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S t a n o v i s k o  k o m i s i e  

ž i v o t n é h o  p r o s t r e d i a  a  z d r a v i a  
 
zo zasadnutia komisie dňa 30.4.2014 konaného na MsÚ v Liptovskom Mikuláši v zasadacej 
miestnosti MsP. 
 

predložený návrh: Správa o stave odpadového hospodárstva v pôsobnosti mesta  
Liptovský Mikuláš za rok 2013 

a  
Informácia o stave prípravy zabezpečenia spôsobu likvidácie odpadu po roku 2014 vrátane 

ekonomickej analýzy 

 

  
Komisia životného prostredia a zdravia predložený návrh vzala na vedomie. 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Iveta Klepáčová, zapisovateľka komisie 
 
 

S t a n o v i s k o  k o m i s i e  f i n a n č n e j ,  m a j e t k o v o -  
p r á v n e j  a  c e s t o v n é h o  r u c h u   

 
zo zasadnutia komisie dňa 29.4.2014 konaného na MsÚ v Liptovskom Mikuláši v zasadacej 
miestnosti č. 109 MsÚ. 
 

predložený návrh: ekonomickej analýzy k informácii o stave prípravy zabezpečenia 
spôsobu likvidácie odpadu po roku 2014 

 

  
Komisia finančná, majetkovo-právna a cestovného ruchu vzala na vedomie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ľubica Kubovčíková, zapisovateľka komisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši 

zo dňa  15.5.2014 
 
 
 
 
 
 

k bodu programu:       Správa o stave odpadového hospodárstva 
v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš za rok 2013 

a 
Informácia o stave prípravy zabezpečenia spôsobu likvidácie odpadu 

po roku 2014 
 

 
 
 
 
 
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o 
 
 
I.     b e r i e   n a   v e d o m i e 
 

a) predkladanú správu o stave odpadového hospodárstva v pôsobnosti mesta 
Liptovský Mikuláš za rok 2013, 

b) informáciu o stave prípravy zabezpečenia spôsobu likvidácie odpadu po roku 2014 
s ekonomickou analýzou dopadu ukončenia skládkovania odpadov na skládke 
Veterná Poruba.  

 
 

II.     u k l a d á 
  

a) Ing. Milanovi Kružliakovi, zástupcovi primátora mesta Liptovský Mikuláš: 
 

zabezpečiť koordináciu prác, ktoré si vyžaduje uzatvorenie skládky odpadu Veterná 
Poruba a zabezpečenie zneškodňovania komunálneho odpadu v nasledujúcom 
období, 

   
    

 Termín: do 31.10.2014 
 
 
 

b) Ing. Jozefovi Klepáčovi, riaditeľovi VPS Liptovský Mikuláš, štatutárnemu 
zástupcovi prevádzkovateľa skládky Veterná Poruba: 

 
zabezpečiť realizáciu prác, ktoré si vyžaduje uzatvorenie skládky odpadu Veterná 
Poruba a následné zabezpečenie zneškodňovania komunálneho odpadu v ďalšom 
období. 

 
    

Termín: do 31.10.2014 
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Dôvodová  správa 

Správa o stave odpadového hospodárstva v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš za rok 2013  

bola spracovaná v zmysle schváleného plánu a programu zasadnutí Mestského  zastupiteľstva  

Liptovský  Mikuláš pre rok 2014. 

Správa o stave odpadového hospodárstva  v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš za rok 2013 

Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie vzniku odpadu, 

nakladanie s odpadom a následná starostlivosť o miesto trvalého uloženia odpadu. Základné pravidlá  

upravujúce túto činnosť  vrátane  jej kontroly vychádzajú zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), 

ktorý musí byť v súlade s legislatívou EÚ. 

Mesto Liptovský Mikuláš má zriadenú príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby, 

ktorej jednou z hlavných  činností je zabezpečenie  zberu, odvozu  a  zneškodnenia komunálneho 

odpadu. VPS od zavedenia separovaného zberu odovzdávajú vytriedené zložky komunálneho odpadu 

na ďalšie zhodnotenie, resp. zneškodnenie a odpad, ktorý nemá odberateľa, je zneškodňovaný na 

skládke odpadu Veterná Poruba. Dôsledná evidencia a prehľad o nakladaní s odpadom poskytujú 

informácie pre hodnotenie, plánovanie a rozvíjanie separovaného zberu. 

Tvorba komunálneho odpadu v roku 2013 

V roku 2013 bolo v meste Liptovský Mikuláš vyprodukovaných 14 714 t komunálneho 

odpadu. Celkové množstvo odpadu bolo v porovnaní s predchádzajúcim rokom nižšie len o 425 t.  

Vyseparovaný  odpad odovzdaný na zhodnotenie tvorí viac ako štvrtinu vyprodukovaného 

komunálneho odpadu. Rozdiel medzi skládkovaným odpadom na skládke Veterná Poruba 

a odovzdaným odpadom na zhodnotenie tvorí vyseparovaný odpad, ktorý bol zneškodnený na 

skládke nebezpečného odpadu.  

 V roku 2013 bol v meste počet obyvateľov 31 860 (údaj z internetovej stránky mesta). 

Tab. 1 Porovnanie tvorby komunálneho odpadu v roku 2013 a spôsobu nakladania s ním 

2013 Tvorba odpadu v t % 
Priemer na 1 
obyvateľa v kg 

Komunálny odpad spolu 14 714 100,0 462 

Z toho odovzdaný na recykláciu 3 723 25,3 117 

Skládkovaný odpad 10 915  74,4 343 

Zmesový komunálny odpad 7 835 53,4 246 

  

Množstvo odpadu rozčlenené podľa jeho pôvodu: 

- domácnosti a prevádzky - zmesový komunálny odpad   7 835 t 

- zberné strediská         2 470 t 

- odpad zo zelene zbieraný od rodinných domov       934 t  

- odpad z čistenia ulíc          845 t 
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V jarnom a jesennom období rozmiestňuje mesto v súlade so zákonom o odpadoch 

veľkoobjemové kontajnery na ukladanie nadrozmerného odpadu, ktorý obyvatelia nemajú možnosť 

vložiť do vlastnej zbernej nádoby. Pre bytové domy sú pristavené kontajnery na požiadanie zástupcu 

vlastníkov bytov po nahlásení brigády. Do veľkoobjemových kontajnerov vo všetkých častiach mesta 

bolo týmto spôsobom uložených 79,62 t objemného odpadu, pri bytových domoch 42,96 t. Spolu 

bolo pri jarnom a jesennom upratovaní  odovzdaných 112,58 t objemného odpadu. Objemný odpad  

sa odoberá počas celého roka priamo na zberných strediskách. 

Množstvo odpadu rozčlenené podľa vybraných druhov a vyprodukovaného množstva: 

- zmesový komunálny       7 835 t 

- drobný stavebný odpad       1 404 t  

- biologicky rozložiteľný odpad – odpad zo zelene celkom  1 216 t 

- odpad z čistenia ulíc          845 t 

- objemný odpad           744 t 

- nebezpečný odpad            78 t 

- opotrebované šatstvo             44 t 

Graf 1:   Porovnanie tvorby odpadu a množstva zneškodneného odpadu skládkovaním 

 

Separovaný odpad 

Tradičné oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu sú papier, plasty a sklo. K dispozícii 

na triedený zber odpadu bolo ku koncu roka 2013 799 ks 1100 l kontajnerov na zber plastov 

a papiera, a 230 ks zvonov na zber skla a papiera. Obyvatelia mesta môžu zároveň počas celého roka 

v neobmedzenom množstve tento odpad zdarma odovzdávať na zberných dvoroch alebo odpredať 

do zberní surovín. V rámci projektu: „Zvýšenie kvality separovaného zberu odpadov v okrese 

Liptovský Mikuláš“ bola technika na separovaný zber doplnená o zberové autá  so špeciálnymi 

kontajnermi, ktoré sú využívané na  zvoz vytriedených komodít. V záujme zabezpečenia využitia tejto 

techniky bol zakúpený veľkoobjemový kontajner o objeme 10 m3 na papier, do ktorého sa zbiera 

odpadový papier na zbernom stredisku a 5 ks veľkoobjemových kontajnerov  kompatibilných 
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s autami na separáciu získaných z fondov EÚ. Vytriedený odpad je odovzdávaný na materiálové 

zhodnocovanie. 

Papier: Na tento druh odpadu je na celom území mesta rozmiestnených 221 ks 1100 l 

kontajnerov a 21 ks zvonov modrej farby.  Mesto podpísaním zmluvy s firmou Brantner s.r.o. Poprad 

umožnilo výkup papiera od obyvateľov z lokalít s prevažujúcou zástavbou bytových domov zber 

papiera v pravidelných intervaloch, najčastejšie je to 1 x mesačne. Zároveň nemalou mierou 

k triedeniu prispievajú základné školy a predškolské zariadenia v meste. V roku 2013 bolo 

prostredníctvom škôl vyzbieraných 111,4 t papiera.  

Do kontajnerov na plasty, ktoré sú rozmiestnené na celom území mesta,  je možné ukladať 

plastové fľaše, kovové obaly rôznych druhov - hliníkové aj železné plechovky, viacvrstvové 

kombinované obaly tzv. tetrapakové, plastový odpad a plastové obaly rôznych druhov, vrátane fólií. 

Z mestských častí Palúdzka, Lipt. Ondrašová, Demänová, Bodice, Okoličné, Vitálišovce a Stošice sa 

podľa určeného harmonogramu odoberajú plasty vrecovým systémom. Za rok 2013 sa ich týmto 

spôsobom vyzbieralo 31 t.  Medzi školami prebieha súťaž v zbere tetrapakov, za ktorú dostávajú od 

mesta finančnú odmenu. V uplynulom roku bolo prostredníctvom škôl vyzbieraných 919 kg  

tetrapakových obalov.  

Sklo zo zvonov určených na separovanie odpadu zo skla je zhromažďované v areáli Zberného 

dvora Okoličné a priebežne je odvážané do zariadenia na jeho zhodnotenie.    

Biologicky rozložiteľný odpad (konáre)  je odovzdávaný na spracovanie na drevnú štiepku.  

V roku 2013 bol v zberných dvoroch rozšírený počet triedených zložiek  o penový biely 

polystyrén.  

Tab. 2  Prehľad produkcie vybraných zložiek komunálneho odpadu za posledné 3 roky 

Vybrané zložky v t 2011 2012 2013 

Zmesový komunálny odpad 7 940 7 707 7 835 

Sklo 647 718 766 

Papier vrátane odovzdaného papiera do zberní 1 066 896 1 040 

Plasty, viacvrstvové kombinované materiály – VKM 

(tetrapakové obaly), kovové obaly - spolu 
384 270 278 

Biologicky rozložiteľný odpad 1 686 1 471 1 216 

Nebezpečný odpad  88,8 85,6 78 

 

Zberné strediská:  v roku 2013 boli v prevádzke: 

- Zberný dvor  Okoličné, Liptovský Mikuláš  

- Zberný dvor Podtatranského ul., Liptovský Mikuláš   

- Zberný dvor Žiarska ul., Liptovský Mikuláš   

- Triediaca hala Žiarska ul., Liptovský Mikuláš 
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Do zberného dvora môže občan mesta Liptovský Mikuláš priniesť akúkoľvek vyseparovanú 

zložku komunálneho odpadu.  Limitovaný je len drobný stavebný odpad množstvom 1 m3 na 

obyvateľa. Zo zberných dvorov sú jednotlivé komodity odpadov odvážané špecializovanými firmami 

oprávnenými na nakladanie s jednotlivými odpadmi na zhodnotenie. 

     Vyseparované zložky komunálneho odpadu mohli obyvatelia mesta Liptovský Mikuláš do 

28.02.2013 odovzdať v zberných dvoroch mesta Liptovský Mikuláš na Podtatranského a Žiarskej ul. 

Z dôvodu výstavby separačnej haly v priestoroch Zberného dvora na  Žiarskej ul.  tento dvor bol 

uzatvorený. V mesiaci apríl roku 2013 sa začali prípravné práce za účelom zriadenia zberného dvora 

v areáli bývalých skleníkov v Okoličnom. Prevádzka nového zberného dvora bola zahájená dňa  

01.10.2013.  

V triediacej hale  na Žiarskej ul. v  Liptovskom Mikuláši sa dotrieďuje a upravuje lisovaním do 

prepravných balíkov odpad zo zberných nádob na papier a plasty umiestnených na území  mesta 

Liptovský Mikuláš. Odpad sa triedi podľa požiadaviek odberateľov. Odpad z plastu sa triedi podľa 

druhu plastu (PET, HDPE ... ),  podľa farebnosti (PET fľaše), odpad z papiera na papier a kartón. 

Odpadové pneumatiky boli v roku 2013 zhromažďované v areáli zberného dvora Okoličné 

a používané ako stavebný materiál na Skládke odpadov Veterná Poruba. 

Skládka TKO Veterná Poruba: 

V roku 2013 bolo na skládke uložených  15 835,77 t odpadov. Z mesta Liptovský Mikuláš na 

skládke bolo zneškodnených 11 294,81 t odpadov. Z uvedeného množstva bolo z mesta 

skládkovaných 10 915 t komunálneho odpadu. Zmesový komunálny odpad objemom predstavuje  

viac ako 50 % z celkom vytvoreného komunálneho odpadu z domácností  a prevádzok na území 

mesta. Pôvodcami zvyšného množstva odpadu dovezeného na skládku 4 540,96 t sú firmy pôsobiace 

na území mesta Liptovský Mikuláš a obce s ktorými má prevádzkovateľ skládky uzatvorené zmluvy. 

Od februára 2013 na  skládke odpadov sa zneškodňuje aj odpad z niektorých obcí, z  ktorých zber 

odpadu  vykonáva spoločnosť OZO, a.s., Liptovský Mikuláš.     

Graf 2  Prehľad ukladaného množstva odpadu na skládku v t: 

 

V zmysle podpísanej zmluvy s Pozemkovým spoločenstvom Veterná Poruba ako s jedným z 

väčšinových vlastníkov skládky začali v roku 2013 stavebné práce na uzatváraní skládky. Povolenie na 

jej uzatvorenie je rozdelené do 4 etáp. V decembri roku 2013 boli zrealizované práce na uzatváraní 
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skládky na  stavebnom objekte IV. etapy SO-104 zakrytie a rekultivácia. Stavebné povolenie na tieto 

práce bolo vydané  Slovenskou  inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia 

Žilina rozhodnutím č. 6579-21935/2012/Chy/7700140103/Z7-SP3 zo dňa 10.08.2012.  V mesiaci 

december boli začaté práce na uzatváraní  I. etapy skládky.   

Čierne skládky: Lokality, na ktorých sa odpad ukladá bez povolenia, mesto dáva vyčistiť. 

V prípadoch, kde sa tento jav vyskytuje po celé roky opakovane, čierne skládky bývajú odstránené cca 

3 x do roka s ohľadom na odhadovanú výšku finančných nákladov. V roku 2013 bolo z čiernych 

skládok vyzbieraných spolu 245,54 t odpadu.   

 Predchádzanie vzniku odpadu:    Zber opotrebovaného šatstva:  

Mesto Liptovský Mikuláš v spolupráci v neziskovou organizáciou Pomocný anjel v Nižnej 

na Orave umiestnilo kontajnery na zber opotrebovaného šatstva na zberných dvoroch, na sídlisku 

Podbreziny, na Smrečianskej ul., pri ZŠ J. Kráľa, na Okoličianskej ul. pri ZŠ Okoličné, na Nábreží 4. 

Apríla pri SOU za Billou, pri ZŠ na Ul. Čsl. Brigády, v  Lipt. Ondrašovej na Ondrašovskej ulici pri 

prevádzke COOP Jednota, v Palúdzke pri KD, pri zastávke autobusu v Demänovej.  Jednorazovo bol 

zorganizovaný zber v spolupráci s Diakoniou Broumov. Doplnenie ďalších kontajnerov v jednotlivých 

mestských častiach bude koordinované s poslancami. Za uplynulý rok sa z uvedených kontajnerov 

vyzbieralo 43,9 t opotrebovaného šatstva. 

Ďalším spôsobom, ako predchádzať vzniku odpadu je odovzdávanie odpadu do domácností. 

VPS získali súhlas na odovzdávanie odpadu do domácností: odpad kat. číslo 20 01 38 odpadové 

drevo. V roku 2013 bolo takto odovzdaných 16,8  t odpadového dreva na použitie v domácnostiach. 

Výdavky a príjmy: 

Náklady / € 2012 2013 

Zber a preprava  komunálneho odpadu 272 172 249 887 

Skládkovanie 370 774 343 656 

Poplatok za uloženie odpadu obciam 56 077 46 678 

Prenájom pôdy pod skládkou 30 983 29 298 

Odvedenie odpadových vôd zo skládky 46 600 46 000 

Separácia, prevádzka zberných dvorov 105 270 154 357 

Kontajnery, vrecia, plochy pod kontajnery 15 965 11 327 

Odvoz  zeleného odpadu 55 539 50 638 

Kompostovanie 13 516 10 000 

Odvoz nebezpečného odpadu 3 427 3 087 

Propagácia 401 197 

Spolu 970 724 945 125 
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Sadzba poplatku bola stanovená všeobecne záväzným nariadením mesta č. 9/2008 pre 

všetkých poplatníkov (fyzické osoby aj právnické osoby, podnikateľov) na rok 2013 pre jednu osobu 

a deň vo výške  0,0597 €/osobu/deň, čo činilo  21,79 € na 1 obyvateľa na rok bez úľav. Pre rok 2014 

bolo koncom roka 2013 schválené zvýšenie poplatku o výšku inflácie, čo činí 0,0618 eura na osobu 

a deň, na rok vyrubená suma predstavuje 22,58 eur na osobu.  

Príjem mesta v oblasti odpadového hospodárstva: 

Z poplatkov za komunálny odpad v roku 2013 vrátane výberu pohľadávok za predchádzajúce obdobie         

(zaokrúhlené na celé €)  bol príjem                         887 754 € 

Plánovaný rozpočet - vrátane výberu pohľadávok za predchádzajúce obdobie           879 401  € 

Ďalší príjem, nárokovateľný príspevok z Recyklačného fondu  za rok 2011 bol vo výške 20 748 eur 

a od oprávnenej organizácie ENVIPAK za odovzdané komodity vo výške  21 652,94 eur.  

Finančné prostriedky boli použité na krytie nákladov separácie.  

Príjem mesta určený na odpadové hospodárstvo  bol celkom 930 154,44 eur. 

Záver: 

 

 Najrozšírenejším a najdostupnejším spôsobom zneškodňovania odpadu na Slovensku 

aj v oblasti Liptova je zneškodňovanie skládkovaním. V oblasti odpadového hospodárstva  boli 

vytvorené ekonomické nástroje, ktoré majú vplývať na tvorbu skládkovaného odpadu: 

-   poplatok za komunálny odpad 

- poplatok za uloženie odpadu na skládku, ktorý bol zmenou zákona č. 17/2004 Z.z. 

o poplatkoch za uloženie odpadu zvýšený.  Výdavkové položky by mali u obyvateľov ovplyvňovať 

produkovanie odpadu. Na podporu separácie a znižovanie ukladaného množstva odpadu boli 

vytvorené iné prostriedky: pôvodne bol na podporu separácie zriadený Recyklačný fond, ktorého  

ukončenie sa očakáva so schválením nového zákona o odpadoch, zriaďujú sa oprávnené organizácie 

zastupujúce výrobcov obalov, ktoré zabezpečujú pre nich plnenie limitov v oblasti spätného odberu 

obalov. Mesto získava finančné prostriedky od Recyklačného fondu a od oprávnenej organizácie 

ENVIPAK.  

Niektoré spôsoby riešenia odpadového hospodárstva sú už praxou prekonané. Je potrebné 

nájsť súlad medzi praxou, legislatívou a finančnými prostriedkami, ktoré sú k dispozícii. 

Vláda SR schválila 18.12.2013 Program predchádzania vzniku odpadu. V roku 2015 bude 

pravdepodobne  aj povinnosťou obcí  schválenie vlastného programu predchádzania vzniku odpadu. 
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Informácia o stave prípravy zabezpečenia spôsobu likvidácie odpadu po roku 2014 

Mesto Liptovský Mikuláš si uvedomuje nutnosť riešenia spôsobu zneškodňovania odpadu, 

ktorý je v súčasnosti pravidelne zneškodňovaný skládkovaním na skládke Veterná Poruba, po uplynutí 

platnosti zmluvy uzatvorenej s vlastníkmi pozemkov pod skládkou Veterná Poruba. Zmluva 

o prenájme pozemkov pod skládkou platí  do termínu 31.10.2014. Trend legislatívou v posledných 

rokoch  platný a zákonmi EÚ stanovený ukladá znižovanie zneškodňovaného množstva odpadu 

skládkovaním.  Mesto Liptovský Mikuláš aj VPS ako prevádzkovateľ skládky uskutočňujú opatrenia na 

zamedzenie nadbytočne ukladaného množstva odpadu na skládku Veterná Poruba, čo ukazuje aj graf 

č. 1 v predchádzajúcej časti správy.  Nakoľko aj po niekoľkých vzájomných stretnutiach so zástupcami 

vlastníkov pozemkov nedošlo k písomnému preukázaniu akejkoľvek zmeny v podpísanej zmluve, 

mesto Liptovský Mikuláš ako vlastník skládky pristúpilo k spracovaniu ekonomickej analýzy - prepočtu 

nákladov potrebných na uzatvorenie skládky v zmysle podpísanej zmluvy s Pozemkovým 

spoločenstvom Veterná Poruba k 31.10.2014 a porovnaniu výšky predpokladaných nákladov pri 

uzatvorení skládky v dohodnutom termíne resp. pri  predĺžení možnosti skládkovania. Analýza tvorí 

prílohu tejto správy. 

Bez ohľadu na výsledok dohody odpad, ktorý je zneškodňovaný skládkovaním, aj po 

uzatvorení skládky Vetrená Poruba bude minimálne v najbližších dvoch rokoch zneškodňovaný 

skládkovaním. Zariadenie zabezpečujúce iný spôsob zneškodňovania odpadu je len spaľovňa odpadu 

v Košiciach alebo v Bratislave, u ktorých náklady na zneškodnenie vrátane prepravy neprichádzajú do 

úvahy. Odpad, ktorý mesto bude naďalej zneškodňovať skládkovaním, bude skládkovaný. Skládka, na 

ktorú bude odpad odvážaný, alebo uskladňovaný, bude vybratá po verejnom obstarávaní. Vzhľadom 

na to, že legislatíva v oblasti odpadového hospodárstva je v štádiu vývoja, s ohľadom na tvorbu 

programov odpadového hospodárstva do roku 2015 a s tým spojeného ďalšieho možného vývoja 

a zmien v tejto oblasti, bude obstarávanie určené lehotou dvoch rokov.    
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EKONOMICKÁ ANALÝZA 

dopadu ukončenia skládkovania odpadov na skládke odpadu Veterná Poruba  

k 31.10.2014 na rozpočet mesta 

________________________________________________________________ 

 

1. Prevádzka skládky odpadov Veterná Poruba:  
a) Súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov Veterná Poruba, vydaný rozhodnutím  

Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia Žilina, 
odborom integrovaného povolenia a kontroly, sídlom Legionárska 5, Žilina, (ďalej len 
SIŽP) platí do 31.10.2014. Konečné uzatvorenie skládky odpadov, podľa vyššie 
uvedeného rozhodnutia,  musí byť ukončené do 31.10.2014. Na skládku bude ukladaný 
odpad do 15.09.2014.  

b) Zmluva s urbárom : (užívanie vymedzených pozemkov za účelom prevádzky skládky 

odpadov, skládku plne uzavrieť do 31.10.2014, v prípade nesplnenia termínu plného 

uzatvorenia a úplnej rekultivácie je prenajímateľ oprávnený žiadať o vyplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 100 000, eur, mesto sa zaviazalo v prípade nesplnenia podmienok 

zaplatiť zmluvnú pokutu v uvedenej výške). 

 

2. Projektová dokumentácia na výstavbu a uzatvorenie skládky : 
- vypracovaná:  VHS-SKPROJEKT s.r.o., so sídlom Kysucká cesta 3, Žilina,  zodpovedný 

projektant: Ing. Vladimír Ďuriš, CsC.   
- Je zadaná objednávka spoločnosti DEPONIA SYSTEM s.r.o., Bratislava  na zmenu 

projektovej dokumentácie z dôvodov úpravy nákladov na monitorovanie skládky 
odpadov po jej uzatvorení  na základe  toho, že v pôvodnej dokumentácii do monitoringu 
bolo  do monitoringu započítané zneškodnenie priesakových vôd  a meranie sadania 
potrubia potoka (zmena PD do 15.5.2014).  
 

3. Povolenia potrebné na ukončenie prevádzky  skládky odpadov Veterná Poruba: 
Stavebné povolenia vydané  SIŽP na stavebné objekty :  

SO-104 Zakrytie a rekultivácia  - 4 etapy 
SO-105 Výsadba ochrannej zelene 
 

                      Samostatným povolením sa vydáva súhlas na uzatvorenie skládky. 

 je vydaný súhlas na uzatvorenie   1. a 4. etapy (SIŽP) 

 je vydané potvrdenie o oprávnenosti  čerpania účelovej finančnej rezervy na 
realizáciu prác  1., 2. a 4. etapy (OÚ LM) 
 

V súvislosti s ukončením skládkovania je potrebné požiadať: 
a) SIŽP o :  

 súhlas na uzatvorenie 2. a 3. etapy 

 kolaudáciu celej stavby  

 stavebné povolenie na odstránenie stavieb 
 

b) Okresný úrad Liptovský Mikuláš o vydanie potvrdenia: 

 oprávnenosti čerpania účelovej finančnej rezervy na  3. etapu 

 oprávnenosti čerpania účelovej finančnej rezervy na monitoring po uzatvorení 
skládky   
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4. Náklady na realizáciu stavby podľa projektu – uzatvorenie skládky a monitorovanie  

Tab.č.1 uvádza projektované náklady na realizáciu stavebných prác potrebných na 
uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov Veterná Poruba a na jej monitorovanie po dobu 
30 rokov a to podľa pôvodného projektu a predpokladané náklady podľa upraveného 
projektu :  

 

Náklady na uzatvorenie skládky a jej monitorovanie :     Tab.č.1 
 

5. Monitoring 
Prevádzkovateľ skládky je povinný zabezpečovať a monitorovanie a kontrolu skládky odpadov 
počas najmenej 30  rokov od vydania potvrdenia o uzatvorení  skládky odpadov  (vyhláška 
310/2013 Z. z.). 

Náklady na monitorovanie po dobu 30 rokov (€) :                                                     Tab. č. 2 

 
Projektované náklady 

Merané údaje: Náklady na 30 rokov (€) 

Topografia 9 000 

Monitoring skládkových plynov 61 800 

Monitoring  vôd v tom : 
 

19 800 
 

Priesakových  

povrchových 

podzemných 

Ostatné práce 9 000 

Spolu za 30 rokov 99 600 

 

V roku 2013 náklady na monitoring predstavovali sumu 5 604 €. 

 

6. Ročné množstvo odpadu  uloženého na skládku Veterná Poruba, rok 2014 :              Tab.č.3 

Množstvo odpadov (t):  Spolu: v tom: mesto Iní: 
Rok 2013 15 835,77  11 294,83 4 540,94 

Január – marec 2014 (skutočnosť uloženého odpadu) 3 157,46 2 189,9 967,56 

Predpoklad  apríl – 15.9.2014 (podľa skutočnosti r.2013) 6 616,34 4 350,00 2 266,34 

Predpoklad  apríl – 15.9.2014 (navýšenie od iných o 3 500 t) 3 500,00 0 3 500,00 

ROK 2014 predpoklad množstva do 15.9.2014 13 273,8  6 539,90 6 733,90  

 

Stavebný objekt Náklady podľa projektu (rozpočet €) 

 SO-104 
Zakrytie 
a rekultivácia:  

1. etapa 257 633,11 € 

1.309.391,44  
2. etapa 327 921,01 €  

3. etapa      304 050,00 €  

4. etapa 419 787,32 € 

Monitoring  99 600 

Spolu: 1 408 991,44 

SO-105 výsadba ochrannej zelene  3 750 

C E L K O M náklady : 1 412 741,44 
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7. Účelová finančná rezerva: 
Prevádzkovateľ  skládky (VPS) odpadov je povinný počas prevádzky skládky odpadov vytvárať účelovú 
finančnú rezervu (FÚR), ktorej prostriedky sa použijú na uzatvorenie, rekultiváciu a monitoring 
skládky po jej uzatvorení v súlade s § 22 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Výška  tvorby  rezervy  na jednu tonu odpadu  je určená   vo  výške  8,53 €. 

Výpočet finančnej účelovej rezervy (FÚR) k 31.10.2014                                                                   Tab. č. 4 

Tvorba FÚR: 

Stav  rezervy k 31.12.2013 (skutočnosť) 808 682,47 

FÚR za január až marec 2014 (3 157,46 t x 8,53) 26 933,14 

Predpoklad tvorby FÚR za apríl – 15.9.2014 (10 116,34 t x 8,53) 86 292,38  

Stav  FÚR k 15.09.2014 (predpoklad)                                                       921 907,99 

 

8. Potreba finančných prostriedkov  na dokončenie uzatvorenia  skládky odpadov Veterná Poruba 

celkom :          Tab. č. 5 

Etapy uzatvorenia skládky  
Projektované náklady  € 

(upravený projekt) 
Vynaložené  náklady na 

ukončené etapy v € 

SO-104:        1. etapa 257 633,11 0,00 

2. etapa 327 921,01 0,00 

3. etapa 304 050,00 0,00 

4. etapa 419 787,32 410 093,41 

S P O L U :  1.309 391,44 410 093,41 

monitoring 99 600,00 0,00 

SO-105 výsadba ochrannej zelene 3 750,00  0,00 

 

9. Potreba FP  na uzatvorenie stavebný objekt SO-104:     Tab. č. 6 

Ukazovateľ  Náklady (€) 

1.,2.,3. etapa 889 604,12 

Prostriedky už vynaložené na 1. etapu  - 87 518,63 

Potreba spolu pre rok 2014 : 802 085,49 

10% úspora obstarávaním  - 80 208,55 

Potreba po úspore  721 876,94  

Monitoring +99 600,00 

Potreba celková :  829 391,94 

Potreba FP na stavebný objekt SO-105 3 750,00 

S P O L U potreba na uzatvorenie skládky (financované z FÚR) 825 226,94 

Výška FÚR k 31.10.2014 921 907,99 

Zostatok FÚR : 96 681,05 

Finančná účelová rezerva kryje potrebné náklady súvisiace s uzatvorením skládky a monitoringom 
po dobu 30 rokov. 
Prostriedky tvoriace účelovú finančnú rezervu vedie prevádzkovateľ (VPS) na osobitnom účte 
v zmysle § 22 ods.5 zákona č. 233/2001 Z.z. o odpadoch  v znení neskorších zmien a doplnkov.  Po 
uzavretí skládky zostane pre účely monitorovania na účte 99 600 €. Finančné prostriedky sú účelovo 
viazané, uvoľňovať sa môžu postupne. 
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10. Náklady mesta na zvoz a uloženie odpadov za rok  2014 : 

a) ukladanie mimo skládky Veternej Poruby:       Tab. č. 7 

obdobie január - marec apríl - 15.9. 4.Q. Spolu (€) 

t 2 189,90 4 350 4 100 10 639,90 

náklady na skládkovanie do 15.9.2014 á 31,53 €/t 69 047,55 137 155,50  206 203,05 

Náklady na skládkovanie IV.Q.2014 á 45.-€/t   184 500  184 500,00 

Spolu skládkovanie r.2014    390 703,05 

IV. Q. 2014, množstvo cca 4 100 t, cena cca 45 €/t  

 

c) výpočet nákladov  na odvoz odpadu rok 2014            Tab. č. 8 

Obdobie/t január - marec apríl - 15.9. 4.Q. Spolu (€) 

t 2189,90 4 350 4 100 10 639,90 

Odvoz odpadu KO do 15.9.2014 (á 23 €/t) 50 367,70 100 050  150 417,70 

Odvoz odpadu KO IV.Q.2014 (á 25 €/t) 1)   102 500 102 500 

Spolu odvoz 2014    252 917,70 

1) cena z roku 2011 (odvoz do LH) zvýšená o 1,8 % 

d) prenájom pozemkov pod skládkou  

Výmera areálu skládky, za ktorú mesto platí nájom pozemkov, je v k.ú. Veterná Poruba 60 807 m2, 
v k.ú. Smrečany 13 395 m2, spolu 74 502 m2.  
Mesto podľa platnej zmluvy platí prenájom za pozemky pod skládkou 0,50 €/m2, čerpanie v roku 
2013 bolo  vo výške 30 847,15 €. 
           Tab. č. 9 

Výmera prenajatých pozemkov pod skládkou 74 502 

m2 

Cena za m2/rok 

do 31.10.2014 

0,5o €/m2 

Cena za m2/rok 

za 11 – 

12/20114 á 0,07 

€/m2 

Spolu nájom 

(€) 

Nájom do 31.10.2014 € 31 042,50    

Nájom 11 – 12/2014  869,19   

S P O L U nájom    31 911,69  

 

Rekapitulácia finančného krytia ostatných prevádzkových nákladov na rok 2014 – dopad na 

rozpočet mesta                    Tab. č. 10 

Ostatné prevádzkové potreby zvozu a likvidácie odpadu 
Potreba 

zdrojov (€) 

Kryté 

rozpočtom 

(€) 

Rozdiel € 

(potreba 

dofinancovať) 

Búracie práce objektov skládky  40 535,52 0 - 40 535,52  
Zneškodnenie priesakových vôd 46 000 46 000 0 
Poplatok za uloženie odpadu obciam 38 500 45 000 + 6 500 

Náklady na skládkovanie odpadov  390 703,05 330 000 - 60 703,05 

Náklady na odvoz KO 252 917,70 260 000 + 7 082,30 

Náklady na vývoz smetných košov 20 400 0 - 20 400 

Prenájom pozemkov pod skládkou  31 911,69  35 260  + 3 348,31  

Spolu 820 967,96 716 260 - 104 707,96 
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Ročné náklady na zvoz a uloženie odpadu na rok 2015 s porovnaním roku 2014           Tab. č. 11 

Prevádzkové potreby zvozu 

a likvidácie odpadu 

Náklady € 

rok 2014 pre 

prevádzkova

ní skládky 

Potreba € rok 

2014 pri 

uzavretí  

skládky 

Rok 2015 Rozdiel € 

E=(D-C) 

 

Rozdiel  

F=(D-B) 

A B C D E F 
Búracie práce objektov skládky  0 40 535,52 0 - 40 535,52  0 

Zneškodnenie priesakových vôd 46 000 46 000 46 000 0 0 

Poplatok za uloženie odpadu 

obciam 

45 000 38 500 0 -38 500 +45 000 

Náklady na skládkovanie odpadov  335 476,05  390 703,05 478 795,50 + 88 092,45 - 143 319,45 

Náklady na odvoz KO 244 717,77 252 917,70 265 997,50 + 13 079,80 - 21 279,73 

Náklady na vývoz smetných košov 20 400 20 400 20 400 0 0 

Prenájom pozemkov pod skládkou  37 251 31 911,69  5 215,14   - 26 696,55  + 32 035,86 

Separácia odpadov 1) 107 000 107 000 213  560 + 106 560 - 106 560 

Spolu 835 844,82 927 967,96 1 029 968,14 +102 000,18   

Pri porovnaní rokov 2015 a 2014 

(ak by sme prevádzkovali celý rok)  
    - 194 123,32 

1) Náklady vzniknuté so separáciou boli kryté zo zisku z prevádzkovania skládky TKO 

Z á v e r : 

Pri uzavretí skládky k 31.10.2014 bude potrebné: 

a) dofinancovať náklady pre rok 2014 vo výške 104 707,96 € 

b) náklady v roku 2015 (a ďalšie) budú náklady na odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu 

pre mesto vyššie o cca 194 000 € ako keď mesto prevádzkovalo skládku po celý rok  

 

Harmonogram prác pri uzavieraní skládky TKO Veterná Poruba a súvisiacich prácach  

1. vyhlásenie verejného obstarávania na : 
a) dodávateľa pre uzavretie skládky TKO                            T : 05/2014                    
b) možnosti ukladania TKO mesta LM                          T : 05/2014 

2. požiadať o súhlas na uzatvorenie 2. Etapy            T: 05/2014  
3. požiadať o súhlas na uzatvorenie 3. Etapy                T: 08/2014   
4. požiadať o uvoľnenie prostriedkov na 3. Etapu             T:  09/2014   
5. požiadať o uvoľnenie prostriedkov na monitoring           T:09/2014   
6. požiadať o kolaudáciu celej stavby a zmenu stavby pred dokončením             T: 09/2014 

7. požiadať o stavebné povolenie na odstránenie stavieb           T: 09/2014  

8. požiadať o oprávnenosť čerpania účelovej finančnej rezervy na 3.etapu         T: 08/2014 

9. požiadať o vydanie potvrdenia o uzatvorení skládky                                            T: 10/2014 

 

 

 

V Liptovskom Mikuláši, 06.05.2014 

Vypracoval: Lošonská, Klepáčová, Mikušiaková, Rašiová 


