
Informácia   

o odpadovom hospodárstve obce Zborov za rok 2014 

 
V súlade s opatreniami obce Zborov prijatými dňa 07.11.2011, ktoré boli zaslané 

Najvyššiemu kontrolnému úradu SR – expozitúre Prešov, predkladáme informáciu o stave 

nedoplatkov za KO a DSO k 31.12.2014 

 

Dlžníci a výška dlhu  za rok 2014 : 

Obec eviduje za rok 2014 celkove 161 dlžníkov  na poplatku za komunály odpad ( KO) 

a drobný stavebný odpad ( DSO ). Výška dlhu predstavuje sumu  5 453,26 EUR. Celková 

výška dlhu od roku 2005 – 2014 je vo výške 19 121,80 EUR, počet dlžníkov – 179. 

Obec rieši tento stav zasielaním predvolaní a pohovormi s dlžníkmi, zasielaním výziev 

dlžníkom  a využíva inštitút osobitného príjemcu  u občanov , ktorí sú zaradení do 

aktivačných prác  formou MOS, formou exekúcie u poberateľov starobného a invalidného 

dôchodku. 

 

Vývoj nedoplatkov za posledné roky :              

 

Stav ku :                                        EUR                       Medziročný nárast v EUR 

31.12.2009                                    13 520  

31.12.2010                                    14 653                                1 133 

31.12.2011                                    16 099                                1 446 

31.12.2012                                    20 252,72                           4 153,72 

31.12.2013                                    19 731,63                            - 521,09    

31.12.2014                                    19 121,80                            - 609,83  

 

2005-        314,11 

2006-        408,02 

2007-        503,90 

2008-        971,08 

2009-     1 201,15 

2010-     1 498,49 

2011-     1 726,22 

2012-     2 929,64 

2013-     4 122,93 

2014-     5 453,26   

 

Ekonomické ukazovatele : 

Náklady obce  na odpadové hospodárstvo za rok 2014 dosiahli hodnotu  28 425,89 EUR. 

Príjem ( miestny poplatok ) za  KO a  DSO za rok 2014 dosiahol  27 156,11 EUR .  

Z uvedeného vyplýva, že príjem za  KO  a  DSO  činil  95,53  %  z nákladov.  

Miestny poplatok za KO a DSO za osobu a rok 2014 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 2013 sme v našej obci vyprodukovali 351,23 ton komunálneho odpadu.  

V porovnaní s predchádzajúcim rokom  sme vyprodukovali o 20,7 ton kom. odpadu menej. 

V prepočte na jedného obyvateľa to činilo 106,69 kg.  

 



 

Množstvo vyseparovaného odpadu : 

Z celkového množstva kom. odpadu ( 351,23 t ) sme vyseparovali 66,09 ton, čo je 

v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 33,29 ton menej.  Z celkového množstva kom. 

odpadu sme vyseparovali  18,82  %. V r.2013 to bolo 26,72 % a v roku 2012  6,81 %.  
 
Štruktúra vyseparovaného komunálneho odpadu v tonách : 

Zmesový komunálny odpad                     285,14 

Objemový odpad /VDO /                           20,46 

Papier a lepenka                                           6,549 

Sklo                                                            15,561 

Plasty                                                            4,867 

Kovy                                                             0,289  

Zmes betón, tehla, dlaždica                          4,1 

Biorozložiteľný odpad                                  4,4 

Elektroodpad                                                 2,493 

Oleje                                                              0,031 

Farby                                                              0,37 

Odpad z čistenia kanalizácie                          6,97 

                                                            

 

Záver: 

V apríli 2014 obec spracovala Program odpadového hospodárstva v zmysle vyhlášky č. 

310/2013 Z.z. Tento program bol Okresným úradom v Bardejove, odborom starostlivosti 

o životné prostredie schválený 04.06.2014 

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

 k 30.6.2015 predložená na rokovanie OZ v 3.Q 2015.  

 

Príloha : 

Menný zoznam dlžníkov za KO a DSO za roky 2005 - 2014 – stav ku 31.12.2014./ je 

k dispozícii v kancelárii prednostky OcÚ /. 

 

 

Spracoval : Mgr.Antónia Bišková                             

 

V Zborove 28.01.2014 

 

 
 

 

 

 


