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Stanovisko Komisie pre VÚRDaŽP zo dňa 9. marca 2017:  

Komisia pre VÚRDaŽP odporúča MsZ tento materiál prerokovať a vziať na vedomie.  

 

 

  

Svidník,  27. február 2017   

 



Návrh na uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov  

 

berie na vedomie  

 

Informatívnu správu o skládke pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

1. Zhodnotenie doterajšieho stavu  

 

V roku 2016 bol na skládku pre nie nebezpečný odpad v Šemetkovciach uložený odpad 

v celkovom množstve 9237 ton, z toho 7153 ton zmesového komunálneho odpadu, z ktorého 

Technické služby mesta Svidník dodali množstvo 4067 ton.  

 

Celkové výnosy v roku 2016  dosiahli výšku 24 8431,00 EUR. Náklady boli tvorené hlavne 

spotrebou energie a PHM vo výške 13 311,00 EUR, službami vo výške 7 7973,00 EUR, 

osobnými nákladmi (mzdy a odvody) vo výške 94 991,00 EUR  a finančnými nákladmi 

(úroky z úveru a náklady na finančnú činnosť) vo výške 27 827,00 EUR.  Spoločnosť 

Ekoservis Svidník, s.r.o. Svidník  dosiahla z hospodárskej činnosti zisk vo výške 2 242,00 

EUR, ale po odpočítaní finančných nákladov vykázala celkovú stratu vo výške 26 545,00 

EUR po zdanení. Tak ako v predchádzajúcich rokoch, ani v roku 2016 spoločnosť Ekoservis 

Svidník, s.r.o. Svidník  nebola schopná plniť všetky svoje finančné povinnosti. Nárast 

nákladov oproti roku 2015 bol spojený najmä so zvýšením množstva spracovaného odpadu 

a z toho vyplývajúceho rastu potrieb na zabezpečenie prevádzky. Tiež zaobstaranie 

kompaktora zapríčinilo rast nákladov v oblasti spotreby DPH a služieb (servis, lízing a pod.). 

  

2. Rozbor príčin nedostatkov.  
 

Od 1. januára 2017 prenajíma spoločnosť Ekoservis Svidník, s.r.o. Svidník  na základe 

nájomnej zmluvy skládku spoločnosti AGB ekotrend s.r.o., ktorá je zároveň aj jej majoritným 

spoločníkom.   

 

Toto riešenie vyplynulo z nutnosti riešiť vzniknutú situáciu, ktorá sa odvíja od valného 

zhromaždenia spoločnosti spoločnosť Ekoservis Svidník, s.r.o. Svidník, konaného 15. 

decembra 2015. Uznesením prijatým na tomto valnom zhromaždení v zmysle príslušných 

ustanovení spoločenskej zmluvy bola stanovená cena za odpad vo výške 50,00 EUR/t. 

Napriek tomu bolo toto rozhodnutie najvyššieho orgánu spoločnosti odignorované a dodatok 

k zmluve obsahujúci novú schválenú cenu nebol zo strany Technických  služieb mesta 

Svidník podpísaný. Bolo to možné najmä preto, lebo v tom čase spoločnosť Ekoservis 

Svidník, s.r.o. Svidník nebola zastupovaná konateľom a zároveň zástupcovia mesta Svidník 

prejavovali záujem skládku v krátkom čase odkúpiť. Z toho dôvodu predstavitelia spoločnosti 

AGB ekotrend s.r.o. nepovažovali za nutné okamžite tento problém s cenou riešiť, ale 

sústredili sa viac na rokovania s predstaviteľmi mesta Svidník smerujúce k predaju skládky. 

 

Nový konateľ spoločnosti Ekoservis Svidník, s.r.o. Svidník  bol vymenovaný až uznesením 

valného zhromaždenia konaného 10. februára 2016. Na tomto valnom zhromaždení 

predstavitelia mesta Svidník deklarovali zámer skládku pre nie nebezpečný odpad 

v Šemetkovciach odkúpiť a prevádzkovať ju prostredníctvom Technických služieb mesta 

Svidník. Počas roka 2016 prebehlo niekoľko stretnutí predstaviteľov mesta Svidník 

a majoritného spoločníka, ale ku konkrétnym dohodám nedošlo. Koncom roka 2016, kedy už 

bolo zrejmé, že ku predaji skládky v roku 2016 nedôjde, sa konateľ spoločnosti vrátil 

k požiadavke cenu upraviť podľa prijatého uznesenia. Boli vyhotovené a rozoslané dodatky 

k zmluvám všetkým dodávateľom odpadu. Pri rokovaniach s predstaviteľmi Technických 

služieb mesta Svidník bolo zvýšenie ceny opätovne zamietnuté a dodatok zo strany 

Technických služieb mesta Svidník nebol podpísaný. Preto bolo potrebné nájsť náhradné 

riešenie, prijateľné pre zainteresované strany. 



 

Zo strany spoločnosti AGB ekotrend s.r.o. bol na rokovaní so zástupcami mesta 

a Technických služieb mesta Svidník predložený návrh zmluvy, ktorý by zaručoval pre mesto 

Svidník možnosť ukladať odpad na skládku v Šemetkovciach po dobu 6 rokov v cene 28,00 

EUR/t. Na žiadosť zástupcov mesta Svidník bola upravená doba platnosti zmluvy na 10 rokov 

a zo strany Technických služieb mesta Svidník. bola vznesená požiadavka diferenciácie ceny 

časti odpadu pochádzajúceho z okolitých obcí. Obe požiadavky boli do zmluvy 

zakomponované.  

 

Nakoľko nedošlo k presadeniu schválenej ceny, je nutné z dôvodu udržateľnosti prevádzky 

skládky zamerať pozornosť na zvýšenie množstva spracovaného odpadu. Prináša to so sebou 

celý rad nevýhod, ako sú vyššie náklady na prevádzku, ale  najmä skrátenie životnosti 

skládky. Z toho dôvodu koncom roka 2016 začala spoločnosť Ekoservis Svidník, s.r.o. 

Svidník  pracovať na rozšírení skládky v rámci jestvujúceho areálu. V najbližších týždňoch by 

mala byť dokončená projektová dokumentácia výstavby ďalšej kazety skládky v kapacite 

175000,00 m3 s predbežnými odhadovanými nákladmi 600 000,00 EUR.  Otázka 

financovania výstavby je zatiaľ otvorená, spoločnosť Ekoservis Svidník, s.r.o. Svidník  

uvažuje v prvom rade o cudzích zdrojoch získaných z bankových úverov alebo od 

súkromných investorov, prípadne o kombinácii týchto možností. Nevylučuje ani iné prijateľné 

a výhodné riešenia, ktoré sa časom možno objavia. 

 

 

 


