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NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši 

zo dňa  23.10.2014 
 
 

 
 

k bodu programu:       
Informácia o ukončení nájomného vzťahu na prenájom pozemkov pod 
skládkou TKO Veterná Poruba a odsúhlasenie ceny za vstup na územie 
uzatvorenej skládky 
 
  
 
 
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   
 
 

I. Berie na vedomie  
 

Po ukončení skládkovania na Skládke TKO Veterná  Poruba   musí jej 
prevádzkovateľ zabezpečiť v zmysle platného integrovaného povolenia 
vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia v Žiline dňa 21.4.2005 
pod č.j. 449/770140103/105-Gl,Mt, doplneného rozhodnutím zo dňa 2.12.2010 
pod č.j. 7887-28472/2010/Chy/770140103-Z4 a v súlade s podmienkami 
rozhodnutia, ktoré bude vydané po kolaudácii stavby uzatvorenia skládky, 
monitorovanie skládky po dobu 30 rokov.   
 

 
 

II. Schvaľuje 

 

Úhradu za vstup na pozemky vo výmere 7,4502 ha vlastníkom pod skládkou 
za účelom vykonávania monitoringu vo výške ročne 15 eur za hektár po dobu 
10 rokov. 
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Dôvodová správa 

Skládka TKO Veterná Poruba zmenou integrovaného povolenia č. 5382-

23407/2014/Koz/770140103/Z12 z 02.09.2014 ukladá prevádzkovateľovi  skládky VPS Liptovský 

Mikuláš ukončiť jej prevádzkovanie dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia 

a povinnosť vykonávať činnosti spojené s údržbou a monitorovaním skládky minimálne po dobu 30 

rokov.   

Z rokovaní s Pozemkovým spoločenstvom Veterná Poruba v roku 2011, kedy bolo zmluvne 

dohodnuté predĺženie skládkovania bolo jednou z podmienok podpísania zmluvy predloženie návrhu 

zmluvy na prenájom pozemkov pod skládkou na obdobie po ukončení skládkovania pre účely 

zabezpečenia povinného monitoringu skládky. 

Predložený bol návrh zmluvy, ktorý je prílohou tohto materiálu. V ňom je stanovená cena vo výške 

0,07 €/m2 na obdobie 30 rokov.  Zmluvne je navrhnuté navýšenie o každoročnú infláciu.  

K dnešnému dňu je vyňatý z poľnohospodárskeho pôdneho fondu oplotený areál skládky  o výmere 

74 502 m2 po zameraní z r. 2010. Pozemkové spoločenstvo vlastní 21 947 m2 oplotenej 

plochy skládky, čo je 29,5 %.  

V predchádzajúcom období bola zmluva s Pozemkovým spoločenstvom Veterná Poruba 

uzatvorená na dobu určitú, do 25.11.2010.  Nájom bol vo výške 0,03 eura (1 Sk/m2). 

Následne od roku 2011 do ukončenia skládkovania bola zmluvne dohodnutá cena za 

prenájom 50 centov za 1 m2. 

Porovnanie výšky nájmu Pozemkovému spoločenstvo Veterná Poruba za pozemky pod 

skládkou: 

obdobie výmera cena/m2 celkom  

do r. 2010 74 502 0,03 2 235,06 

2011-2014 74 502 0,5 37 251,00 

 

Prenájom okolitých pozemkov (v najväčšej miere sa jedná o využitie pôdy na trvalé pasienky) 

sa pohybuje v rozmedzí od 13 do 15 eur za ha (0,0013 €/m2).   Pozemok pod skládkou je 

v zmysle územného plánu  definovaný ako pozemok pod stavbou.  

Pre rokovanie komisií a MsR bol predložený návrh nájomnej zmluvy. V zmysle odporúčaní 

finančnej komisie a MsR sa uskutočnilo dňa 15.10.2014 stretnutie zástupcov Pozemkového 

spoločenstva Veterná Poruba a mesta Liptovský Mikuláš, kde došlo k dohode, že bude 

zmluvne uzatvorený vzťah umožňujúci vstup na územie uzatvorenej skládky dobu 10 rokov 

s dohodnutou cenou ročne 15 eur za hektár plochy pod skládkou, za účelom vykonávania 

monitoringu. 
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Komisia životného prostredia a zdravia na zasadnutí dňa 24.9.2014 prerokovala a jej 

členovia pripomienkovali predložený návrh nájomnej zmluvy. V článku V. Nájomné pod 

bodom 4, kde bolo uvedené:  

Prenajímateľ, po vzájomnej dohode obidvoch strán, má právo zvýšiť výšku nájomného 

dohodnutého podľa bodu 2. tohto článku zmluvy každoročne o mieru ročnej inflácie na 

základe každoročného vyhlásenia Štatistického úradu SR.     

Návrh komisie: preformulovať zmluvu bez uvádzania tohto bodu. V prípade, že bude 

požiadavka pretrvávať, potom nahradiť slová: “každoročne o mieru ročnej inflácie“  slovami: 

„pri prekročení ročnej miery inflácie nad 10 %“. 

Hlasovanie: Za: 4          Proti: 0            Zdržal  sa:  1 

 

Stanovisko komisie finančnej, majetkovo- právnej a cestovného ruchu  

Z finančnej komisie dňa 6.10.2014: 

K bodu 5: Návrh zmluvy o prenájme pôdy pod skládkou Veterná Poruba - Ing. Klepáčová 

Uznesenie komisie: Komisia odporúča prerokovať návrh znenia zmluvy s druhou zmluvnou stranou pred 

predložením na prerokovanie v MsZ. Komisia navrhuje doplniť návrh zmluvy o nasledovné: dôvody ukončenia 

zmluvy - len uplynutím doby 30 rokov, pre ktorú má mesto povinnosť monitoringu skládky, vypustiť článok 4, ktorý 

pojednáva o inflácií, doplniť povinnosť vyznačenia poznámky na LV v Katastri z dôvodu dlhodobého užívania 

pozemkov, prerokovať zmluvnú cenu a vyžiadať súhlas členskej schôdze. Následne po zrealizovaní rokovaní s II. 

zmluvnou stranou predložiť návrh zmluvy na rokovanie MsZ, resp. komisii FMPaCR a MsR. 

Hlasovanie o uznesení:           Za:       8                                           Proti:    0                               Zdržal sa:     0 

 

 


