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1. Správa o aktivitách obce v roku 2015

2. Koncepcie a programy obce na ďalšie 

obdobie (stav výstavby kanalizácie v obci)

3. Nový zákon o odpadoch – koncepcia 

triedenia a zberu odpadov od roku 2016

4. Dotazy a návrhy občanov 



Investičné akcie Zateplenie zdravotného strediska a výstavba parkoviska

NA ZAČIATKU

PO UKONČENÍ



Investičné akcie Dokončenie stavebnej časti ČOV



Investičné akcie Vybudovanie prístupového chodníka k cintorínu 

a oprava mostíka



Investičné akcie Osadenie nových lavičiek na cintoríne 

a pri obecnom úrade



Investičné akcie

 Výmena elektrických ističov verejného osvetlenia a kultúrneho domu

 V rámci tejto akcie bolo zrušené ovládanie verejného osvetlenia na 

súkromnom pozemku pri dome č. 31 (p. Gavura)

 Zavedená automatická prevádzka verejného osvetlenia

 Výmena vchodových dverí obecného úradu so zabudovanou úradnou tabuľou 

obce
 Osadenie vchodových dverí do čakárne zubnej ambulancie na zdravotnom 

stredisku

 V rámci zabezpečenia elektronizácie územnej samosprávy sa obec:

 zapojila do Elektronického kontraktačného systému

 zapojila do národného projektu Dátové centrum obcí a miest Slovenska

 v súčasnosti sa zapája do projektu Integrovaného obslužného miesta (IOM)

 Modernizuje sa systém vydávania matričných dokladov

 Nákup štiepkovačky konárov

 Zameranie GPS súradníc každého domu v obci – pre záchranné zložky –

prebieha v súčasnosti



Investičné akcie – vypracovanie projektových dokumentácií v roku 2015

− na dokončenie budovy na ihrisku spolu s vybudovaním multifunkčného 

ihriska a detského ihriska

− na opravu a zateplenie obecného úradu

− na vybudovanie chodníka k cintorínu a opravu mostíka

− na rekonštrukciu verejného osvetlenia

− na odkanalizovanie obce



Koncepcie a programy obce na ďalšie obdobie

Inštalácia technológie do ČOV – Hlavná úloha – investícia s dotáciou vo výške 

cca 330 000,- Eur,

- v ďalšom období budovanie jednotlivých častí kanalizácie investícia s dotáciou 

vo výške cca 800 000,- Eur (bez úpravy ciest a chodníkov v obci)

Oprava a zateplenie obecného úradu – investícia s dotáciou vo výške cca 

210 000,- Eur

Rekonštrukcia verejného osvetlenia – výmena a doplnenie svietidiel v obci  

- investícia s dotáciou

Rekonštrukcia obecného rozhlasu - investícia s dotáciou

Dokončenie budovy na ihrisku s vybudovaním multifunkčného a detského 

ihriska – investícia s dotáciou vo výške do 150 000,00 Eur, zvyšok svojpomocne 



Úprava príjazdu k bráne cintorína - svojpomocne

Osvetlenie cesty k cintorínu - svojpomocne

Vyčistenie priestorov starého cintorína od krovín a poškodených stromov-

svojpomocne s brigádou občanov 

Oprava a vybudovanie detského ihriska v MŠ s jeho sprístupnením pre 

všetky deti z obce – investícia s dotáciou + svojpomocne

Oprava cesty k cintorínu - investícia s dotáciou (poprípade malé opravy 

svojpomocne)

Koncepcie a programy obce na ďalšie obdobie

Obec spracováva Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na 

nasledujúce 5 -7 ročné obdobie – vyplnenie dotazníkov



Nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z.

Koncepcia triedenia a zberu odpadov v obci 

od roku 2016



Skládka odpadu za cintorínom



Skládka pri starom cintoríne



Likvidácia skládok pri Laborci v spolupráci s rybárskym zväzom



Veľkokapacitné kontajnery

─ Ukladá sa do nich odpad, ktorý tam nepatrí – dvojitá platba za odpad

─ Ukladajú do nich odpad aj obyvatelia iných obcí – platíme aj za vývoz ich odpadu

─ Veľmi drahá prevádzka – ročne sa vyvezie 10-12 kontajnerov – približne 2 500 – 3000 Eur, pričom 

obec je povinná zabezpečiť vývoz objemného odpadu iba 2x ročne

Riešenie:

─ Veľkokapacitné kontajnery budú pri nasledujúcom vývoze v mesiaci december presťahované do oplotených 

a uzamknutých priestorov pri ČOV

─ 1-2 x mesačne bude možné odovzdať veľkoobjemový odpad do kontajnerov za prítomnosti povereného 

pracovníka OcÚ (prípadne podľa požiadaviek občanov 1x mesačne zvoz obecným traktorom)

─ Bude možné odovzdať iba taký odpad, ktorý sa netriedi (plast, papier a pod.) okrem skla a 

kovového odpadu 

─ Vytriedený stavebný odpad bez zložiek komunálneho odpadu – bude vedená evidencia 

odovzdaného množstva podľa  čísla domu (v zmysle nového zákona od 1.1.2016 – spoplatnené)

─ Veľkoobjemový odpad (starý nábytok a pod.) bezplatne do objemu 1m3 – vedená evidencia 

odovzdaného množstva podľa čísla domu



Kuka nádoby

 Vývoz bude realizovaný firmou Fúra ako doteraz, v dvojtýždňových intervaloch podľa harmonogramu

Zmeny od roku 2016:

1. V priebehu mesiacov január – marec 2016 budú všetky zberné nádoby označené nálepkou firmy Fúra a 

číslom domu ku ktorému patria – neoznačené nádoby nebudú vyprázdnené

2. Domácnosť s 1 – 4 obyvateľmi – 1 zberná nádoba

Domácnosť s 5 a viac obyvateľmi – 2 zberné nádoby

3. Výmena zberných nádob bude realizovaná bezplatne 1x za 6 rokov (pri poškodení vinou držiteľa 

smetnej nádoby bude výmena realizovaná aj skôr, ale za odplatu) Pri výmene zbernej nádoby je 

potrebné starú nádobu vrátiť. Plechové zberné nádoby sa budú vymieňať až po ich prehrdzavení v 

priebehu najbližších 3-4 rokov.

4. V prípade, že niekomu nebude stačiť zberná nádoba – možnosť zakúpenia na OcÚ jednorázového vreca 

s logom firmy Fúra

Do zberných nádob je zakázané ukladať drobný stavebný odpad a zložky 

triedeného odpadu



Triedený odpad

 Pet fľaše a zmiešané plasty podľa doterajšieho systému, každá domácnosť obdrží po 1 ks vreca na zber 

týchto dvoch zložiek

Do 30.6.2015 vrecia – od 1.7.2015 podľa zmlúv s dodávateľom služby

 Sklo a kovové odpady – odovzdať do kontajnerov pri ČOV

 Papier – noviny, časopisy, kartóny – odovzdať poverenému pracovníkovi na zbernom mieste OcÚ – stará 

kotolňa pri služobnom vchode pošty (1 x mesačne)

 Elektronický odpad, – odovzdať poverenému pracovníkovi na zbernom mieste OcÚ

 Obnosené šatstvo – kovový kontajner na Šihotku

 Použitý jedlý olej - odovzdať poverenému pracovníkovi na zbernom mieste OcÚ

 Nebezpečný odpad – batérie, žiarivky, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, farieb a pod.-

odovzdať poverenému pracovníkovi na zbernom mieste OcÚ

PNEUMATIKY – obec už nezabezpečuje zber – každý je povinný odovzdať staré 

pneumatiky predajcovi (v pneuservise, predajni pneumatík)

 Nepoužité lieky – Lekáreň pri zdravotnom stredisku



Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a kuchynský odpad

V prípade, že obyvatelia obce doručia na obecný úrad do 31.1.2016 podpísané Čestné 

prehlásenie, že kompostujú vlastný biologicky rozložiteľný komunálny odpad (tráva, 

lístie) a biologicky rozložiteľný kuchynský odpad na vlastnom pozemku, bude im 

poskytnutá zľava z poplatku za odpady vo výške 0,50 € za každého člena domácnosti.

V prípade porušenia Čestného vyhlásenia ktorýmkoľvek členom domácnosti, bude tejto 

domácnosti zľava zrušená a poplatok za odpad vyrubený v plnej výške.

Domácnosti, ktoré nebudú kompostovať odpad na vlastnom pozemku, môžu tento 

odpad uložiť na vyhradené miesto (označené informačnou tabuľou) na uloženie 

biologicky rozložiteľného odpadu v priestore za družstvom pri Laborci. 

Je zakázané zneškodňovať tento odpad spaľovaním



Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad – konáre zo stromov a kríkov

Domácnosti môžu konáre zo stromov a kríkov uložiť na vyhradené miesto 

(označené informačnou tabuľou) na uloženie biologicky rozložiteľného 

odpadu v priestore za družstvom pri Laborci. 

V prípade, že občan nemôže alebo nemá ako prepraviť tento odpad na 

vyhradené miesto, obec za poplatok zabezpečí vývoz tohto odpadu. 

Pokiaľ občan prejaví záujem o štiepkovanie konárov zo stromov a kríkov 

na vlastnom pozemku, obec za poplatok zabezpečí jeho štiepkovanie. V 

tomto prípade občan zodpovedá za uloženie štiepky na vlastnom pozemku.

Je zakázané zneškodňovať tento odpad spaľovaním



K novému zákonu o odpadoch bude spracované nové všeobecne

záväzné nariadenie o odpadoch, ktoré bude detailne upravovať

všetky náležitosti ohľadom nakladania so všetkými druhmi

odpadov, ktoré vznikajú na území našej obce (predpoklad

schválenia obecným zastupiteľstvom do konca marca 2016)

Do každej domácnosti budú taktiež do uvedeného termínu

distribuované aj informačné letáky.

Nový zákon o odpadoch 



§ 81 odst. 10 (z. 79/2015) - Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym

odpadom a biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, náklady triedeného zberu

zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov

a náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho

odpadu hradí obec z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné

odpady

Odst. 12 - Obec pri ustanovení výšky miestneho poplatku za komunálny odpad a

drobný stavebný odpad vychádza zo skutočných nákladov obce na nakladanie s

komunálnym odpadom a drobným staveným odpadom vrátane nákladov uvedených

v odseku 10. Výnos miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

použije obec výlučne na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych

odpadov a drobných stavebných odpadov.

Poplatky za odpad
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a  miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady



Prehľad poplatkov a nákladov za 

jednotlivé roky

Rok

2012 2013 2014 2015

Prijaté poplatky 2 660,76 2 733,50 3 103,00 4 290,00

Náklady obce na nakladanie s 

odpadmi
7 922,00 8 483,92 7 553,77 8 958,00

Rozdiel -5 261,24 -5 750,42 -4 450,77 -4 668,00

SPOLU - 20 130,43 €

Náklady obce na nakladanie s odpadmi a vyrubené poplatky 

Vzhľadom na to, že obec dopláca viac ako dvojnásobne na nakladanie s odpadmi čo je aj v

rozpore so zákonom (2x poukázané kontrolórom obce v záverečnej správe), navrhujem

stanoviť poplatok za odpady vo výške 9,50 – 10 € na osobu a rok.



Obec prijatím týchto opatrení vytvorila pre občanov Koškoviec všetky 

podmienky na správne a bezproblémové  nakladanie s odpadmi

Bez aktivity a záujmu všetkých občanov o 

túto problematiku je každá snaha 

obecného zastupiteľstva a starostu márna



a) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou [§ 13 písm. a)], 

Zakazuje sa uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste

na to určenom v súlade s týmto zákonom a VZN obce

b) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre 
ktorý je zberná nádoba určená [§ 81 ods. 6 písm. a)],
Zakazuje sa ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu

iný odpad ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob určených na triedený zber

komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená

c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore s týmto zákonom [§ 13 písm. b)],
Zakazuje sa zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom

d) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2,
Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho

nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť.

Priestupku sa dopustí ten, kto (z. 79/2015 Z. z.):



g) koná v rozpore s § 81 ods. 9

Pôvodca komunálnych odpadov je povinný

a) nakladať s nimi v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce,

b) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,

c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych

odpadov v obci.

f) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72,
Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou

pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík umiestnených na

kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo

spracovateľovi starých vozidiel.

e) koná v rozpore s § 33 písm. b),
Zakazuje sa zmiešavať elektroodpad z domácností s inými zložkami komunálneho odpadu

Priestupku sa dopustí ten, kto (z. 79/2015 Z. z.):



Miestne dane – dane z nehnuteľnosti (pozemky, domy, byty, ostatné stavby)

─ Do 31.1.2016 možnosť upraviť daňové priznania z nehnuteľnosti
─ Po tomto dátume budú zistené rozpory riešené v správnom konaní

Kosenie trávy v intraviláne obce – nepokosené 4 pozemky

─ Obecný úrad bude nahlasovať majiteľov za nesplnenie povinnosti na

odbor životného prostredia

Voľný pohyb psov po obci

─ Obecný úrad prijíma opatrenia na zamedzenie voľného pohybu psov po

obci – očakávam väčšia aktivita občanov



Pripravované kultúrne akcie do konca roka

6.12.2015 (nedeľa) o 15,00 hod. kultúrny dom

Mesiac úcty k starším

Mikuláš

27.12.2015 (nedeľa) o 10,00 hod. kultúrny dom

Vianočný turnaj v stolnom tenise

Únia žien – ZO Koškovce



Dotazy a návrhy občanov


