Zápisnica
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva,
konaného dňa 13. novembra 2020 od 13,00 h. do 13,45 hod.
v sobášnej sieni Mestského úradu, Školská 2 v Moldave nad Bodvou.
Prítomní poslanci 8. VO: Ing Vojtech Bodnár, Ing. Roland Cingeľ, Ing. Ján Csala, Zoltán Dobos,
Ing. Július Grulyo, Ing. Oliver Kovács, Ing. Norbert Krušinský, PaedDr. Jana Ločová, Mgr. István
Nagy, Ladislav Zupko, Ing. István Zachariaš,
Ospravedlnení poslanci: Bc. Ľudovít Matta, Mgr. Norbert Pecze,
Primátor: JUDr. Ing. Slavomír Borovský
Prednostka: PaedDr. Klára Vranaiová, PhD.
Pracovníci MsÚ: podľa prezenčnej listiny
Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny
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Bod č. 1 Otvorenie zasadnutia
Primátor mesta otvoril a viedol 23. zasadnutie MsZ v Moldave nad Bodvou, ktoré sa konalo dňa
13.11.2020 so začiatkom o 13,00 hod. v sobášnej sieni Mestského úradu, Školská 2 v Moldave
nad Bodvou. Zasadnutie bolo zvolané podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Primátor po zahájení MsZ skonštatoval, že
rokovania MsZ v Moldave nad Bodvou sa zúčastňuje 11 poslancov, dvaja poslanci pán poslanec
Bc. Ľudovít Matta a Mgr. Norbert Pecze sa ospravedlnili, prítomná bola nadpolovičná väčšina
poslancov. Rokovanie bolo uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice primátor navrhol poslancov MsZ:
Ing. Ján Csala, Ing. Július Grulyo
Za zapisovateľku primátor mesta určil pracovníčku mestského úradu Ing. Henrietu Tóthovú.
Primátor informoval, že v zmysle novely zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov podľa § 12 ods. 5 sa hlasuje o návrhu programu zasadnutia mestského
zasadnutia. Podľa § 12 ods. 5 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia na
začiatku zasadnutia. Najprv sa hlasuje o bodoch návrhu programu podľa odseku 4. Na zmenu
návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
všetkých poslancov. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia obecného
zastupiteľstva alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré
ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie
obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Podľa § 12
ods. 4 návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli obce a
na webovom sídle obce aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.
Program:
1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
 určenie overovateľov zápisnice
 určenie zapisovateľa zápisnice
 voľba návrhovej komisie.
2. Návrh na schválenie zmeny Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou
č. 215/2020 Návrh na schválenie Vyhlásenia podmienok verejného obstarávania na
zabezpečovanie zneškodňovania komunálneho odpadu v meste Moldava nad Bodvou zo
dňa 30. 01. 2020
3. Rôzne
4. Podnety občanov
5. Záver
Primátor dal hlasovať o programe podľa § 12 ods. 5 a 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
Prítomných: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Primátor skonštatoval, že program bol schválený nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov
MsZ podľa predloženého návrhu.
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Primátor následne vyzval poslancov, aby predložili ďalšie návrhy na zmenu. Neboli ďalšie návrhy
na zmenu.
Pre posúdenie, dopracovanie a predloženie návrhu na uznesenie primátor odporučil zvoliť
návrhovú komisiu v zložení:
Ing. István Zachariaš a Ladislav Zupko.
Primátor dal hlasovať o návrhu zloženia návrhovej komisie.
Prítomných: 11
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Primátor skonštatoval, že návrhová komisia bola schválená nadpolovičnou väčšinou prítomných
poslancov MsZ.
Bod č. 2. Návrh na schválenie zmeny Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad
Bodvou č. 215/2020 Návrh na schválenie Vyhlásenia podmienok verejného obstarávania na
zabezpečovanie zneškodňovania komunálneho odpadu v meste Moldava nad Bodvou zo dňa
30. 01. 2020
Vysvetlenie k návrhu na schválenie zmeny Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad
Bodvou č. 215/2020 Návrh na schválenie Vyhlásenia podmienok verejného obstarávania na
zabezpečovanie zneškodňovania komunálneho odpadu v meste Moldava nad Bodvou zo dňa 30.
01. 2020 podal pán primátor. Mesto Moldava nad Bodvou prijalo na svojom 16. zasadnutí
mestského zastupiteľstva dňa 30. 01. 2020 Uznesenie č. 215/2020, ktorým schválilo podmienky
verejného obstarania na zabezpečenie zneškodňovania komunálneho odpadu v meste Moldava nad
Bodvou v zmysle § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa ktorého
mesto zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a
drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v meste, správu a údržbu verejnej zelene a
verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými
vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu.
Mesto Moldava nad Bodvou v zmysle prijatého Uznesenia č. 215/2020 schválilo uzatvorenie
budúceho zmluvného vzťahu na zabezpečenie komunálneho odpadu v meste Moldava nad Bodvou
na obdobie 5 rokov. Mestu Moldava nad Bodvou je z dôvodu efektívnosti a účelnosti nakladania s
odpadom v meste, ako aj z dôvodu častých legislatívnych zmien v aktuálne platnom zákone č.
79/2015 Z. z. o odpade a potreby mesta sa týmto zmenám flexibilnejšie adaptovať, je výhodnejšie
uzatvoriť budúcu zmluvu na zabezpečenie odpadu na kratšie obdobie ako 5 rokov. Mesto Moldava
nad Bodvou teda navrhuje zmeniť dobu trvania zmluvného vzťahu z 5 rokov na 1 rok.
Dôvod návrhu na zmenu vychádza z novely zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a
doplnení zákona o Environmentálnom fonde.
1. Povinnosť triedenia kuchynského odpadu pre domácnosti v zákone o odpadoch stanovená
pre všetky samosprávy s účinnosťou od 1. januára 2021 – mesto momentálne pracuje na
riešení tejto problematiky.
2. Poplatky za skládkovanie hradené primárne z vlastných príjmov miest a obcí (teda ich
obyvateľov) do Environmentálneho fondu sú zákonom určené ako nárokovateľný nástroj a
jeden zo zdrojov podpory triedenia piatich zložiek odpadu. Nielen pre obce, na území
ktorých sa skládka nachádza, a obyvatelia ktorí majú objektívne sťažené životné
podmienky, ale ako motivačný nárokovateľný nástroj udržania a zvyšovania percenta
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triedenia odpadu v obciach. Navrhovaným spôsobom podpory zavádzania novej povinnosti
pre obce triediť kuchynský odpad z domácností, sa znižujú nárokové príspevky obciam na
podporu triedenia odpadu a zároveň znižujú nárokové príspevky za sťažené podmienky v
prípade obcí, na území ktorých sa nachádza skládka.
3. Úpravou mechanizmu prerozdelenia príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku
odpadov dôjde k 10% zníženiu finančného balíka, z ktorého je mestám a obciam
poskytovaný príspevok v zmysle zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a zákona o
Environmentálnom fonde. Najnižší príjem z Environmentálneho fondu na podporu
odpadového hospodárstva v obci v predchádzajúcom období predstavoval sumu 13,58 €
novou úpravou mechanizmu prerozdelenia príjmov z poplatkov za uloženie odpadov príde
ešte k zníženiu príspevkov pre cieľavedomú podporu triedeného zberu komunálnych
odpadov.
4. Zvyšovanie poplatku za skládkovanie - tento poplatok sa skladá z dvoch zložiek: poplatku
pre majiteľa skládky a poplatku pre Envirofond. Poplatok pre Envirofond bol do roku 2018
dlhodobo na úrovni okolo piatich eur, jeho výška ale začala rásť a to v roku 2019 na sedem
až 17 eur, v roku 2020 na osem až 26 eur a v roku 2021 to bude na úrovni 11 až 33 eur. „A
to v zmysle motivačného pravidla, podľa ktorého „čím viac obce triedia, tým menej za
skládkovanie platia“.
5. Od 1. januára 2021 sa zavádza zákaz skládkovania odpadu, pokiaľ neprešiel úpravou s
cieľom zníženia jeho množstva a nebezpečenstva pre zdravie ľudí a životné prostredie. Za
takúto úpravu sa predovšetkým považuje mechanicko-biologická úprava (MBÚ), tzn.
skládkovaniu bude musieť predchádzať mechanické dotrieďovanie, pri ktorom sa z odpadu
okrem kovov, textilu, plastov či papiera oddelí aj biologicky rozložiteľná zložka, teda
vyhodené zvyšky potravín. Tie následne poputujú na zhodnotenie do kompostárne,
bioplynovej stanice alebo do zariadení na energetické využitie odpadu. Odpadári pri tejto
legislatívnej úprave poukazujú na nejednoznačné zadefinovanie pojmu „úprava“ a za veľký
problém považujú aj čas na aplikovanie legislatívnych zmien, nakoľko za jeden rok nie sú
schopní zaviesť potrebné zmeny do praxe. MBÚ navyše znamená nové a nemalé investície.
Vybudovanie zariadenia na MBÚ pri ročnej kapacite 100 tis. ton odpadu vychádza na
takmer 30 mil. eur. Slovensko s ročnou produkciou skládkovaného KO na úrovni cca 1,2
mil. ton bude potrebovať desiatky zariadení MBÚ, čo znamená investície vo výške cca 360
mil. eur. Nie je jasné, ako sa táto požiadavka premietne do cien, a ako sa dotkne výšky
poplatku za komunálny odpad v meste.
Mesto Moldava nad Bodvou v súčasnosti pracuje na energetickom zhodnotení drobného
stavebného odpadu, rokuje s rôznymi spoločnosťami rieši možnosti zber biologicky rozložiteľného
kuchynského odpadu, zber použitého kuchynského oleja.
Do pripravovaného verejného obstarávania budú zahrnuté nasledovné komodity:
Druh odpadu
Zmesový komunálny odpad
Drobný stavebný odpad
Žiarivky a iný odpad obsahujúci
ortuť
Vyradené zariadenia obsahujúce
chlórfluórované uhľovodíky

Odhadované
Cena za zvoz a
Katalógové Kategória
množstvo odpadu zneškodňovanie
číslo odpadu odpadu
ročne v tonách
odpadu v t
O
20 03 01
2 600,00
20 03 08
O
90,00
20 01 21
20 01 23

N
N

0,01
0,25
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Vyradené elektrické a elektronické
zariadenia obsahujúce nebezpečné
časti
Vyradené elektrické a elektronické
zariadenia iné ako uvedené v 20 01
21, 20 01 23 a 20 01 35
Šatstvo
Rozpúšťadlá
Farby tlačiarenské farby, lepidlá a
živice iné ako uvdené v 20 01 27
Farby tlačiarenské farby, lepidlá a
živice obsahujúce nebezpečné látky
objemný odpad

N
20 01 35

0,25
O

20 01 36
20 01 10
20 01 13
20 01 28
20 01 27
20 03 07

O
N
O
N
O

1,50
2,50

0,06
0,06
100,00

Podľa ustanovenia § 9 ods. 2 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. schváleniu obecným zastupiteľstvom
podlieha vždy nakladanie s majetkovými právami v určenej hodnote. Z dôvodu, že ide o
nadlimitnú zákazku, je predložený materiál na schválenie mestským zastupiteľstvom.
Pán primátor otvoril diskusiu:
Pán Kovács informoval, že materiál bol v už v januári prejednávaný, boli upresnené objemy
jednotlivých komodít podľa aktuálnych čísiel z roku 2020. Chcel apelovať na obyvateľov, aby
separácia bola ešte vyššia, aspoň tých komodít, ktoré mesto zbiera. Treba na to technické zázemie,
teda nie raz za dva mesiace odviesť separovaný odpad, lebo potom je problém so zberom vriec,
pretože obyvatelia nemajú kam vrecia dávať. Odporučil častejší zber separovaného odpadu, čím sa
automatický zníži objem komunálneho odpadu, za ktorý ľudia platia. Ten by sa mal tiež znížil
zberom kuchynského odpadu. Po verejnom obstaraní, ak sa vyberie dodávateľ na zber
a nakladanie s odpadom pre mesto, tak by sa mala vybrať aj organizácia na separovaný zber, čo by
mal byť ďalším krokom mesta. Dnes zasadala komisia UP a ŽP, boli pripomienky, ale v celku
komisia odporučila prerokovať tento bod a v predloženom znení schváliť. Primátor odpovedal, že
separovaný zber robí iná spoločnosť, NaturPack je stále zazmluvnený, zberná spoločnosť je
KOSIT a komunálny odpad odváža Brantner. Mali sme zlé skúsenosti, že neboli zazmluvnené
harmonogramy vývozu separovaného odpadu a spoločnosti si termíny vývozu menili podľa
vlastnej predstavy. Zmiešavanie odpadu dospelo k znižovaniu separovaného odpadu a nevedelo sa
znížiť množstvo komunálneho odpadu. Zmluvu môžeme vypovedať v októbri, mestá by mali byť
odľahčené od tejto služby a malo by sa to zlacniť. Nie sú ešte vykonávacie predpisy, vyvstáva
množstvo otázok, takisto nevieme, či obe služby budeme súťažiť zvlášť, alebo spolu. Nevieme
odhadnúť vývoj, preto chceme znížiť podmienky VO na 1 rok. Dnes je výhľad taký, že je možné,
aby sa spojili obce a spolupracovali pri získavaní tejto služby, nakoľko aj ostatné obce sa
sťažovali, že vývoz je drahý a zaťažuje obecné rozpočty. Pán Zachariaš mal dve otázky. Pýtal sa,
aký je predpokladaný termín verejného obstarávania, nakoľko do 15.-ho decembra je potrebné
prijať VZN o miestnych daniach a poplatkoch, či je predpoklad, že vieme dať do VZN čísla
z výsledkov verejného obstarávania. Druhou otázkou je, ak verejné obstarávanie by s takýmito
podmienkami neprešlo, či môžeme fungovať formou objednávania služby. Pán primátor
odpovedal, že áno, zákon predpokladá, že keď skončí vývozová spoločnosť, s ktorou je uzavretá
zmluva, tak platí, že kým neuzavrieme zmluvu s ďalšou firmou, zatiaľ majú právo smetie vyvážať.
Momentálne, ak nám nevyjde toto verejné obstarávanie, tak nemáme zmluvu s nikým a ide formou
objednávky na základe prieskumu trhu. Zároveň pripravujeme rozpočet mesta a pracujeme
s reálnymi predpokladmi s takými istými tonami ako v roku 2020. Sme schopní ísť až do 400 tis.€
ročne pri tejto tonáži. Ak sa bude niečo meniť, napr. zákon, tak sa mení aj zmluva o tejto službe,
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tým pádom v priebehu roku zákonnými možnosťami môžeme poplatky navyšovať. Nevieme
zvládnuť sumu pri 300 ton mesačne, dnes pri kuchynskom odpade sme na hrane zákonného limitu
37 € na osobu. Ak by sme zarátali 60 tis. € najnižšiu ponuku za odvoz komunálneho odpadu,
dostaneme sa na túto zákonnú úroveň a s ničím iným sa už budúci rok nedá počítať. Ani nemôžme
žiadať vo verejnom obstarávaní inú službu, preto hľadáme iné riešenie ako medziskládkovanie,
alebo spájanie obcí, prípadne hľadania iného riešenia. Zo strany p. Bodnára bol daný návrh na
založenie vlastnej zvozovej spoločnosti pre obce, ale nemôžme ich nútiť, aby sme išli touto cestou.
Každá obec je ináč zazmluvnená, zmluvy končia v iných termínoch. Možno tá myšlienka sa zhutní
už na budúci rok, buď zo zákona, alebo na základe dohôd v rámci ZMOÚB. Ďalej je potrebné
vytvárať kvalitnejšie technické zázemie na separovaný zber. Tento problém sa rieši aj v Únii miest,
otázky sa týkali, ktorým smerom to nastaviť, na MŽP sú neoblomní a tvrdia, že EÚ trvá na
prísnych podmienkach separovaného odpadu. Už rok sa nevieme pohnúť dopredu. Pán Bodnár mal
pripomienku, aby občania si nezamieňali vrecia, jedny sú na separovaný zber, ktorý sa odváža
občasne a vrecia, ktoré občania prikladajú ku kuka nádobám a tie si musia zakúpiť na Mestskom
úrade. Na Slovensku sú dve spaľovne, ale máme ešte štyri cementárne, ktoré majú povolenie na
40% spaľovania tuhého alternatívneho paliva a my máme blízko cementáreň, ktorá spaľuje 60 tis.
ton uhlia a 40% alternatívneho paliva je slušný objem. V rámci údolia Bodvy by mohla byť
spolupráca s cementárňou a odpad likvidovať tu. Lenže na skládku komunálny odpad bez separácie
nebude možné uložiť a keď niekto zbiera 100 tis. ton ročne, potrebuje technológiu za 30 mil.€. To
zn. ak kúpime auto na zvoz, nebudeme mať, kde uložiť odpad a spoločnosti nám nemusia umožniť
uložiť tento odpad. Ďalej mesto musí od 1.1.2021 odvážať kuchynský odpad, tie rodinné domy,
ktoré si zobrali nádoby na kompostáreň, či je možné tam uložiť kuchynský odpad, čo by pomohlo
vývozu kuchynského odpadu. Pán primátor odpovedal, buď to zabezpečíme zberovou
spoločnosťou, alebo vytvoríme skládku, kde to budeme zbierať a ľudia to tam budú nosiť. Nikto
nebude separovať. Počkáme, aby sa dve bioplynové stanice dali dokopy, možno na nový rok budú
mať povolenie a budeme môcť bezodplatne sa zbaviť tohto odpadu. Máme iný a to hygienický
problém, napr. na sídlisku, ak to bude v sáčkoch, domácnosti to nebudú vedieť skladovať, hodia to
do kontajneru a budeme ešte platiť aj za tú službu. Pán Cingeľ mal pripomienku, že kuchynský
odpad vzniká tak, či tak a je lepšie, ak je separovaný a tá hygiena by bola zabezpečená častejším,
teda denným vývozom do bioplynovej stanice. Pánovi Bodnárovi odpovedal, že cementárne
spoluspaľujú s uhlím palivo biomasy, čo je tiež možnosť, ak by sme vedeli pripraviť odpad
z okolia a zhodnocovať náš odpad v cementárni a nie dovážať a spaľovať odpad zo zahraničia. Pán
Kovács reagoval, že tuhé alternatívne palivo je v zákone presne definované palivo, nie je to
zmesový komunálny odpad, ten sa spaľuje jedine v spaľovniach. V zákone je definované, ktoré
palivo je možné spoluspaľovať. Kuchynský odpad, možno sa podarí jednanie s bioplynovými
stanicami, ktoré by odpad zbierali, čo z hľadiska odpadárskeho by nemal byť žiadny problém.
Musí to byť v uzavretých nádobách a preto sú hygienicky nezávadné. Kuchynský odpad nie je
možné dávať do kompostární, len prebytky zo záhrad, jablká, lístie a konáre. Varené jedlo
v žiadnom prípade.
Do diskusie sa neprihlásil nikto, preto ju uzavrel a dal hlasovať.
Návrh uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu schvaľuje zmenu
Uznesenia č. 215/2020 zo dňa 31.10.2020 v nasledujúcom obsahovom znení:
• schvaľuje vyhlásenie a zabezpečenie verejného obstarávania k predmetu zákazky
„Nakladanie s komunálnymi odpadmi na území mesta Moldava nad Bodvou“, ktoré
vyhlasuje mesto Moldava nad Bodvou ako verejný obstarávateľ a výsledkom ktorého bude
uzavretie zmluvného vzťahu na obdobie 1 roka.
• schvaľuje nastavenie predmetu zákazky:
• cena celkom za predmet zákazky;
• merná jednotka pri určení ceny - tona za určený druh odpadu;
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• cena určená vrátane prepravy, zberu a zneškodnenia určeného druhu odpadu.
• schvaľuje zriadenie komisie na vyhodnotenie ponúk k predmetu zákazky v zložení:
- Ing. Oliver Kovács
- Ing. Vojtech Bodnár
- Ing. Norbert Krušinský
- PaedDr. Klára Vranaiová, PhD.
- Ing. Katarína Drenková.
Hlasovanie:
Prítomných: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Návrh uznesenia bol prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania
podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Bod č. 3 Rôzne
Pán primátor vyzval poslancov do diskusie. Pán poslanec Ing. Kovács informoval, že boli
povodne, brehy Bodvy sú znečistené. Existuje nezisková organizácia, ktorá ponúka svoje služby,
že by tie brehy v intraviláne obcí vedela vyčistiť a nežiada finančné prostriedky, iba priloženie
kontajnerov. Navrhol, aby táto firma bola oslovená a vyčistilo sa aspoň v intraviláne. Pán primátor
odpovedal, že tento pán ho už kontaktoval, stretnutie je naplánované na budúci týždeň a je to
v riešení. Sú schopní zlikvidovať aj čierne skládky. Dole pre chatkách je pozbierané smetie na
dvoch miestach, je tam 15-20 vriec, aj toto pozbierame. Poďakoval sa občanom za zber takéhoto
smetia. Neboli ďalšie podnety do diskusiu.
Bod č. 4 Podnety občanov
Neboli prítomní žiadni občania.
Bod č. 5 Záver
Návrhová komisia sa vyjadrila, že všetky prijaté uznesenia na tomto zasadnutí sú platné,
vykonateľné a v súlade so zákonom. Primátor ukončil rokovanie 23. zasadnutie MsZ a poďakoval
sa prítomným za účasť.
Čas ukončenia: 13,45 hod.
Vypracovala: Ing. Henrieta Tóthová
Počet strán: 7
_________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta

_________________________
PaedDr. Klára Vranaiová, PhD.
prednostka MsÚ

Za overovateľov zápisnice:
___________________________
Ing. Ján Csala (poslanec)

______________________________
Ing. Július Grulyo (poslanec)
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