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08. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na BRKO 
 

 

PREDKLADAJÚ:  Ing. Silvia Ruppertová, vedúca majetkového oddelenia 

 

SPRACOVALI: Ing. Róbert Láska, poverený vedením referátu životného prostredia,   

komunálnych služieb a dopravy 
Mgr. Vlasta Cholujová, referent verejného obstarávania 

 

 

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania: v zmysle uznesenia č. 41/2021 zo dňa 

18.10.2021 odporúča komisia zobrať materiál na vedomie. Zároveň je potrebné doplniť údaje 

o vplyvy na rozpočet mesta, ako bude vyzerať scenár, pokiaľ bude odpad  likvidovaný externou 

firmou a pokiaľ by existovala mestská kompostáreň 

 

Stanovisko Komisie životného prostredia: v zmysle záverov zasadnutia komisie zo dňa 

21.10.2021, navrhuje komisia: 

a) zaviesť / rozdať  kompostéry pre rodinné domy 

b) odporúča zvážiť dĺžku zákazky zo 4 rokov na 3 roky 

 

Stanovisko MsR: v zmysle záverov zasadnutia zo dňa 02.11.2021 MsR odporúča MsZ schváliť 

predložený materiál v jeho znení (hlasovanie - za 7 zo 7) 

 

 

 

 

UZNESENIE MsZ č. 1-....../2021 
 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, 

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov  a § 3 ods. 3, písm. c) VZN č. 1/2019 

 

 

schvaľuje 

 

zámer vyhlásiť verejné obstarávanie – nadlimitnú zákazku na službu „Zber a odvoz 

biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností a zabezpečenie jeho 

zhodnotenia“ na obdobie 36 mesiacov  

s predpokladanou hodnotou 825 000,00 EUR bez DPH 

 

 

 

 

a) bez pripomienok  

b) s týmito pripomienkami 



Dôvodová správa 

 

 

Mesto Pezinok plánuje vyhlásiť v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadlimitnú zákazku na službu „Zber a odvoz 

biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností a zabezpečenie jeho 

zhodnotenia“ na obdobie 36 mesiacov.  

 

Vzhľadom k predpokladanej hodnote zákazky určenej podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní v platnom znení, je v zmysle platnej legislatívy potrebné na uzavretie 

zmluvy aplikovať postupy verejného obstarávania.  

 

Predpokladaná hodnota zákazky na obdobie trvania zmluvy je 825 000,00 EUR bez DPH.  

 

Realizácia zákazky v súčasnosti nie je finančne krytá rozpočtom mesta Pezinok, ktorý bol 

schválený pre rok 2021 a výhľadovo pre roky 2022 – 2023 uznesením MsZ č. 1-175/2020 zo 

dňa 10.12.2020. Náklady na zabezpečenie tejto zákazky sú premietnuté v Návrhu rozpočtu pre 

roky 2022 – 2024. 

 

Od 1.1.2021 majú obce a mestá povinnosť zabezpečovať zber biologicky rozložiteľného 

kuchynského odpadu z domácností (ďalej len „BRKO“) pod kódom odpadu 20 01 08 

biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad uvedeného vo  vyhláške MŽP SR č. 

365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 

 

Podľa § 14 ods. 15 vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

zákona o odpadoch bude od roku 2022 platiť pre obce a mestá nová povinnosť zbierať 

BRKO z rodinných domov s nulovou vzdialenosťou (t. z. od dverí). 

 

 V predchádzajúcich rokoch si obce uplatňovali výnimku ekonomickej neúnosnosti triedenia, 

ak doložili podklady, že prostriedky na nakladanie nám nemožno pokryť ani pri určení 

miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom stanovenej hornej hranice. Výnimka 

o finančnej neúnosnosti bola vyňatá a obce a mestá budú musieť zabezpečiť zber BRKO na 

svojom území. 

 

V platnosti zostávajú iba tri výnimky v zmysle § 81 ods. 21 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) kedy sa povinnosť zaviesť a 

zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný 

kuchynský odpad nevzťahuje na tú časť obce, ktorá 

 

a) má zabezpečené energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie 

odpadov činnosťou R1 uvedenou v prílohe č. 1, 

b) preukáže, že 100 % domácností kompostuje vlastný odpad alebo 

c) preukáže, že to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu v historických 

centrách miest a v riedko osídlených oblastiach. 

 

Plytvanie potravinami predstavuje najmä ekologický problém, pričom podľa údajov 

Ministerstva životného prostredia SR pripadá na jedného občana Slovenskej republiky 100 kg 

potravinového odpadu, čo je cca 0,27 kg ročne. Medzi najčastejšie odpady patria najmä mliečne 

výrobky, pečivo a chlieb, zelenina a ovocie, zvyšky nedojedeného jedla a i. Vyhadzovanie 



odpadu je nie len ekologickým problémom ale aj finančnou záťažou domácností, nakoľko 

občania Slovenskej republiky vyhodia  ročne do smetnej nádoby potraviny v sume cca 100 €.       

 

Mesto Pezinok začalo so zabezpečovaním zberu BRKO po dodaní 240 l nádob na zber BRKO 

11. marca 2021. Dôvodom neskoršieho dodania nádob bol vyhlásený lockdown pre pandémiu 

koronavírusu. Každý občan dostal od mesta 10 l košík s rolkou a 25 ks kompostovacích vreciek 

s letákom. Košíky pre KBV1 boli distribuované prostredníctvom oslovených správcov, ktorým 

boli odovzdané na ul. Svätoplukova 5, Pezinok. Distribúciu pre IBV2 zabezpečoval Mestský 

podnik služieb, Pezinok v celkovej hodnote 2 515,50 €. Vrecká s objemom 10 l boli zakúpené 

v celkovom počte 11 800 ks za 19 682,00 € a boli financované z Envirofondu. Zber BRKO je 

realizovaný z 240 l nádob, do ktorých môžu občania z IBV a KBV vhadzovať vrecká s BRKO. 

Individuálny odvoz odpadu od IBV zabezpečovaný v roku 2021 nebol.  

 

Zber BRKO bol nastavený s vývozom 1x za týždeň pre 150 ks 240 l nádob, pričom z dôvodu 

podnetov bol tento počet navýšený na 161 ks, ktoré sú umiestnené na uliciach v IBV a KBV. 

Po dve nádoby evidujeme na troch kontajnerových stanovištiach, ktoré sú umiestené na väčších 

sídliskách KBV. Počas roka sa Mestský úrad Pezinok vysporiadal so všetkými podnetmi, ktoré 

boli prijaté tzn. došlo k presunu cca 4 ks nádob z miest, kde ich využitie nebolo plnohodnotné 

a doplnili sa dve na miesta, kde boli využiteľné. Evidujeme aj jeden presun nádoby, kde si 

občania neželali mať nádobu v blízkosti svojho bydliska.  

 

Počas roka 2021 zabezpečuje zber BRKO zberová spoločnosť Marius Pedersen a. s. (Petmas s. 

r. o.) s vývozom 240 l nádob 1x týždenne, zvoz BRKO je do areálu prevádzkovateľa a 

zhodnocovateľa Eko - Bio Budča, s.r.o., ktorý prostredníctvom technologického procesu 

zabezpečuje „Zhodnocovanie odpadov v bioplynovej stanici“. 

 

V roku 2021 bola v rozpočte na zber a prevoz BRKO rozpočtovaná suma vo výške 127 

500,00 € a na zhodnocovanie v bioplynovej stanici suma 60 000,00 €. Spolu na zber, prevoz 

a zhodnocovanie BRKO na území Mesta Pezinok sa počítalo s čerpaním vo výške 187 

500,00 € s DPH. 

 

V pripravovanom verejnom obstarávaní sa plánuje na obdobie 36 mesiacov zber 

prostredníctvom 240 l nádob na zber BRKO na sídliskách (KBV) v počte 170 kusov. V IBV sa 

zber BRKO plánuje zabezpečovať od dverí rodinného domu v 15 l vreckách. 

V roku 2022 Mesto Pezinok plánuje zabezpečovať službu zberu, prevozu a zhodnotenia BRKO 

z rodinných domov (IBV) aj zo sídlisk (KBV) v zmysle vyššie uvedenej zákonnej povinnosti 

platnej od 1. januára 2022. Predpokladané množstvo BRKO je 60 ton mesačne spolu pre IBV 

a KBV, čo predstavuje mesačné navýšenie oproti roku 2021 cca o 20 ton. Predpokladané 

množstvo BRKO je až 720 t za rok.  

 

Mesto Pezinok predpokladá, že obyvatelia rodinných domov sa budú zapájať do zberu BRKO 

vo väčšej miere, keďže služba bude zabezpečená od domu. Z toho dôvodu dôjde aj k navýšeniu  

vyzbieraného množstva, čo sa odráža priamo v predpokladanej hodnote zákazky. Zber BRKO 

musí byť zabezpečený vo viacerých dňoch podľa okruhov, pričom v súčasnosti je zber 

zabezpečený iba 1x/týždeň pre celé mesto. 

 

Na základe prieskumu trhu za zber, odvoz a zhodnotenie BRKO pre KBV s intervalom vývozu 

1x/týždeň a pre IBV (3 500 rodinných domov) s intervalom vývozu 1x/týždeň  je 

                                                 
1 komplexná bytová výstavba (bytové domy) 
2 Individuálna bytová výstavba (rodinné domy)  



predpokladaná suma ročných nákladov pre Mesto Pezinok 311 594,00 € s DPH. Prepočet na 

trojročné obdobie je celková suma vo výške 934 782,00 € s DPH (778 985,00 € bez DPH). 

Predpokladanú hodnotu zákazky stanovujeme na 825 000,00 €  bez DPH (990 000,00 € s DPH) 

na obdobie 36 mesiacov.  Ročne to predstavuje náklady 275 000,00 bez DPH (330 000,00 € 

s DPH). Navýšenie sumy oproti roku 2021 by predstavovalo sumu 118 750,00 bez DPH 

(142 500,00 € s DPH). 

 

 

 

2021 Ročne (súčasný stav) KBV+IBV 161 ks 240 l nádob 187 500,00 € s DPH 

2022 Ročne (predpoklad) KBV 170 ks 240 l nádob + IBV zber 

priamo od dverí rodinných domov 

330 000,00 €  s DPH 

Navýšenie ročne 142 500,00 € s DPH 

 

 

Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie zmluvy, v zmysle ktorej poskytovateľ 

služby zabezpečí na území mesta Pezinok: 

- zber BRKO z 240 l nádob 1x týždenne od bytových domov (výmena nádoby za nádobu), 

- zber vreciek na BRKO 1x týždenne z rodinných domov (zber od dverí),  

- dodanie 240 l nádob na zber BRKO k bytovým domom,  

- dodanie vreciek na zber BRKO od rodinných domov (bez distribúcie),  

- prevoz vyzbieraného BRKO do miesta jeho zhodnotenia,  

- zabezpečenie zhodnotenia BRKO. 

 

Vzhľadom na vyššie uvedené Vám predkladáme návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné 

obstarávanie - nadlimitnú zákazku na službu „Zber a odvoz biologicky rozložiteľného 

kuchynského odpadu z domácností a zabezpečenie jeho zhodnotenia“ na obdobie 36 

mesiacov.  

 

 


