
Informácia   

o odpadovom hospodárstve obce Zborov za rok 2012 

 
V čase od 27.7.2011 do 21.10.2011 bola  Najvyšším kontrolným úradom SR  vykonaná 

kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami  a majetkom z hľadiska dodržiavania 

všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane výkonu a dodržiavania povinnosti 

vyplývajúcich z európskej legislatívy v oblasti nakladania s odpadmi v obci Zborov. 

Pri prerokovaní protokolu o výsledku kontroly boli dňa 3.11.2011 na Expozitúre NKÚ SR  

v Prešove navrhnuté a následne obcou vypracované opatrenia na odstránenie zistených 

nedostatkov. 

Vychádzajúc z uvedeného predkladám  informáciu o odpadovom hospodárstve obce Zborov 

za rok 2012. 

 

Dlžníci a výška dlhu  za rok 2012 : 

Obec eviduje za rok 2012 celkove 186 dlžníkov  na poplatku za komunály odpad ( KO) 

a drobný stavebný odpad ( DSO ). Výška dlhu predstavuje sumu  6 617,59 EUR.  Priemer 

nedoplatku na jedného dlžníka tak prestavuje  čiastku 35,58 EUR. 

Obec rieši tento stav zasielaním výziev dlžníkom  a využíva inštitút osobitného príjemcu  

 u občanov , ktorí sú zaradení do aktivačných prác  formou MOS. 

 

Ekonomické ukazovatele : 

Náklady obce  na odpadové hospodárstvo za rok 2012 dosiahli hodnotu  27 768,55 EUR. 

Príjem ( miestny poplatok ) za  KO a  DSO za rok 2012 dosiahol  21 219,17 EUR .  

Z uvedeného vyplýva, že príjem za  KO  a  DSO  činil  76,41  %  z nákladov.  

Miestny poplatok za KO a DSO za osobu a rok 2012 činil 7,008 EUR  a pri množstevnom 

zbere  ( podnikatelia a právnické osoby ) 0,0136 € za liter KO a DSO ( t.j. 1,496 EUR / 110 

litrová KUKA nádoba/ vývoz  a 14,96 EUR /1100 litrový kontajner / vývoz ). 

  
Množstvo komunálneho odpadu :  

V roku 2012 sme v našej obci vyprodukovali 630,72 ton komunálneho odpadu.  

V porovnaní s predchádzajúcim rokom  sme vyprodukovali o 2,03 ton kom. odpadu menej. 

V prepočte na jedného obyvateľa to činilo 200,23 kg.  

 

Množstvo vyseparovaného odpadu : 

Z celkového množstva kom. odpadu ( 630,72 t ) sme vyseparovali 42,98 ton, čo je 

v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 9,71 ton viac.  Z celkového množstva kom. odpadu 

sme vyseparovali  6,81  %. V r. 2011 to bolo 5,25 %.  
 
Štruktúra vyseparovaného komunálneho odpadu v tonách : 

Zmesový komunálny odpad                     520,00 

Objemový odpad /VDO /                           67,74 

Papier a lepenka                                         10,12 

Sklo                                                            10,16 

Plasty                                                            7,29 

VKM                                                             1,14 

Kovové obaly                                                1,29 

Zmes betón, tehla, dlaždica                           4,6 

Biorozložiteľný odpad                                   5,2 

Elektroodpad                                                  3,17                                                            

 



Záver: 

V súlade s opatreniami z kontroly bude informácia  o stave nedoplatkov za KO a DSO  

 k 30.6.2013 predložená na rokovanie OZ v 3.Q 2013.  

 

Príloha : 

Menný zoznam dlžníkov za KO a DSO za rok 2012 – stav ku 31.12.2012. 

 

 

Spracoval : Mgr.Antónia Bišková                             

 

V Zborove , 01.02.2013, správa doplnená a opravená 11.02.2013 

 

 
 

 

 

 


