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     Dôvodová správa 
 

 
V zmysle § 81 ods. 7 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch je mesto povinné od 1.1.2021 zabezpečiť 

vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov.  
 
Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad patrí podľa platnej legislatívy  do biologického odpadu, 

ktorý máme zahrnutý v pôvodnej zmluve, t. zn. , že sa nejedná  o nový druh služby, iba na základe 
novely zákona o odpadoch  sa  povinnosť zaviesť triedený zber bioodpadov rozšírila aj o kuchynský 
odpad z domácností. 

 
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom v zmysle hygienických 

a veterinárnych predpisov vyžaduje prísnejšie podmienky pri manipulácii a spracovávaní. Takéto 
odpady môžu byť spracovávané len v bioplynových staniciach alebo v kompostárňach so zabezpečením 
hygienizácie a drvenia (rozdrvené na 12 mm čiastočky sa musia vystaviť termickej inaktivácii pri 70°C 
po dobu aspoň 1 hodiny). Existencia aj kapacity zariadení pre spracovávanie takéhoto odpadu sú 
aktuálne na trhu veľmi obmedzené a v bezprostrednej blízkosti ani nie je vhodné zariadenie, ktoré by 
toto vedelo pre mesto zabezpečiť. Zberová spoločnosť Marius Pedersen, a.s. uvedené povinnosti pri 
nakladaní s biologicky rozložiteľnými odpadmi pre mesto zabezpečí.  Z uvedeného dôvodu je 
nevyhnutné si zazmluvniť aj  položku hygienizácie a transformácie biologicky rozložiteľných 
kuchynských odpadov. Navrhovaná cena vo výške 23 €/ t bez DPH vychádza zo zvýšených investičných 
a prevádzkových nákladov, ktoré si manipulácia s takýmto odpadom vyžaduje. 

 
Zároveň z dôvodu zabezpečenia vyššie uvedenej  povinnosti budú v meste na stojiská nádob na 

komunálny odpad rozmiestnené bionádoby, do ktorých občania budú môcť vyhadzovať biologicky 
rozložiteľné odpady z domácností. Vzhľadom k tomu, že na väčšie stojiská, ktoré využíva veľký počet 
pôvodcov odpadu, by bolo nepraktické rozmiestňovať 120 l a 240 l bionádoby, ktoré sú už v súčasnosti 
zazmluvnené, bolo so zberovou spoločnosťou dohodnuté, že zabezpečí rozmiestnenie aj 660 l 
bionádob, pričom vývozná cena je určená z vývoznej ceny za liter 120 l a 240 l bionádoby a je určená 
vo výške 4,73 € bez DPH/vývoz 660 l bionádoby.  

 
Predpokladá sa, že bionádoby bude nutné umývať častejšie ako 1 x ročne, ktoré je dohodnuté 

v podmienkach zmluvy, preto je v rámci dodatku č. 26 navrhnutá nová položka za umývanie nádob. 
Umývanie nádob bude vykonávané výlučne na základe objednávky mesta, nie je zazmluvnené cyklicky. 
V rámci pracovných a technických kapacít zberovej spoločnosti sa za 1  deň bežnej pracovnej doby 
umyje min. 120 ks nádob za cenu 950 € bez DPH 1 deň umývania.  

 
V dodatku č. 26 je navrhnutá aj nová položka zhodnotenie jedlých olejov a tukov, táto služba je pre 

mesto bezplatná.  
 
Zároveň sa ale predpokladá zníženie množstiev odpadu ukladaných na skládku a zníženie počtov 

vývozov na komunálnych nádobách.   

 
  V zmysle čl. 3 ods.5 písm. a) podpísmena aa) bod 19 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Trenčín, mestské zastupiteľstvo schvaľuje: 

- „uzavretie akejkoľvek zmluvy, predmetom ktorej nie je nakladanie s nehnuteľným majetkom 

mesta – najmä zmluvy o dielo, kúpne zmluvy, nepomenované zmluvy a pod., ktoré nie sú vý-

sledkom aplikácie postupov podľa zákona o verejnom obstarávaní a ktorých hodnota je rovná 

alebo vyššia ako 70.000,- € bez DPH a uzavretie dodatku k takýmto zmluvám, ktorého  hodnota 

je rovná alebo vyššia ako  50% hodnoty pôvodnej zmluvy alebo  je rovná alebo vyššia ako 

70.000,-€ bez DPH“. 

 
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Vám predkladáme návrh na schválenie dodatku č. 26 

so spoločnosťou Marius Pedersen, ktorá zabezpečuje pre mesto všetky služby v oblasti odpadového 
hospodárstva.  

 



Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

 
schvaľuje 
 
uzatvorenie dodatku č. 26  ku Zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva zo 
dňa 23.11.2005 medzi Mestom Trenčín a Marius Pedersen, a.s.,  ktorého obsahom bude zabezpečenie 
hygienizácie a transformácie biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov na kompostárni za cenu 
23 €/t bez DPH, vývozy 660 l bionádob v cene vývozu 4,73 €/ vývoz jednej 660l nádoby bez DPH 
a umývanie bionádob podľa potreby mesta Trenčín v počte min. 120 ks za 1 deň v dohodnutej cene 950 
€ bez DPH/1 deň. 
 

 


