prijať
uznesenie
v znení:
Mestské
zastupiteľstvo v Rožňave žiada primátora
a ukladá MsÚ prijať opatrenia na zavedenie
zberu
a nakladania
s KO
vlastnými
prostriedkami od 1. 1. 2021. Komisia ďalej
odporúča nákup nového vozového parku pre
zber
a nakladanie
s KO
na
lízing
a vypracovať
analýzu
právnej
formy
spoločnosti.
28.11. 2019 Finančná
komisia
po
prerokovaní
predloženého
materiálu
súhlasí
so
stanoviskom komisie výstavby. Odporúča:
4) analýzu predložiť na rokovanie MZ
5) prijať uznesenie v znení: MZ
v Rožňave
žiada
primátora
a ukladá mestskému úradu prijať
opatrenia na zavedenie zberu
a nakladania
s komunálnym
odpadom vlastnými prostriedkami
od 1. 1. 2021.
6) nákup nového vozového parku pre
zber a nakladanie s KO na lízing
7) vypracovať analýzu právnej formy
spoločnosti.

