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V Liptovskom Mikuláši 22.05.2015 



Návrh  na  uznesenie 

Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši zo dňa 26.05.2015 

 

 

 

K bodu programu:   Zneškodňovanie odpadov z mesta Liptovský Mikuláš 

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ  s t v o  

I.  konštatuje:  

        Mesto Liptovský Mikuláš po  ukončení prevádzky skládky odpadov Veterná Poruba  riešilo 

zneškodňovanie komunálneho odpadu uzatvorením zmluvy o interkomunálnej spolupráci medzi 

mestami Liptovský Mikuláš a Liptovský Hrádok v oblasti zneškodňovania komunálneho odpadu 

a jeho zložiek z územia mesta Liptovský Mikuláš na skládke TKO Liptovský Hrádok  - Žadovica,  

na dobu dvoch rokov (do 30.11.2016).   

        Pretože mesto Liptovský Hrádok  danú zmluvu listom zo dňa 27.03.2015 vypovedalo 

a výpovedná doba zmluvy je šesť mesiacov, odpad  na skládke TKO Liptovský Hrádok je možné 

zneškodňovať len do 30.09.2015.  

        Na základe vyššie uvedených skutočností mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš 

uznesením č. 55/2015 zo dňa 16. apríla 2015 odporučilo primátorovi mesta Liptovský Mikuláš: 

1. Zabezpečiť  kontinuálne  zhodnotenie  tuhého komunálneho odpadu z mesta Liptovský Mikuláš 

po ukončení Zmluvy o interkomunálnej spolupráci medzi mestami Liptovský Mikuláš a 

Liptovský Hrádok dňom 30. septembra 2015 pri využití všetkých dostupných možností tak, aby 

nevznikol neriešiteľný stav s odpadom v meste Liptovský Mikuláš po tomto termíne. 

2. Nechať urýchlene spracovať analýzu možností riešenia odpadového hospodárstva mesta s 

dlhodobým výhľadom na minimálne 20 rokov. 

3. Priebežne informovat' zastupiteľstvo o vykonávaných krokoch v oblasti zabezpečenia 

odpadového hospodárstva mesta Liptovský Mikuláš vrátane finančných nákladov, potrebných 

pre zabezpečenie všetkých potrebných krokov. 



II.   schvaľuje:  

 

        Postup výberu dodávateľa na zneškodňovanie odpadov z mesta Liptovský Mikuláš verejným 

obstarávaním v súlade s platnou legislatívou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa  

 

     Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikajú na území obce, podľa zákona č. 

223/2001 Z. z. o odpadoch,  zodpovedá obec. Mesto Liptovský Mikuláš, vypovedaním zmluvy 

o interkomunálnej spolupráci medzi mestami Liptovský Mikuláš a Liptovský Hrádok mestom 

Liptovský Hrádok, musí riešiť spôsob zneškodňovania zložiek komunálneho odpadu. Vzhľadom na 

krátkosť obdobia, v ktorom sa problém musí vyriešiť,  možnosť riešenia sa obmedzila len na 

dostupné existujúce zariadenia na zneškodňovanie odpadov. Najvhodnejšie zariadenie bude vybrané 

z uchádzačov prihlásených  do verejnej súťaže na zákazku „Zneškodňovanie odpadov z mesta 

Liptovský Mikuláš“, ktoré mesto Liptovský Mikuláš vyhlási v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Predpokladaná 

hodnota zákazky 970 599,50 €/rok bez DPH. Do hodnoty zákazky je započítaný odvoz zložiek 

komunálneho odpadu z miesta ich zhromažďovania do zariadenia na ich zneškodnenie a ich 

zneškodnenie v tomto zariadení. Zvoz týchto zložiek  z územia mesta Liptovský Mikuláš do miesta 

ich zhromažďovania sa bude vykonávať ako doposiaľ.  Doba predmetu zákazky je 15 rokov. Dlhšia 

lehota zabezpečí mestu stále jednotkové ceny za ktorých sa bude počas celej lehoty plniť predmet 

zmluvy bez ohľadu na zmenu cien palív, skládok a pod., a tiež vyrieši problém mesta so 

zneškodňovaním komunálneho odpadu.  

S úspešným  uchádzačom verejnej súťaže  na predmetnú zákazku mesto Liptovský Mikuláš  

podpíše  zmluvu v súlade s § 45 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v platnom znení.   

 

 

 

 

 

 


