
                                                                              Číslo poradia: 
 

S P R Á V A 
 

pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši  dňa 26. júna 2014 

 
 
 

K bodu programu: Memorandum medzi mestom Liptovský Mikuláš a spoločnosťou 
EKOPLAZMA s.r.o. Liptovský Mikuláš 

 

 
 

 
 
 

 
 
                                    

 
 

Predkladá:                                                                       Materiál obsahuje: 
 
 MUDr. Alexander Slafkovský                                        1. Návrh na uznesenie 

   primátor mesta                                                          2. Dôvodovú správu so
     stanoviskom komisie      

     životného prostredia 
 a zdravia    

3. Memorandum 
Spracovala: 
Ing. Iveta Klepáčová 

        
 
 
 
                                                                                             Podpis predkladateľa:                        

 
 
 
 

Podpis spracovateľa:           
 
 
 
 
Počet strán:  5       
Počet výtlačkov:  41 
 
V Liptovskom Mikuláši  19.6.2014



 

 
 
 
 
 
 
 

NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši 

zo dňa  26.6.2014 
 
 
 
 
 
 

k bodu programu:       
Memorandum medzi mestom Liptovský Mikuláš  

a spoločnosťou EKOPLAZMA, s.r.o. Liptovský Mikuláš 
 

 
 
 
 
 
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 
 

predloženú dôvodovú správu k predloženému memorandu medzi mestom Liptovský 
Mikuláš a spoločnosťou EKOPLAZMA s.r.o. Liptovský Mikuláš 

 
 
II.  s ú h l a s í  

 
s predloženým memorandom medzi mestom Liptovský Mikuláš a spoločnosťou 
EKOPLAZMA s.r.o. Liptovský Mikuláš 

 
 
III.  o d p o r ú č a 

 
primátorovi mesta podpísať Memorandum medzi koordinátorom & partnerom, 
spoločnosťou EKOPLAZMA s.r.o. Liptovský Mikuláš a mestom Liptovský Mikuláš za 
účelom zabezpečenia realizácie projektu „Spracovanie komunálneho odpadu Region 
Liptov s výrobou elektrickej energie a tepla“ 



Dôvodová správa 

 

Podľa legislatívy Európskej únie od roku 2016 na území členských štátov EÚ končí zneškodňovanie 

komunálneho odpadu formou uloženia na skládky. Z toho dôvodu a s prihliadnutím na kapacitu a stav 

skládok komunálneho odpadu v regióne Liptova spoločnosť EKOPLAZMA s.r.o. Liptovský Mikuláš 

s obchodnými partnermi pripravuje projekt spracovania komunálneho odpadu s následnou výrobou 

elektrickej energie a tepla technológiou plazmového splyňovania.  

Cieľom je zjednotiť zámery účastníkov (samospráv a podnikateľských subjektov) pri spracovaní a 

zneškodňovaní komunálneho odpadu spôsobom, ktorý je v súlade s dlhodobými celospoločenskými 

kritériami trvalo udržateľného rozvoja ekonomickej efektívnosti a ochrany životného prostredia. 

Zároveň  súčasne stanoviť  základné princípy spolupráce pri príprave a realizácii celého projektu. 

V súčasnosti sa komunálny odpad v celom regióne Liptova ukladá na štyroch skládkach a to: Liptovský 

Mikuláš – Veterná Poruba, Partizánska Ľupča, Ružomberok, Liptovský Hrádok – Podtureň. Ukladanie 

odpadu na skládke Veterná Poruba končí k 31.10.2014.  

Podľa legislatívy Európskej únie, Smernice EP 2008/98/ES zo dňa 19.11.2008 a na to nadväzujúci 

schválený program odpadového hospodárstva SR na roky 2011 - 2015 strategickým cieľom 

odpadového hospodárstva bude odklon od skládkovania odpadu a budovanie nových skládok 

v súlade s programom odpadového hospodárstva nie je.   

Zo štatistických údajov vyplýva, že množstvo produkovaného komunálneho odpadu sa neustále 

zvyšuje a mierne kolíše v priamej závislosti na ekonomickom vývoji. Trend zvyšovania sa predpokladá 

aj v nasledujúcom období. Separovanie a recyklácia má v súčasne vytvorených spoločensko-

ekonomických podmienkach hranice – limity. Dôkazom je skutočnosť, že v žiadnom regióne 

Slovenska sa nezaznamenali výkyvy, ktoré by sa odlišovali od celoslovenského priemeru. Stále sa 

skládkuje cca 80 % odpadu. 

Na základe vyhodnotenia doterajšieho vývoja v napĺňaní stanovených cieľov POH nie je predpoklad, 

že by sa v najbližších rokoch, v strednodobom horizonte, situácia výrazne zmenila. Vzhľadom na 

zložitosť problematiky, ktorá v ideálnom riešení prepája všetky kultúrne, politické a priemyselné 

štruktúry a s prihliadnutím na technickú, organizačnú a predovšetkým ekonomickú náročnosť sa dá 

predpokladať skôr dlhodobý vleklý problém aj z dlhodobého hľadiska.  

Vzhľadom na aktuálnu situáciu a celkový výhľad vývoja v nakladaní s komunálnym odpadom 

spoločnosť EKOPLAZMA začala tento problém riešiť spoločne so samosprávami regiónu Liptov.  

Výsledným konštatovaním je, že v celom regióne sa zatiaľ komunálny odpad zneškodňuje do budúcna 

neakceptovateľným spôsobom a to skládkovaním. Kapacita skládok je obmedzená a budovanie 

nových skládok nie je možné. 

Pre spracovanie hlavnej masy netriedeného komunálneho odpadu do budúcnosti je k dispozícii 

zneškodnenie odpadu  s energetickým využitím. 

Plazmová technológia rieši spracovanie komunálneho odpadu, odpadové kaly, odpadovú biomasu 

a ďalšie iné vhodné druhy odpadu s následnou výrobou elektrickej energie a tepla. Základom 



plazmového splyňovania je plazmový oblúk, v ktorom sa plazmový plyn prechádzajúci horákom 

v elektrickom poli vysokej intenzity transformuje na plazmu s teplotou niekoľko tisíc stupňov Celzia. 

Pri takýchto teplotách sa dosiahne vysokoúčinný rozpad toxických zlúčenín. Produktom je syntetický 

plyn s výhrevnosťou cca 1/3 zemného plynu a inertný homogénny materiál s možným využitím 

v stavebníctve, kovový materiál ako druhotná surovina v železiarňach, sklovitá troska, ako inertný 

nevyluhovateľný materiál. 

Na umiestnenie budúcej prevádzky spracovania odpadu je vytipovaných niekoľko vhodných 

alternatív, ktoré budú predmetom analýzy v rámci prípravného procesu. Ako najvhodnejšie sa 

predbežne javí územie v katastri obce Podtureň, v lokalite, ktorá susedí so súčasnou skládkou 

komunálneho odpadu a je v súlade s ÚPN obce Podtureň a jeho doplnkami schválenými 

zastupiteľstvom obce Podtureň dňa 06.06.2014. 

Mesto Liptovský Mikuláš vychádzajúc zo záverov spoločného stretnutia niektorých zástupcov miest 

a obcí regiónu Liptov dňa 9.5.2012 v spoločnom vyjadrení uvedený zámer o navrhovanom riešení  

zneškodňovania komunálneho odpadu pripúšťa. 

 

 

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 28.5.2014 konaného na MsÚ v Liptovskom Mikuláši v zasadacej miestnosti 

č. 109 mestského úradu. 

Predložený návrh Memorandum medzi spoločnosťou EKOPLAZMA s.r.o. Liptovský Mikuláš  a mestom 
Liptovský Mikuláš: Spracovanie komunálneho odpadu Region LIPTOV s výrobou elektrickej energie 
a tepla  berie na vedomie. 
 

Zapísala: Ing. Iveta Klepáčová, zapisovateľka komisie 

 

 



MEMORANDUM medzi spoločnosťou EKOPLAZMA s.r.o. Liptovský Mikuláš  a mestom 

Liptovský Mikuláš   

Toto MEMORANDUM je vypracované dňa  26.5.2014 medzi nasledovnými subjektmi:  
 

KOORDINÁTOR PROJEKTU 

                                                  EKOPLAZMA s. r. o  

IČO a IČ DPH 46191496 

Zastúpený Stanislav Gejdoš 

Sídlo  Krátka č. 4474/4 
Liptovský Mikuláš, SR 
031 01 

& 

PARTNER 

                                                 Mesto Liptovský Mikuláš 

IČO a IČ DPH 00 315 524 

Zastúpený MUDr. Alexander Slafkovský, primátor mesta  

Sídlo  Štúrova 1989/41 
Liptovský Mikuláš 
031 42 

 

PREDMET: MEMORANDUM PARTNEROV – VÝZVA NA PODÁVANIE PONÚK  NA PROJEKTY 
PROGRAMU HORIZONT 2020. 
 
Názov projektu:  Spracovanie komunálneho odpadu Region LIPTOV s výrobou  
    elektrickej energie a tepla 
Krátke označenie:   
 

1. Zámer partnerstva. 
 

Vyššie uvedení partneri týmto súhlasia, že sa stávajú partnermi za nasledovným účelom: 

A. Spolupráca pri príprave, realizácii a prevádzke energetického využitia komunálneho odpadu 
ekologicky a technologicky najvyspelejšou technológiou plazmového splyňovania s následnou 
výrobou elektrickej energie a tepla s cieľom úplne skončiť a zamedziť ďalšie skládkovanie odpadu 
v zmysle legislatívy EÚ menovite Smernice č. 2008/98 ES z 19. novembra 2008 a programu 
odpadového hospodárstva SR schváleného uznesením vlády SR č. 69 zo dňa 22.02.2012 a po 
vytvorení legislatívnych podmienok postupne zlikvidovať environmentálne záťaže, ktoré vznikli 
uskladňovaním odpadu na  skládkach. 
 
B.  Pre úspešné splnenie vyššie sformulovaných cieľov partneri vzájomne koordinovanou činnosťou 
vyvinú úsilie pre postupné zabezpečenie podkladov, úloh  a krokov potrebných pre 
prípravu, realizáciu a prevádzku uvedeného  projektu najmä: 
 - prípravu podkladov a podmienok  pre dodanie komunálneho  odpadu, 

- zabezpečenie podkladov a stanovísk pre vypracovanie projektovej dokumentácie potrebnej 
podľa zákona na vydanie záväzných správnych dokumentov a to posúdenia vplyvov na 
životné prostredie EIA, následne územného rozhodnutia a stavebného povolenia, 

 - aktívne riešenie ďalších úloh potrebných pre úspešnú prípravu a realizáciu projektu. 



C.  Za týmto účelom  bude zostavený koordinačný orgán (komisia), zložený zo zástupcov obidvoch 
partnerov, ktorý bude riešiť a koordinovať konkrétne aktuálne problémy a podnety obidvoch 
partnerov a bude mať tiež iniciatívnu funkciu. 
 
D.  Partneri zabezpečia plán práce koordinačného orgánu a účasť kompetentných pracovníkov 
na pravidelných stretnutiach. 
 
E. Koordinačný orgán okrem iného bude spolupracovať pri prípadných auditoch, vonkajších 
a vnútorných kontrolách stavu prípravy a realizácie úloh. 
 

2. Úloha partnerov 
 

Prvou postupovou úlohou partnerstva bude dosiahnutie určených kritérií pre poskytnutie finančného 
príspevku vo forme dotácií od Európskej komisie. Úloha každého partnera  bude smerovať na 
dosiahnutie kladného výsledku a bude konkrétne usmerňovaná koordinátorom ponuky (projektu). 
Účasť v partnerstve je bezplatná a koordinátor nebude účastníkom účtovať žiadne poplatky ani 
náklady, avšak ani žiadne granty/príspevky, ak budú od Európskej komisie získané, nebudú 
koordinátorom rozdeľované na účastníkov/partnerov z rozpočtu ponuky(projektu). Koordinátor 
nebude požadovať finančnú spoluúčasť od partnera pri zabezpečovaní prípravných, realizačných 
a prevádzkových prác. 
Ak projekt pod Výzvou HORIZONT 2020 získa grant/príspevok z Európskej komisie, koordinátor 
požiada účastníkov/partnerov aby boli určení ako dodávatelia/subdodávatelia a/alebo konzultanti na 
rozbiehajúci sa projekt za podmienok podanej ponuky a stanovených Európskou komisiou. 
 

3. Meno 
 
Partnerstvo bude fungovať pod názvom  "Energetické plazmové spracovanie   komunálneho odpadu 
Region Liptov ".  
 

4. Denná operatíva 
 
Pracovníci poverení prácou v koordinačnom orgáne budú na plný úväzok zamestnancami 
partnerských organizácií.  Žiadny z partnerov nebude honorovaný za služby poskytnuté v rámci 
partnerstva. 
 

5. Platnosť 
 
Platnosť tohto memoranda je na dobu neurčitú ktorá je limitovaná časom potrebným na prípravu a 
realizáciu projektu. Pre realizáciu a prevádzku projektu budú partnermi prijaté ďalšie dokumenty, 
ktorých príprava a prijatie bude úlohou koordinačného orgánu. Partneri môžu platnosť skrátiť, 
obmedziť alebo skončiť dohodou  alebo výpoveďou s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne 
plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 
 
Ako prejav súhlasu s týmto memorandom ho partneri podpisujú v nižšie uvedený deň. 
 
V Liptovskom Mikuláši, dňa  
 

KOORDINÁTOR PARTNER 

Stanislav Gejdoš MUDr. Alexander Slafkovský 

 
 
 
 

 

 


