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NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši 

zo dňa  23.10.2014 
 
 
 
 
 
 

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 spolupráce na projekte „Spracovanie komunálneho odpadu Región 
Liptov s výrobou elektrickej energie a tepla“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 

 

Zástupcovia spoločnosti EKOPLAZMA, s.r.o. Liptovský Mikuláš opätovne požiadali 

o zaradenie návrhu Memoranda medzi mestom Liptovský Mikuláš a ich spoločnosťou na 

prerokovanie mestského zastupiteľstva za účelom zabezpečenia spolupráce na projekte 

„Spracovanie komunálneho odpadu Región Liptov s výrobou elektrickej energie a tepla“. 

 

Pre mesto vyjadrenie podpory pri príprave zámeru neznamená záväzok spolufinancovania 

projektu, ani dodávania odpadu do budúceho zariadenia. Mesto pri výbere zariadenia, ktorému 

bude odovzdávať odpad, musí brať do úvahy efektivitu.     

 

Dôvodom predloženia Memoranda na rokovanie je preukázanie podpory mesta Liptovský 

Mikuláš pri príprave zámeru vybudovania zariadenia na zhodnotenie odpadu na Liptove  

a umožnenie ďalších plánovaných krokov, ktoré investor potrebuje uskutočniť k zabezpečeniu 

realizácie.  

 

Dňa 8.10.2014 sa uskutočnilo zasadnutie komisie zdravia a životného prostredia, ktorá mala na 

programe prerokovanie uvedeného materiálu. Komisia nebola uznášaniaschopná.  

 

 

Sprievodný text k dôvodovej správe od spoločnosti EKOPLAZMA 
 

 Podľa legislatívy Európskej únie menovite smernice EP 2008/98/ES zo dňa 19.11.2008 od 

roku 2016 na území členských štátov EÚ má končiť zneškodňovanie komunálneho odpadu formou 

uloženia na skládky.  Na to nadväzuje program odpadového hospodárstva SR na roky 2011 - 2015 

ktorého strategickým cieľom je odklon od doteraz prevažujúcej metódy likvidácie odpadov a to 

skládkovania. Nič na tom nezmení ani novo pripravovaný zákon o odpadoch, ktorý má 

predovšetkým zosúladiť legislatívu SR týkajúcu sa odpadov s legislatívou Európskej únie, ktorá je 

jej nadradená. Podľa uvedenej smernice EÚ budovanie nových skládok nebude možné a bude 

povoľované len vo výnimočných prípadoch  a tiež ďalšie skládkovanie na doposiaľ riadne 

povolených skládkach nebude spoločensky žiaduce  a bude európskou úniou postihované po 

uplynutí prechodných období potrebných na zavedenie nových metód. 

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

Partizánska Ľupča, Ružomberok, Liptovský Hrádok - Žadovica.  Ukladanie odpadu na skládke 

Veterná Poruba končí k 31.10.2014. To znamená, že okrem určitého množstva separovaného 

odpadu sa hlavná masa  tzv. zmiešaného odpadu likviduje do budúcna neakceptovateľným 

spôsobom. 

 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 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 vleklý problém aj z dlhodobého hľadiska. 

 Z analýzy odpadového hospodárstva vypracovanej spoločnosťou DENKSTAT  vyplýva, že v 

celom regióne Liptov sa priemerne produkovalo 52 000 ton komunálneho odpadu ročne, v  

hodnotenom období 2007 - 2010.  Pri úvahách o množstve odpadu ktoré je potrebné spracovať, je 

nevyhnutné zobrať do úvahy, že bolo hodnotené obdobie v ktorom vrcholila dlhová a finančná 



kríza, dôsledkom ktorej bolo zníženie priemyselnej produkcie resp. spomalenie rastu a stagnácia 

hospodárstva. V neposlednom rade treba vnímať, že ide len o evidované odpady. Odpady 

likvidované nelegálne (čierne skládky) sa v štatistikách nenachádzajú. 

 Podľa vzorovej hierarchie odpadového hospodárstva najvyššou prioritou má predchádzanie 

vzniku odpadu. Pri reálne existujúcom odpade sa má uprednostňovať separácia odpadu a jeho 

príprava na opätovné použitie a recykláciu. Až za tým má nasledovať energetické využitie a 

nakoniec zneškodňovanie odpadu. Prvé dve kategórie v hierarchii sa príliš idealizujú. Pri 

vytyčovaní cieľov sa zanedbáva tlak na zvyšovanie priemyselnej produkcie a z toho vyplývajúcej 

spotreby vo všetkých sférach hospodárstva a života, kde je krédom trvalo udržateľný rozvoj.  

Separovaný materiál v mnohých zdokumentovaných prípadoch končí znova na skládkach pre 

nefungujúci systém recyklácie (bez ohľadu na to z akých dôvodov), alebo vo veľkej väčšine sa 

vykupuje ako lacnejšie palivo. V takomto prípade separácia nemá žiadny zmysel a len odčerpáva 

celospoločenské zdroje. Napriek súčasnej nefunkčnosti recyklačného systému sa separácia a 

následná recyklácia nedá vylúčiť, ale tieto metódy majú svoje limity a sprievodným javom sú 

nežiaduce vyústenia. Množstvo zmesového komunálneho odpadu bude naďalej rásť. Tomu sa pri 

pokračujúcom celospoločenskom rozvoji nedá zabrániť. (Len pre ilustráciu - vyspelé západné 

krajiny tvoria v priemere dvojnásobok odpadu na obyvateľa ako Slovensko). To znamená, že aj s 

týmito faktormi treba počítať pri hľadaní spôsobov a metód spracovania odpadu v nasledujúcich 

desaťročiach (obdobiach). 

 Keď zoberieme do úvahy, že separáciu a následnú recykláciu ako systém nemožno 

odmietnuť pre jeho racionálny a ekologický základ aj keď má svoje limity a nedostatky, pre 

ostávajúcu masu zmesového odpadu pri principiálnom odmietnutí skladovania, ostáva  len jeho 

energetické využitie. Metódy spracovania a energetického využívania  na princípe fermentácie sú 

viazané na bioodpad  a ich využitie sa predpokladá hlavne v poľnohospodárskych podnikoch. Pre 

hlavnú masu zmesového odpadu sú využívateľné a dostupné spôsoby energetického využitia a to 

priame spaľovanie s využitím tepla resp. transformáciou na iný druh energie, alebo splyňovanie  s 

energetickým využitím syntézneho plynu, alebo recyklačným využitím v celej škále výrobkov zo 

skvapalneného syntetického plynu (napr. Etanol, plasty  atď.). 

 EKOPLAZMA Liptovský Mikuláš ponúka metódu plazmového splynovania, ktorá v sebe 

zhmotňuje všetky požiadavky  na modernú a perspektívnu technológiu schopnú plniť zákonom 

stanovené ukazovatele od účinnosti až po ochranu a tvorbu životného prostredia a pritom 

neprodukuje žiadny nevyužiteľný odpad. 
 

II.  
 

 Princíp technológie plazmového splyňovania spočíva vo vytvorení elektrického oblúka, do 

ktorého je dopravovaný plazmový plyn. Obyčajne sa používa argón. Argón v spojení s elektrickým 

oblúkom vytvára plazmu, považovanú svojimi vlastnosťami za štvrté skupenstvo hmoty. Teplota 

v plazme sa pohybuje v rozsahu 4000 – 6000 
o
C. Vysoká teplota plazmy pôsobí svojou energiou na 

štiepenie chemických väzieb medzi jednotlivými prvkami molekúl organických látok za vzniku 

elementárnych prvkov ako sú vodík, uhlík, kyslík a pod., ktoré po preskupení vytvárajú molekuly 

vodíka a oxidu uhoľnatého. Tieto zložky vytvárajú plyn, ktorý sa volá syntézny plyn. Charakter 

syntézneho plynu sa podobá zemnému plynu. Syntézny plyn môže byť využitý ďalej na výrobu 

elektrickej energie, alebo na výrobu organických látok ako je etanol, butanol, kyselina octová a pod. 

Proces v plazmovom reaktore prebieha bez prístupu vzduchu, preto nemôže dôjsť k horeniu. 

Prevádzka plazmového splyňovania nie je teda žiadna spaľovňa. Celý technologický proces je 

uzatvorený systém bez komína. Jediný vonkajší prejav, ktorý taktiež prebieha v zakapotovanom 

priestore, je chladenie cirkulačnou vodou.  
 

  Anorganické prvky v tekutom stave sú zachytávané na dne reaktora a postupne odvádzané 

von. Tento materiál je inertný a nevyluhovateľný a má po drvení a triedení na frakcie využitie v 

stavebníctve  ako násypový materiál, resp. kamenivo na výrobu betonárskych zmesí.  Z tohto 

vyplýva, že sa jedná o bezodpadovú technológiu. O spaľovniach sa to nedá povedať, pretože pri 



spaľovaní vzniká hneď niekoľko znečisťujúcich plynov ako sú oxidy dusíka a síry, dioxíny, furány 

a pod.. Z komunálneho odpadu po spálení vzniká pevný materiál vo forme popola, ktorý tiež 

obsahuje nežiaduce látky. Tento materiál je nevyužiteľný a musí sa ukladať na skládku, čo tiež nie 

je riešenie. Ďalej vzniká elementárny uhlík vo forme popolčeka, ktorý sa tiež musí ukladať na 

skládku odpadov. Na čistenie emisií od znečisťujúcich plynov, a tiež popola od nežiaducich látok, 

sú k dispozícii technológie na ich zneškodnenie, ale sú drahé, energeticky náročné a tým veľmi 

zaťažujú ekonomiku prevádzky spaľovne. 
 

 Technológia plazmového splyňovania sa využíva vo svete viac ako 25 rokov na spracovanie 

a likvidáciu  odpadu. Na komplexné spracovanie komunálneho odpadu bola po prvý krát využitá v 

Japonsku so spustení do prevádzky v roku 1999 a okrem iných prevádzok úspešne funguje dodnes. 

Z odborných referencií vyplýva, že zatiaľ vo svete na komplexné spracovanie komunálneho odpadu  

nič lepšie  nie je k dispozícii. Ekologickejší spôsob je už len nevytvárať žiadny odpad. Nezávislí 

svetoví experti z priemyselnej oblasti odporúčajú technológiu plazmového splyňovania ako 

technologicky silnú a environmentálne kvalitnú technológiu na spracovanie odpadu. Pre budúcnosť 

má oproti iným technológiám neporovnateľnú výhodu a to, že po vytvorení legislatívnych 

podmienok je schopná ekologicky spracovať staré environmentálne záťaže.  
 

 Ako každá technológia, aj táto sa dá realizovať vo viacerých veľkostných kapacitách.  

V zásade platí, že väčšie prevádzky majú väčšiu účinnosť a efektivitu. Po tridsaťročnom vývoji je 

možné konštatovať, že optimálny režim v nepretržitej prevádzke zabezpečí množstvo komunálneho 

odpadu cca 50 000 ton ročne, čo zodpovedá potrebám regiónu Liptov. Čo sa týka energetickej 

náročnosti, technológia plazmového splyňovania potrebuje pre zabezpečenie svojej prevádzky 

približne 15 % z celkovej vyrobenej energie v prevádzke plazmového splyňovania, čiže po nábehu 

technológie do prevádzky je energeticky sebestačná.  
 

 O tvrdeniach typu, že testovacie prevádzky vo svete fungujú desiatky rokov a vždy ich 

sprevádzali problémy alebo, že sú drahé, alebo ich prirovnávať k spaľovaniu, nejdeme polemizovať. 

Keby to tak bolo, nemohli by prevádzky vo svete desaťročia fungovať a nestavali by sa nové pod 

záštitou, resp. priamym financovaním renomovaných svetových spoločností.  

Najnovšia prevádzka sa spúšťa koncom roku 2014 vo Veľkej Británii do skúšobnej prevádzky a 

začiatkom roku 2015  bude možné uskutočniť vo Veľkej Británii referenčnú prehliadku. V jej 

susedstve je vo výstavbe ďalšia prevádzka, ktorá bude spustená koncom roku 2015. 
 

 Prevádzka plazmového splyňovania je bezkolízna  aj čo sa týka zmyslových vnemov. Zvoz 

na zberné miesto v rámci každého mesta a obce bude prebiehať doterajším spôsobom. Zo zberného 

miesta na miesto spracovania sa bude zvoz realizovať vo veľkokapacitných hermeticky uzavretých 

vozidlách budúcej prevádzky. Na mieste spracovania sa bude náklad vykladať a spracovávať znovu 

v hermeticky uzavretých priestoroch. Občan - obyvateľ s komunálnym odpadom tak, ako ho pozná 

zo zberných kontajnerov a skládok odpadu, nebude do styku prichádzať vôbec. 

 
                                                                            III. 
 

 Pre správne pochopenie rozdielov medzi jednotlivými metódami, s ktorými občan príde do 

styku cez masovokomunikačné prostriedky, je potrebná veľká základňa informácií a znalostí. Nie je 

možné to jednoducho vysvetliť. Veď občan nijako negatívne nevníma ani to najhoršie  t. j. skládku, 

pokiaľ mu nedymí resp. nezapácha rovno pod oknom. Všetky metódy, aj na pohľad tie 

najjednoduchšie, sú založené na chemických, fyzikálnych a termických reakciách a ich vhodnosť je 

posudzovaná na základe obsahu škodlivín unikajúcich do životného prostredia počas 

technologického procesu a po ňom. Je to výsostne odborná tematika a občianska verejnosť, ale aj 

rôzne orgány štátnej správy a samosprávy sa musia spoľahnúť na odborné stanoviská 

kompetentných inštitúcií. 

 V masovokomunikačných prostriedkoch bol publikovaný zámer, vybudovať v areáli 



bývalých kožiarskych závodov bioplynovú stanicu, ktorá by mala spracovávať separovaný odpad. 

Vo všeobecnosti je to len čiastkové riešenie problému, vhodné skôr na poľnohospodárske farmy, 

ktoré rieši len spracovanie biologického odpadu. Okrem toho má aj negatíva a to  únik 

skleníkového plynu a ukladanie odpadu z fermentácie na skládku. Na verejnosť prenikla aj 

informácia o zámere vybudovať separačnú linku v priestore nového priemyselného areálu za 

Váhom ( medzi diaľnicou a Váhom ), ktorá má ambíciu separovať 30 000 t komunálneho odpadu. 

Nič proti separovaniu a recyklácii, ktoré sú preferované v rámci hierarchie odpadového 

hospodárstva, ale ak separácia spočíva v tom, že sa z odpadu vytiahnu energetické zložky, ktoré sa 

spália nevedno kde ( cementárne a iné energetické a priemyselné prevádzky, ktoré potrebujú teplo) 

a zvyšok cca min. 60% - 70% sa umiestni na skládku, životné prostredie dostáva na frak ďalej. 

Okrem toho takáto prevádzka jasne konkuruje mestu v jeho separačnom úsilí a ekonomickom 

prínose, ale samotný problém čo s masou zvyškového zmesového komunálneho odpadu pre 

budúcnosť vôbec nerieši. 

 Obidve plánované prevádzky obsahujú aj energetické zhodnotenie časti komunálneho 

odpadu, ktorý má energetický obsah. Teda patria do tej istej kategórie nakladania s komunálnym 

odpadom ako technológia plazmového splyňovania. Vo výsledku je však priepastný rozdiel. Kým 

plazmové splyňovanie spracuje celý odpad bezo zvyšku, ostatné metódy energetického 

zhodnocovania zanechávajú viac či menej materiálu s toxickým obsahom na ďalšie skládkovanie  

(v priemere cca 50%) a o dopade na životné prostredie ani nehovoriac. 

 Okamžité riešenie skládkovať odpad z Liptovského Mikuláša na skládke v Liptovskom 

Hrádku - Potúreň má  len dočasný charakter. Či už to bude na 2 alebo 4 roky, ekonomicky posilní 

toho kto disponuje skladovými kapacitami a likviduje komunálny odpad spoločensky do budúcna 

neakceptovateľným spôsobom a zároveň si je vedomý, že ich už dlho  nebude môcť využívať bez 

ekonomických dôsledkov. Je to len dočasným riešením akútneho stavu. 
 

IV. 
 

   EKOPLAZMA má ambíciu riešiť spracovanie odpadu komplexne a bez ďalšieho skládkovania a 

to pre celý región Liptov. Už analýza odpadového hospodárstva   vypracovaná z podnetu Mesta 

Liptovský Mikuláš preukázala, že jednoduché a lacné riešenia neexistujú, a že problematika KO sa 

dá riešiť iba združovaním do väčších celkov. Malé prevádzky sú neekonomické, neefektívne a málo 

účinné. Domnievať sa, že si malé a stredne veľké mestá môžu riešiť tento problém samostatne nie je 

na mieste. 

 Pri riešení takého významného problému ako je spracovanie odpadu, vznikajú vždy 

sprievodné problémy, ktoré je potrebné riešiť. A tie sa budú musieť riešiť vždy, nech by bola 

metóda spracovania odpadov akákoľvek. V tom práve spočíva podstata spolupráce načrtnutá v 

memorande, aby sa možné sprievodné problémy a nejasnosti odhaľovali a hľadali sa spôsoby a 

východiská na ich riešenie a nie, že sa nebude riešiť nič, len sa dočasne zafixuje do budúcna 

legislatívou odmietnutý a z hľadiska životného prostredia neúnosný spôsob likvidácie komunálneho 

odpadu. 

 Ponúkaná metóda plazmového splyňovania deklaruje temer 100% využiteľnosť všetkých 

zložiek, má minimálny dopad na životné prostredie a je v súlade so smernicou EU a koncepciou 

odpadového hospodárstva SR.  I keď sa nový zákon o odpade ešte len pripravuje, zásady prijaté v 

smernici EU musia byť do neho implementované.  

 Len príprava "na ostro" preukáže či navrhovaná metóda spĺňa všetky kritériá predpísané 

legislatívou EU a SR. Správne konania predpísané zákonom vyžadujú riešiť predpokladanú 

investíciu v celel šírke problémov komplexne od skúmania umiestnenia, koncepcie a prípravy 

územného plánovania cez stavebnotechnické a technologické súbory až po komplexné posúdenie 

dopadu investície a jej prevádzky na životné prostredie. 

 Spoločnosť Ekoplazma v rámci navrhovaného memoranda žiada od mesta "len spoluprácu" 

v poskytovaní potrebných dokladov a posudzovaní konkrétnych návrhov riešenia jednotlivých 

problémov aj celého riešenia komplexne bez finančnej spoluúčasti. V prípade, že by sa v priebehu 



prípravy ukázalo, že nevedie k želanému výsledku, znenie memoranda zachováva pre mesto 

možnosť spoluprácu vypovedať. Z toho pre mesto neplynú žiadne riziká ani záväzky. 

Sme ďaleko od tvrdenia, že  navrhovaná metóda plazmového splyňovania je jediný možný spôsob 

spracovania komunálneho odpadu a už vôbec nechceme nikomu nič vnucovať, ale sme si zároveň 

vedomí, že naša metóda ponúka komplexné riešenie zneškodňovania odpadu. Z hľadiska dopadu na 

životné prostredie nemá žiadnu porovnateľnú alternatívu, zároveň zachováva možnosť separácie a 

recyklácie bez potreby vysokých investícií a bez potreby uskladňovať nevyseparovaný zvyšok. 

Výsledný produkt plazmového splyňovania tzv. syntézny plyn umožňuje rôznorodú finalizáciu. Od 

najjednoduchšieho balenia plynu a jeho použitia ako suroviny, až po výrobu el. energie a tepla resp. 

etanolu ako prísady do pohonných hmôt, prípadne výrobu plastových zmesí. 

 Doterajšie pripomienky poslancov berie EKOPLAZMA aj ako podnet pre spresnenie a 

riešenie načrtnutých problémov súvisiacich so spracovaním komunálneho odpadu. Bude s nimi 

ďalej pracovať a zakomponuje ich ako nevyhnutné podmienky do sprievodných materiálov. 

Zároveň si berie za záväzok pre potreby samospráv vypracovať komplexný materiál, ktorý by 

poskytol základný prehľad o problematike, ktorý by vylúčil rôzne domnienky a nesprávnu 

interpretáciu problému prameniacu z nedostatku informácií. Súčasťou materiálu bude aj štúdia 

dopadu stavby a jej prevádzky na životné prostredie tzv. EIA.  

               spracoval Ing. J. Nahálka                                                        



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, 

 - 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 
Región 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 

 
 
 
 

 

 


