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Návrh na uznesenie 
mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši zo dňa 15. októbra  2015 

 

 

K bodu programu: Správa o stave odpadového hospodárstva v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš 

za rok 2014 a Informácia o zabezpečení spôsobu nakladania s komunálnym odpadom v roku 2015 

a v ďalšom období 

 

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  

a) Predkladanú správu o stave odpadového hospodárstva v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš za rok 

2014,  

b) informáciu o zabezpečení spôsobu nakladania s komunálnym odpadom v roku 2015  a v ďalšom 

období. 

  

II. Ukladá   

Riaditeľovi Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš zabezpečiť prevádzkovanie prekládkovej 

stanice v súlade s platnými právnymi predpismi a  vydanými rozhodnutiami dotýkajúcimi sa tejto 

prevádzky. 

 

III. Odporúča   

Primátorovi mesta podpísať zmluvu s  organizáciou zodpovednosti výrobcov  pre jednotlivý 

vyhradený prúd odpadov (elektroodpadov, odpadu z batérií a akumulátorov, odpadu z obalov 

a neobalových materiálov), ktorá predloží v návrhu zmluvy najvýhodnejšie podmienky pre mesto.   
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Dôvodová  správa 

Správa o stave odpadového hospodárstva v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš za rok 2014  

bola spracovaná v zmysle schváleného plánu a programu zasadnutí Mestského  zastupiteľstva  

Liptovský  Mikuláš pre rok 2015. 

 

Správa o stave odpadového hospodárstva  v pôsobnosti  

mesta Liptovský Mikuláš za rok 2014 

 
Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie vzniku odpadu 

a obmedzovanie vzniku odpadov,  znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a  nakladanie 

s odpadom.  Základné pravidlá  upravujúce túto činnosť  vrátane  jej kontroly sú stanovené zákonom 

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.  Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 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 a určovanie spôsobu nakladania s odpadom v meste Liptovský Mikuláš. 

1. Tvorba komunálneho odpadu v roku 2014 

      Komunálnym odpadom podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov sú odpady z: 

- domácností a rekreačných objektov  

- podnikateľských  prevádzok  na území mesta Liptovský Mikuláš a prevádzok 

Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš   

- údržby verejných komunikácií a priestranstiev 

- údržby  zelene 

       V roku 2014 bolo v meste Liptovský Mikuláš vyprodukovaných 14 626,89 t komunálneho odpadu. 

Tvorba komunálneho odpadu v roku 2014 a spôsobu nakladania s ním je uvedené v tabuľke č. 1. 

   Tabuľka č. 1 

Rok 2014 Tvorba odpadu v t % 
Priemer na 1 

obyvateľa v kg 

Komunálny odpad spolu 14 627 100,0 463 

Z toho odovzdaný na recykláciu 3 618 24,73 115 

Skládkovaný odpad 11 009 75,27 348 

Zmesový komunálny odpad 8573 58,60 271 
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      Zmesový odpad z celkového množstva odpadu tvoril 8 573 t. V meste sa vytriedila 72,5 t 

nebezpečného odpadu.  

*K 31.12.2014 počet obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš bol 31 593. (údaj z internetovej stránky 

mesta). 

Pre porovnanie v tabuľke č. 2 sú uvedené údaje o množstve vzniknutého odpadu v roku 2013 a spôsob 

nakladania s nim.  

Tabuľka č.  2:  

Rok 2013 Tvorba odpadu v t % 
Priemer na 1 

obyvateľa v kg 

Komunálny odpad spolu 14 758 100,0 462 

Z toho odovzdaný na recykláciu 3 723 25,3 117 

Skládkovaný odpad 10 915  74,4 343 

Zmesový komunálny odpad 8 573 53,4 246 

 

Množstvo odpadu rozčlenené podľa jeho pôvodu: 

- domácnosti a prevádzky - zmesový komunálny odpad    8 573 t 

- odpad z údržby  zelene:                    1 764 t  

- odpad z čistenia ulíc           358 t 

 

Spôsob zberu komunálneho odpadu: 

- zberné nádoby – na zmesový komunálny odpad a triedené zložky komunálneho odpad  

- vrecia – biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, plasty v prímestských častiach 

- zberné dvory – všetky zložky komunálneho odpadu a drobný stavebný odpad 

- veľkoobjemové kontajnery – na objemný odpad, odpad o obsahom škodlivín (dvakrát do 

roka).  

 

Množstvo odpadu podľa zložiek komunálneho odpadu: 

 
Zložka komunálneho odpadu Množstvo v t 

Spôsob nakladania 

 

1. odpad zo skla 769,897 zhodnotenie 

2. odpad z papiera a lepenky 637,558 zhodnotenie 

3. odpad z kompozitných obalov 35,640 zhodnotenie 

4. šatstvo 24,270 zhodnotenie 

5. 
nebezpečný odpad (oleje, rozpúšťadlá, 

pesticídy,  farby, lepidlá) 

17,7357 zneškodnenie 

zhodnotenie 

6. batérie a akumulátory 1,0530 zhodnotenie 

7. elektroodpad 83,470 zhodnotenie 

8. odpad z dreva 
46,400 zhodnotenie 

41,950 zneškodnenie 

9. odpad z plastov 123,182 zhodnotenie 

10. odpad z kovov 18,930 zhodnotenie 

11. biologicky rozložiteľný odpad 1763,570 zhodnotenie 

12. zmesový komunálny odpad 8572,800 zneškodnenie 

13. odpad z čistenia ulíc 357,940 zneškodnenie 

14. objemný odpad 268,560 zneškodnenie 

15. odpadové pneumatiky 39,960 zhodnotenie 
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16. odpadové oleje  0,240 zhodnotenie 

17. Stavebný odpad 1753,539 zneškodnenie 

20,300 zhodnotenie 

18. Žiarivky 0,476 zhodnotenie 

 

2. Spôsob nakladania s komunálnym odpadom: 

2.1 Triedený zber zložiek komunálneho odpadu 

Mesto je v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  povinné zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre: 

- papier, plasty, kovy, sklo 

- biologicky rozložiteľné komunálne odpady. 

       V roku 2014 bolo k dispozícii na triedený zber odpadu 784 ks 1100 l kontajnerov na zber plastov 

a papiera, 285 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. Vytriedený odpad je odovzdávaný na materiálové zhodnocovanie. 

Odpad z papiera a  lepenky: 

 Na tento druh odpadu je na celom území mesta rozmiestnených 251 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 2014 bolo prostredníctvom škôl 

vyzbieraných 107,276 t  odpadu z papiera.  

 

Odpad z plastov: 

Do kontajnerov na plasty, ktoré sú rozmiestnené na celom území mesta o počte 523 kusov,   

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, Liptovská Ondrašová, Demänová, Bodice, Okoličné, 

Vitálišovce a Stošice sa podľa určeného harmonogramu odoberajú plasty vrecovým systémom. 

 Medzi školami prebieha súťaž v zbere tetrapakov, za ktorú dostávajú od mesta finančnú 

odmenu.  

Odpad z papiera, lepenky a plastov zo zberných nádob ako i vyzbieraný na zberných dvoroch 

sa dotrieďuje v triediacej hale, následne lisuje do prepravných balíkov a prepravuje do miesta jeho 

spracovania. 

   

Odpad so skla: 

Sklo zo zvonov určených na separovanie odpadu v počte 264 kusov je zhromažďované 

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

Biologicky rozložiteľný odpad: 

            Biologicky rozložiteľný odpad sa zhodnocuje materiálovo, konáre sú odovzdávané 

na spracovanie na drevnú štiepku, tráva a lístie sú zhodnocované kompostovaním  v areáli odpadového 

hospodárstva v Okoličnom.  
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     V tabuľke č. 3 je uvedený prehľad množstva vytriedených zložiek komunálneho odpadu v roku 

2014 a pre porovnanie aj v rokoch 2011 až 2013. 

Tabuľka č. 3:  

Názov zložky  
Množstvo v t  

2011 2012 2013 2014 

Zmesový komunálny odpad 7 940 7 707 7 835 8 573 

Sklo 647 718 766 770 

Papier  

  

 

 

yberní 

 zberní 

1 066 896 1 040 744,834 

xxxx 
Plasty, viacvrstvové kombinované 

materiály – VKM (tetrapakové obaly) 
384 270 278 205,692 

Biologicky rozložiteľný odpad 1 686 1 471 1 216 1 764 

Nebezpečný odpad  88,8 85,6 78 72,5 

 

3. Prevádzkované zariadenia na nakladanie s komunálnym odpadom: 

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš v roku 2014 prevádzkovali nasledovné  zariadenia 

na nakladanie s komunálnymi odpadmi: 

- zberné dvory  

- triediacu hala  

- kompostáreň   

- skládku odpadov.  

ZBERNÉ DVORY 

 

V roku 2014  boli v prevádzke dva zberné dvory 

- Zberný dvor  Okoličné, Liptovský Mikuláš  

- Zberný dvor Podtatranského ul., Liptovský Mikuláš   

Do zberného dvora môže občan mesta Liptovský Mikuláš priniesť akúkoľvek vyseparovanú 

zložku komunálneho odpadu.  Limitovaný je iba drobný stavebný odpad množstvom 1 m
3
 

na obyvateľa. 

     Množstvo jednotlivých zložiek  komunálneho odpadu prinesených občanmi v roku  2014 

do Zberného dvora Podtatranského ul., Liptovský Mikuláš je uvedené v tabuľke č. 4. 

Tabuľka č. 4 

Názov odpadu Katalógové 

číslo 

Množstvo 

odpadu 

v tonách 

Obchodné meno, sídlo prevádzky  

odberateľa 

syntetické motorové, prevodové a 

mazacie oleje 

13 02 06 1,244 DETOX s.r.o.,Zvolenská cesta 139, 

Banská Bystrica   

obaly obsahujúce zvyšky 

nebezpečných látok alebo 

kontaminované nebezpečnými  

látkami 

15 01 10 2,203 DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 

139,  Banská Bystrica   
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kovové obaly obsahujúce 

nebezpečný tuhý pórovitý základný 

materiál vrátane prázdnych 

tlakových nádob 

15 10 11 0,284 DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 

139,  Banská Bystrica   

0,025 Verejnoprospešné služby 

Liptovský Mikuláš - 

zhromažďovanie 

pneumatiky 16 01 03 27,74 Verejnoprospešné služby 

Liptovský Mikuláš - Zberný dvor 

Okoličné 

zmesi betónu, tehál, obkladačiek, 

dlaždíc a keramiky  

17 01 07 554,94 Verejnoprospešné služby 

Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, 

Liptovský Mikuláš,  skládka 

odpadov 

184,16 Mesto Liptovský Hrádok – skládka 

odpadov Žadovica 

zmiešané odpady zo stavieb a 

demolácií  

17 09 04 305,96 Verejnoprospešné služby 

Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, 

Liptovský Mikuláš  skládka 

odpadov 

železo a oceľ 17 04 05 2,06 Zberné suroviny a.s. , Kragujevská 

3, Žilina 

papier a lepenka 20 01 01 49,999 Verejnoprospešné služby 

Liptovský Mikuláš – triediaca hala 

sklo 20 01 02 153,00 Verejnoprospešné služby 

Liptovský Mikuláš – Zberný dvor 

Okoličné 

šatstvo 20 01 10 24,27 Pomocný anjel , Podbiel 436 

rozpúšťadlá 20 01 13 0,509 DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 

139,  Banská Bystrica   

pesticídy 20 01 19 0,218 DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 

139, Banská Bystrica 

žiarivky a iný odpad obsahujúci 

ortuť 

20 01 21 0,355 ASEKOL  SK, s.r.o., Lamačská 

cesta  Bratislava  

  0,045 AVE SK, odpadové hospodárstvo 

s.r.o., Osvetová 24, Bratislava 

vyradené zariadenia obsahujúce 

chlórfluorované uhľovodíky 

20 01 23 15,71 ASEKOL  SK, s.r.o., Lamačská 

cesta  Bratislava  

5,39 AVE SK, odpadové hospodárstvo 

s.r.o., Osvetová 24, Bratislava 

farby, tlačiarenské farby, lepidlá a 

živice obsahujúce nebezpečné látky 

20 01 27 5,668 DETOX s.r.o.,  

Zvolenská cesta 139, Banská 

Bystrica   

batérie a akumulátory  20 01 33 1,0 MACH TRADE, spol. s r. o., 

Niklová ul., Sereď  

0,032 Verejnoprospešné služby 

Liptovský Mikuláš - 

zhromažďovanie 
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batérie a akumulátory – 

monočlánky 

20 01 34 0,023 ASEKOL  SK, s.r.o., Lamačská 

cesta  Bratislava 

vyradené elektrické a elektronické 

zariadenia s NL 

20 01 35 16,951 ASEKOL  SK, s.r.o., Lamačská 

cesta  Bratislava  

11,58 AVE SK, odpadové hospodárstvo 

s.r.o., Osvetová 24, Bratislava 

vyradené elektrické a elektronické 

zariadenia 

20 01 36 20,462 ASEKOL  SK, s.r.o., Lamačská 

cesta  Bratislava  

  8,089 AVE SK, odpadové hospodárstvo 

s.r.o., Osvetová 24, Bratislava 

drevo iné ako uvedené v 20 01 37 20 01 38 45,87 Verejnoprospešné služby 

Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, 

Liptovský Mikuláš  skládka 

odpadov 

30,30 Zamestnanci Verejnoprospešné 

služby Liptovský Mikuláš  

plasty 20 01 39 17,45 Verejnoprospešné služby 

Liptovský Mikuláš – triediaca hala 

kovy 20 01 40 16,84 Zberné suroviny, a.s., Liptovský 

Mikuláš  

Biologicky rozložiteľný odpad 20 02 01  61,50 IZZARD s.r.o., Liptovský Mikuláš  

307,00 Verejnoprospešné služby 

Liptovský Mikuláš – kompostáreň 

zmesový komunálny odpad 20 03 01 377,63 Verejnoprospešné služby 

Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, 

Liptovský Mikuláš,  Skládka 

odpadov 

139,27 Mesto Liptovský hrádok – skládka 

odpadov Žadovica 

objemný odpad 20 03 07 99,90 Verejnoprospešné služby 

Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, 

Liptovský Mikuláš,  Skládka 

odpadov 

8,87 Mesto Liptovský Hrádok – skládka 

odpadov Žadovica 

 

      Množstvo jednotlivých zložiek  komunálneho odpadu prinesených občanmi v roku  2014 

do Zberného dvora Okoličné, Liptovský Mikuláš je uvedené v tabuľke č. 5. 

Tabuľka č. 5: 

Názov odpadu Katalógové 

číslo 

Množstvo 

odpadu 

v tonách 

Obchodné meno, sídlo prevádzky  

odberateľa 

syntetické motorové, prevodové a 

mazacie oleje 

13 02 06 2,68 DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 

139, Banská Bystrica 
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0,02 Verejnoprospešné služby 

Liptovský Mikuláš  - 

zhromažďovanie 

plasty - polystyrén 15 01 02 0,80  Strojmast, s.r.o., Lúky 

0,05 Verejnoprospešné služby 

Liptovský Mikuláš  - 

zhromažďovanie 

sklo 15 01 07 314,46 A.V.Trade, Záhumnice 138, Jarok 

584,30 Vetropack Nemšová s.r.o., 

Nemšová 

obaly obsahujúce zvyšky 

nebezpečných látok alebo 

kontaminované nebezpečnými  

látkami  

15 01 10 0,087 DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 

139, Banská Bystrica 

0,02 Verejnoprospešné služby 

Liptovský Mikuláš  - 

zhromažďovanie 

kovové obaly  s obsahom 

nebezpečných látok 

15 01 11 0,032 DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 

139, Banská Bystrica 

0,02 Verejnoprospešné služby 

Liptovský Mikuláš  - 

zhromažďovanie 

opotrebované pneumatiky 16 01 03 39,96 AVE SK, odpadové hospodárstvo 

s.r.o., Osvetová 24, Bratislava 

zmesi betónu, tehál, obkladačiek, 

dlaždíc a keramiky  

17 01 07 104,10 Verejnoprospešné služby 

Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, 

Liptovský Mikuláš,  skládka 

odpadov 

77,37 Mesto Liptovský Hrádok – skládka 

odpadov Žadovica 

zmiešané odpady zo stavieb 

a demolácií  

17 09 04 90,40 Verejnoprospešné služby 

Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, 

Liptovský Mikuláš  skládka 

odpadov 

papier a lepenka 20 01 01 7,43 Verejnoprospešné služby 

Liptovský Mikuláš – triediaca hala 

rozpúšťadlá 20 01 13 0,015 DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 

139, Banská Bystrica 

0,002 Verejnoprospešné služby 

Liptovský Mikuláš  - 

zhromažďovanie 

pesticídy 20 01 19 0,012 DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 

139, Banská Bystrica 

0,001 Verejnoprospešné služby 

Liptovský Mikuláš  - 

zhromažďovanie 

žiarivky a iný odpad obsahujúci 

ortuť 

20 01 21 0,085 ASEKOL  SK, s.r.o., Lamačská 

cesta  Bratislava  
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0,011 AVE SK, odpadové hospodárstvo 

s.r.o., Osvetová 24, Bratislava 

vyradené zariadenia obsahujúce 

chlórfluorované uhľovodíky 

20 01 23 1,41 ASEKOL  SK, s.r.o., Lamačská 

cesta  Bratislava  

1,527 AVE SK, odpadové hospodárstvo 

s.r.o., Osvetová 24, Bratislava 

farby, tlačiarenské farby, lepidlá a 

živice obsahujúce nebezpečné látky 

20 01 27 2,68 DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 

139, Banská Bystrica 

0,04 Verejnoprospešné služby 

Liptovský Mikuláš  - 

zhromažďovanie 

vyradené elektrické a elektronické 

zariadenia s nebezpečnými látkami 

20 01 35 0,748 ASEKOL  SK, s.r.o., Lamačská 

cesta  Bratislava  

3,433 AVE SK, odpadové hospodárstvo 

s.r.o., Osvetová 24, Bratislava 

vyradené elektrické a elektronické 

zariadenia  

20 01 36 2,62 ASEKOL  SK, s.r.o., Lamačská 

cesta  Bratislava  

2,392 AVE SK, odpadové hospodárstvo 

s.r.o., Osvetová 24, Bratislava 

drevo 20 01 38 16,1 Verejnoprospešné služby 

Liptovský Mikuláš – zamestnanci 

plasty 20 01 39 3,745 Verejnoprospešné služby 

Liptovský Mikuláš – triediaca hala 

kovy 

 

20 01 40 2,090 Zberné suroviny, a.s. Liptovský 

Mikuláš   

zmesový komunálny odpad 20 03 01 114,55 Verejnoprospešné služby 

Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, 

Liptovský Mikuláš,  Skládka 

odpadov 

50,85 Mesto Liptovský Hrádok – skládka 

odpadov Žadovica 

objemný odpad 20 03 07 12,30 Verejnoprospešné služby 

Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, 

Liptovský Mikuláš,  Skládka 

odpadov 

4,75 Mesto Liptovský Hrádok – skládka 

odpadov Žadovica 

 

V hodnotenom období došlo k výmene 7 starých veľkoobjemových kontajnerov  za 2 kontajnery 

20 m
3 
na papier a plasty a 5 kontajnerov 12,5 m

3
 zakúpených z prostriedkov mesta Liptovský Mikuláš. 

Zvýšený objem kontajnerov: 

- znížil náklady na prepravu týchto odpadov   

- zvýšila sa  možnosť využívania motorových vozidiel získaných realizáciou projektu 

- skvalitnili sa podmienky zhromažďovania odpadov z papiera a plastov, vzhľadom na ich 

konštrukčné riešenie.  
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TRIEDIACA HALA 

V januári roku 2014 bola uvedená do prevádzky nová triediaca hala. Bola zrealizovaná v rámci 

projektu „Zvýšenie kvality zberu odpadov v okrese Liptovský Mikuláš„ a do prevádzky 

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš bola daná zmluvou  „Zmluva o prevádzkovaní 

č. 533/2014/PM“.  S jej sprevádzkovaním sa ukončilo triedenie odpadu  na starej triediacej linke. Táto 

hala v súčasnosti slúži ako sklad vytriedeného materiálu  a časť z nej zaberá sociálne zariadenie  

a kancelária pre zamestnancov zariadenia a pracovníkov na VPP. 

      Do triediacej haly sa zváža odpad  z papiera a  odpad z  plastov spolu s viackombinovanými 

materiálmi a obalmi kovov zo zberných nádob a vriec  umiestnených: 

- na území Mesta Liptovský Mikuláš, 

- na území obcí, ktoré majú s Verejnoprospešnými službami na túto činnosť podpísanú zmluvu, 

- v zberných dvoroch mesta Liptovský Mikuláš. 

      Odpady sa ďalej triedia podľa požiadaviek odberateľov. Odpad z plastu sa triedi podľa druhu 

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

Množstvo dovezeného odpadu do triediacej haly za rok 2014 je uvedené v tabuľke č. 6. 

Tabuľka č. 6: 

Komodita Zberové miesto Množstvo v kg 

Papier  Mesto Liptovský Mikuláš  492 145,00 

Obce 779,00 

Plasty * Mesto Liptovský Mikuláš 467 633,00 

Obce 21 568,00 

* v kontajneri na plast sa zbierajú aj kovy a viackombinované materiály (tzv. tetrapaky) 

     Problémom je pomerne veľké znečistenie triedeného odpadu inými druhmi odpadov. V mesiaci jún 

bola vykonaná analýza privezeného odpadu z plastov  z jednotlivých zvozových oblastí. Priemerný 

obsah  odpadu, ktorý nie je možné zhodnotiť,  je  40,75 %.  Pre mesto Liptovský Mikuláš a jeho 

prímestské časti je to 35,53 %.  Tento odpad sa zneškodňuje na skládke odpadov. V hodnotenom 

období na skládke odpadov bolo zo separačnej haly  zneškodnené   400,96 t  tohto  odpadu. 

Vyseparované množstvo jednotlivých zložiek v triediacej hale v roku 2014 ako i ich odberateľ je 

uvedené v tabuľke č. 7. 

Tabuľka č. 7  

Množstvo vytriedeného odpadu v triediacej hale za rok 2014 

názov 

odpadu: 

katalógové 

číslo: 

množstvo   

v kg: 

Množstvo v 

kg spolu: 
cena v € odberateľ: 

Sklo 

  

150107 

  

314 460 

898 760 18 367,73 

A. V.Trade, Záhumnice138,  Jarok 

584 300 

VETROPACK Nemšová, s.r.o., 

Nemšová 

Plasty 

  

  

  

  

150102 

  

  

  

  

34 147 

215 473 41 776,74 

Ekolumi s.r.o., Kremnička 111,  

Banská Bystrica  

4 060 Strojmast, s.r.o., Lúky 

61 474 

ENWASTE s.r.o., M. R. Štefánika 

7845/53, Zvolen 

107 362 Ľupčianka s.r.o., Lipt. Mikuláš 
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8 430 

Ekotrim, s.r.o., Trieda 1. Mája 

2308/2,  

Spišská  Nová Ves  

Papier 

  

  

  

  

  

  

200101 

  

60 260 

383 090 35 422,23  

Zberné suroviny, a.s., Žilina 

90 330 

ECOPAK Slovakia, spol. s r.o. 

Žilina 

43 900 

Ľupčianka s.r.o., 

Priemyselná 1 Lipt. Mikuláš 

150101 

  

  

  

87 887 Zberné suroviny, a.s., Žilina 

7 820 

DREI – METAL, s.r.o., Školská 

ul. 92/8, Trstená 

29 653 

Ľupčianka s.r.o.,  

Priemyselná 1,Lipt. Mikuláš 

53 350 

ECOPAK Slovakia, spol. s r.o. 

Žilina 

191201 96 900 Zberné suroviny, a.s., Žilina 

Kovy 150104 62 450 62 450 8 401,80 Zberné suroviny, a.s., Žilina 

Tetrapaky 

150105 
12 640 

35 640 115,00 

KURUC-company spol. s r.o. 

Veľké Lovce 

23 000 

Ľupčianka s.r.o., 

Priemyselná 1 Lipt. Mikuláš 

 

Základné a materské školy v školskom roku 2013 až 2014 vyzbierali a na zberný dvor alebo do 

zberných surovín odovzdali 107,276 t odpadu z papiera.  

Pre porovnanie v tabuľke sú uvedené údaje o množstve vyseparovaného odpadu za celý rok 2013.  

Komodita Množstvo 

odpadu v t 

Obchodné meno, sídlo prevádzky odberateľa 

Papier  227,303 Zberné suroviny, a.s., závod Palučanská 58, Lipt. Mikuláš 

151,360 Ecopak Slovakia, s.r.o., Bôrická cesta 103, Žilina 

Kovy 42,880 Zberné suroviny, a.s., závod Palučanská 58, Lipt. Mikuláš 

Viackobinované 

materiály 

(tzv. tetrapaky) 

23,000 Kuruc-company, s.r.o., Veľké Lovce 

19,260 Ľupčianka,s.r.o., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš 

Plasty 22,640 Zberné suroviny, a.s., závod Palučanská 58, Lipt. Mikuláš 

66,948 Ľupčianka,s.r.o., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš 

42,000 Enwaste, s.r.o., M.R.Štefánka 7845/53, Zvolen 

46,455 Ekolumi, s.r.o., Kremnička111, Banská Bystrica 

6,620 Fiam, s.r.o., Strojnícka 13, Prešov 

36,670 General Plastik, a.s., Priemyselný areál 3677,  Kolárovo 

0,840 Strojmast, s.r.o., Lúky 315 
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Všetky zistené poruchy v novej triediacej hale boli riešené ako opravy v záručnej dobe. Po ich 

ohlásení zhotoviteľ stavby zabezpečil ich odstránenie.   

Celková výška finančných prostriedkov získaná predajom vytriedených odpadov je uvedená  v tabuľke 

č. 8.   Pre porovnanie v tabuľke je uvedený údaj o výnose z predaja v roku 2013. 

Komodita Výnos z predaja za rok 

2014 v € 

Výnos z predaja v roku 

2013 v € 

Papier 
Obaly z papiera 

35 422,23 19 738,74 
Papier a lepenka 

Plasty 

PET nápojové** 

41 776,74 45 711,00 

PET drogéria 

HDPE+PP 

LDPE fólia farebná  

Polystyrén 

PET olejové 

Viackombinované materiály  (tzv. 

tetrapaky) 

115,00 57,78 

Kovy 8 401,80 6 870,00 

Sklo 18 367,73 11 811,62 

Batérie a akumulátory  349,10 708,23 

Elektronický odpad 10 550,30 15 051,02 

Odpadový olej 0,00 213,94 

Biologicky rozložiteľný odpad (konáre) 0,00 0,00 

Pneumatiky 0,00 0,00 

Spolu:  114 982,9 100 162,33 

** PET fľaše nápojové sa triedia aj podľa farebnosti, pretože cena je  rozdielna. 

KOMPOSTÁREŇ 

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov kompostovaním sa prevádzkuje v súlade s rozhodnutím 

Obvodného úradu životného prostredia v Liptovskom Mikuláši. Jedná sa o kompostovanie 

ambulantným spôsobom.  Zhodnocuje sa tu  biologicky rozložiteľný odpad. Jedná sa o odpad 

zo záhrad – tráva a lístie z domácností ako i z verejných priestranstiev. Odpady sú uložené 

do trojuholníkových hroblí, ktoré sú prehŕňané a privezený odpad sa  do nich priebežne zapracováva. 

Vykonané úkony sa zaznamenávajú do prevádzkového denníka  zariadenia. Časť vyrobeného 

kompostu bola použitá ako humózna zemina na rekultiváciu povrchu skládky odpadov Veterná 

Poruba.  

Množstvo privezeného spracovaného  odpadu do zariadenia je uvedené v tabuľke č. 9.  

Tabuľka č. 9 

Názov odpadu Katalógové 

číslo 

Množstvo 

odpadu 

v tonách 

Obchodné meno, sídlo prevádzky  

odberateľa 

biologicky rozložiteľný 

odpad (tráva, lístie) 

20 02 01  1 451,63 Verejnoprospešné služby Liptovský 

Mikuláš, Družstevná 1, Liptovský 
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Mikuláš  kompostovisko 

biologicky rozložiteľný 

odpad  

(konáre) 

20 02 01 311,94 IZZARD, s.r.o.,Palúčanská 54/371, 

Liptovský Mikuláš  

 

     Biologicky rozložiteľný odpad (konáre) spracováva spoločnosť  IZZARD, s.r.o., so sídlom 

Palúčanská 54/371, Liptovský Mikuláš na  štiepku.   

SKLÁDKA TKO VETERNÁ PORUBA: 

V hodnotenom období bola Skládka odpadov Veterná Poruba ako zariadenie na zneškodňovanie 

odpadov v prevádzke do 19.09. 2014.  Na skládke odpadov  v hodnotenom období bolo uložené v roku 

2014 bolo  uložených 11 894,13  t odpadov.  Z mesta Liptovský Mikuláš na skládke odpadov bolo 

zneškodnené 7 947,06 t odpadov. Pôvodcom zvyšného množstva odpadu  3 947,07 t sú firmy 

pôsobiace na území mesta Liptovský Mikuláš (IKEA Industry Slovakia s.r.o., OZ Jasná, Liptovská 

vodárenská spoločnosť, a.s.), stavebné firmy, obce (Bobrovec, Važec, Východná, Žiar, Smrečany). 

Množstvá jednotlivých druhov odpadov uložených na skládke odpadov v roku 2014 sú uvedené 

v tabuľke: 

Katalógové 

číslo 

odpadu: 

Názov odpadu: Množstvo uloženého odpadu v  t 

Mesto  Cudzí:  Spolu: 

03 01 05 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo 

alebo drevotrieskové/ 

0,00 65,32 65,32 

10 01 01 popol, škvára a prach z kotlov 0,00 97,00 97,00 

10 01 03 popolček z rašeliny a dreva 0,00 655,90 655,90 

12 01 17 popolček zo spaľovania odpadov 0,00 7,88 7,88 

12 01 21 použité brúsne nástroje a brúsne materiály 0,00 44,88 44,88 

15 01 06 zmiešané obaly 0,00 120,66 120,66 

17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc 

a keramiky 

701,48 599,24 

 

1 300,72 

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií 382,40 428,34 810,74 

19 08 01 zhrabky z hrablíc 0,00 68,50 68,50 

19 08 02 odpad z lapačov piesku 0,00 37,68 37,68 

20 01 38 Drevo 41,95 3,92 45,87 

20 03 01 zmesový komunálny odpad 6 208,55 1 789,23 7 997,78 

20 03 03 odpad z čistenia ulíc 357,94 0,00 357,94 

20 03 07 objemný odpad 254,74 28,25 283,26 

Spolu: 7 947,06 3 947,07 11 894,13 

 

Porovnanie množstva uloženého odpadu na skládke odpadov  s predchádzajúcimi rokmi je uvedené 

v tabuľke: 

Rok:  Množstvo zneškodnených odpadov  v t 

 Spolu: Z toho mesto: 

2011 15 465,70  9 741,90 

2012 17 024,09 11 642,21 
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2013 15 835,77 11 294,81 

2014  11 894,13 7 947,06 

 

Uzatváranie a rekultivácia skládky odpadov: 

Práce v súlade s projektovou dokumentáciou „Ukončenie skládkovania odpadov na skládke 

Veterná Poruba“ boli rozdelené do štyroch etáp. 

    V roku 2014 pokračovali stavebné práce na  stavebnom  objekte SO-104 zakrytie a rekultivácia. 

V tomto roku boli vykonané  práce na I., II. a III. etape.  Práce na všetkých etapách boli ukončené dňa 

30.10.2014.  

Práce spojené s uzatváraním a rekultiváciou  boli realizované  v súlade so súhlasom Slovenskej  

inšpekcie životného prostredia Žilina, vydaným rozhodnutím na každú etapu samostatne. Výška 

vynaložených finančných prostriedkov na uzatvorenie jednotlivých etáp je uvedená v tabuľke č. 10. 

Tabuľka č. 10: 

Etapa: Náklady  podľa 

projektovej 

dokumentácie v €: 

Skutočné náklady 

bez DPH v €: 

Skutočné náklady 

s DPH v €: 

I. etapa 257 633,11 247 739,69 253 548,16 

II. etapa 327 921,01 241 761,88 248 070,60 

III. etapa 304 050,00 218 264,15 224 734,30 

IV. etapa 419 787,32 413 450,01 427 203,49 

Monitoring 99 600,00 0,00 0,00 

Spolu: 1 408 991,44 1 121 215,73 1 153 556,55 

 

Na uzatvorenie a rekultiváciu skládky boli finančné prostriedky čerpané z účelovej finančnej rezervy.   

Nakladanie s priesakovou s odpadovou vodou: 

Prevádzkovateľ za hodnotené obdobie zo skládky odpadov  zachytil a prečerpal 7 345 m
3
 priesakovej 

kvapaliny do kanalizácie Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Liptovský Mikuláš. 

Poplatok za uloženie odpadov: 

V súlade so zákonom č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov za prvý polrok 2014 bol 

vybraný poplatok za uloženie odpadov na skládke odpadov vo výške 46 910,78  €, ktorý  sa následne 

prerozdelil a zaslal  na účet obcí Veterná Poruba (80,504%) 37 765,06 € a Smrečany (19,496%) 

9 145,72 €.     

Finančná rezerva na uzavretie skládky:  

V súlade so  Smernicou č. 2/2013 na účet účelovej finančnej rezervy sa odvádzalo v roku 2014  

8,53 € za tonu uloženého odpadu.  

4. SKLÁDKA ODPADOV ŽADOVICA: 

     Mesto Liptovský Mikuláš na základe uzatvorenej Zmluvy o interkomunálnej spolupráci 

č. 841/2014/ŽPD v oblasti zabezpečenia zneškodnenia komunálneho odpadu a jeho zložiek z územia 
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mesta Liptovský Mikuláš s mestom Liptovský Hrádok začalo od 20.09.2014 zneškodňovať komunálny 

odpad na Skládke odpadov Žadovica – Liptovský Hrádok. Do 31.12.2014 na predmetnej skládke 

z mesta Liptovský Mikuláš bolo  zneškodnené  množstvo odpadu uvedené v tabuľke č. 11. 

 

Tabuľka č. 11:  

 Názov odpadu: Katalógové číslo 

odpadu: 

Množstvo odpadu 

v tonách 

1. Zmesový komunálny odpad 20 03 01 2 364,25 

2. Odpad z čistenia ulíc 20 03 03 131,14 

3. Zmesi betónu, tehál, obkladačiek ... 17 01 07 658,26 

4. Zemina a kamenivo 17 05 04 11,31 

5. Objemný odpad 20 03 07 13,82 

 Spolu: 3 178,78  

 

5. Spôsob zabezpečenia zberu objemných a nebezpečných odpadov:  

Mesto Liptovský Mikuláš zabezpečuje zber objemných odpadov: 

- Umiestnením veľkoobjemových  kontajnerov dvakrát do roka na miestach a v termíne 

uvedenom v plánovacom kalendári.  

- Prostredníctvom zberných dvorov počas ich prevádzkových hodín. 

 

Zber nebezpečných odpadov v meste je vykonávaný: 

- Mobilným zberom  a to dvakrát do roka mesto organizuje zber odpadov s obsahom škodlivých 

látok. Obyvatelia mesta môžu priniesť nebezpečný odpad  na miesto a stanovenú hodinu  

určenej v harmonograme zberu. Tento zber v roku 2014 vykonávala  spoločnosť DETOX, 

s.r.o. Banská Bystrica. Táto spoločnosť  zabezpečila i spracovanie vyzbieraného odpadu.  

- Prostredníctvom zberných dvorov počas ich prevádzkových hodín. 

 

6. 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 2014 bolo z čiernych skládok 

vyzbieraných spolu 389,29 t odpadu.   

 

7. Predchádzanie vzniku odpadu:   

     V hierarchii odpadového hospodárstva je predchádzanie vzniku odpadov na prvom mieste. V meste 

Liptovský Mikuláš predchádzame vzniku odpadov dvomi spôsobmi: 

 

Zberom opotrebovaného šatstva:  

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

na Orave umiestnilo na území mesta Liptovský Mikuláš kontajnery na zber opotrebovaného šatstva. 

Za uplynulý rok sa z uvedených kontajnerov vyzbieralo 24,27 t opotrebovaného šatstva. 

 

     Odovzdávaním  odpadu do domácnosti: 

      Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš na základe  súhlasu na odovzdávanie odpadu do 

domácností v roku 2014 odovzdalo svojim zamestnancom 46,40 t odpadu katalógového  čísla 20 01 38 

názvu  odpadové drevo. 



 

17 
 

 

8. Výdavky a príjmy odpadového hospodárstva: 

8.1    Výdavky mesta v odpadovom hospodárstve:  

      Mesto v Liptovský Mikuláš na činnosť v oblasti odpadového hospodárstva v roku 2014 vynaložilo 

finančné prostriedky uvedené v tabuľke č. 12. Údaje sú prevzaté zo  Záverečného účtu mesta 

Liptovský Mikuláš za rok 2014. 

Tabuľka č. 12: 

 Rozpočet odpadového hospodárstva v roku 2014 v € 

Názov položky Schválený rozpočet 

na rok 2014  

Upravený 

rozpočet na rok 

2014 

Skutočnosť k 

31.12.2014 

% plnenia 

Zvoz a odvoz odpadu 534 100,00  667 761,00 642 441.60 96.21 

 

Zneškodňovanie odpadov 687 541,00  846 980,00 842 113.02 99.43 

 

Odpadové hospodárstvo 

spolu 

1 221 641,00  1 514 741,00 1 484 554,62  

 

 

8.2  Príjem mesta v  odpadovom hospodárstve: 

Príjmy mesta Liptovský Mikuláš v odpadovom hospodárstve sú tvorené: 

- Poplatkom za komunálne odpady a drobný stavebný odpad 

     Náklady na činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi,  najmä 

na ich zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie,  mesto hradí z miestneho poplatku v súlade 

so zákonom č. 223/2001Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.  

Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad sa vyberá od pôvodcov tohto odpadu 

a to fyzických osôb - podnikateľov, právnických osôb a obyvateľov mesta .  

      Prehľad príjmov z poplatkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  je uvedený v tabuľke 

č. 13.    

 

Tabuľka č. 13: 

Rok 2014: Schválený 

rozpočet  

Upravený rozpočet  Skutočnosť k 

31.12.2014 

% plnenia 

V € 843 672,00 850 166,00  859 675,55 101,1 

 

 

      Rozpočtovaný príjem roku 2014 bol 850 166 eur, skutočný príjem za rok 2014 bol dosiahnutý 

vo výške 859 675,55 eur, plnenie na 101,1 %. K priaznivému plneniu príjmov za komunálne odpady 

za rok 2014 došlo z dôvodu úhrad nedoplatkov za staré roky vo výške 39 470,15 eur. Na poplatku 

za komunálny odpad bolo registrovaných 13 584 daňovníkov. 

      Sadzba poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bola stanovená vo Všeobecne 

záväznom nariadení mesta Liptovský Mikuláš  č. 9/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre všetkých poplatníkov (fyzické osoby – občanov, 

podnikateľov - fyzické a právnické osoby) na rok 2014 pre jednu osobu a deň vo výške 0,0618 €, 



 

18 
 

na rok vyrubená suma predstavuje 22,58 eur na osobu. V prípade množstvového zberu je to 0,0531 € 

za jeden liter alebo dm
3
 komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov alebo 0,1659 € za 

jeden kilogram komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. 

Zmenou zariadenia na zneškodňovanie komunálnych odpadov z mesta a to ich ukladaním na skládku 

odpadov Žadovica náklady na  nakladanie s nimi  sa od 19.09.2014 zvýšili. Jednak sa zvýšili náklady: 

- na zvoz a prepravu jednej tony odpadov do zariadenia a to z 23 € na 29,96 €.  Pri odvoze 

3 178,78 t, množstvo odpadu uložené v roku 2014 na skládku odpadov Žadovica, to 

predstavuje rozdiel 22 124 €.  

- na zneškodňovanie odpadov komunálneho odpadu na skládke odpadov  Žadovica.  

Názov odpadu  Množstvo 

zneškodneného 

odpadu v t 

Cena na skládke 

Žadovica v € 

Cena na skládke 

Veterná Poruba v 

€ 

Rozdiel v € 

Zmesi tehál 

betónu, tehál... a 

kamenivo 

669,57 21,53 31,53 -6 695,70 

Zmesový 

komunálny 

odpad 

2 364,25 36,18 31,53 10 993,76 

Odpad z čistenia 

ulíc 

131,14 44,60 31,53 1 714,00 

Objemný odpad 13,82 54,20 31,53 86,59 

 

Celkový rozdiel: 28 223 €.  

-  Nárokovateľným príspevkom mesta z Recyklačného fondu  z hodnoverného preukázania 

separácie a zhodnotenia príslušnej komodity v zariadení na zhodnocovanie odpadov. V roku 

2014 tento príspevok bol vo výške 36 288,00 €. 

- Príspevkom  od oprávnenej organizácie ENVI-PAK, a.s. Bratislava za vyseparované 

a zhodnotené odpady z obalov, ktorý v roku 2014 bol  vo výške  24 740,09 €.  

 

Finančné prostriedky z príspevkov boli použité na krytie nákladov na zber a separáciu odpadov.  

Prehľad príjmov v odpadovom hospodárstve je uvedený v tabuľke č. 14.  

 

Tabuľka č. 14 

Prijem z:  Výška príjmu v € 

 

Poplatku za komunálny odpad 859 675,55 

Príspevok z recyklačného fondu 36 288,00 

Príspevok za zhodnotené odpady z obalov (ENVI-

PAK) 

24 740,90 

Spolu: 920 704,50 

 

9. Záver: 

 

     Mesto Liptovský Mikuláš nakladanie s odpadmi vzniknutými na jeho území zabezpečuje 

prostredníctvom príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš. Zabezpečujú 

nielen zber odpadov z mesta, ale aj prevádzku zberných dvorov, triediacej haly, kompostárne. 
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     V meste sú vytvorené podmienky na triedený zber odpadu, vzhľadom na počet rozmiestnených 

kontajnerov, frekvenciu zvozu, prevádzku zariadení na zber. Napriek tomu podstatná časť odpadu 

z mesta je ukladaná na skládku odpadov. V roku 2014 to bolo až 74,4%.   

Na jedného obyvateľa v meste pripadá 462 kg odpadu.  Slovenský priemer je 298,91 kg. Podľa údajov 

mesto musí vykonať opatrenia na zníženie tvorby množstva odpadov zameraných na dodržiavanie 

hierarchie odpadového hospodárstva.    

 

Informácia o zabezpečení spôsobu nakladania s komunálnym odpadom 

v roku 2015  a v ďalšom období 

Komunálny odpad z mesta Liptovský Mikuláš po uzatvorení skládky odpadov Veterná Poruba 

od 19.09.2014 na základe Zmluvy o interkomunálnej spolupráci č. 841/2014/ŽPD zo dňa 18.09.2014, 

zneškodňuje zložky komunálneho odpadu na skládke odpadov Žadovica – Liptovský Hrádok, ktorej 

prevádzkovateľom je mesto Liptovský Hrádok. Pretože mesto Liptovský Hrádok, ktoré 

je prevádzkovateľom uvedenej skládky odpadov, vypovedalo uvedenú zmluvu listom zo dňa 

25.03.2015 a výpovedná lehota zmluvy je šesť mesiacov, v tomto zariadení mesto Liptovský Mikuláš 

môže zneškodňovať odpad do 30.09.2015. 

Mesto Liptovský Mikuláš po zvážení zákonných možností nakladania s odpadmi, po zhodnotení 

prevádzkovaných zariadení na nakladanie s odpadmi v okrese Liptovský Mikuláš a doby, za ktorú 

musí byť daný problém vyriešený, sa rozhodlo riešiť danú otázku odvozom zložiek komunálneho 

odpadu do zariadenia na jeho zneškodnenie – skládku odpadov prostredníctvom poskytovateľa tejto 

služby. Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši bolo s týmto postupom oboznámené na jeho 

zasadnutí dňa 26.05.2015 a tento návrh uznesením č. 65/2015 schválilo. 

Mesto Liptovský Mikuláš následne vyhlásilo súťaž na verejné obstarávanie na poskytovateľa služieb. 

Zneškodňovanie odpadov z mesta Liptovský Mikuláš v súlade so zákonom 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Do lehoty stanovej 

v súťažných podmienkach svoje návrhy predložili štyria uchádzači. Kritériom na hodnotenie ponúk 

pre každú časť bola najnižšia cena. Víťazným uchádzačom je spoločnosť Brantner Fatra, s.r.o., 

so sídlom Robotnícka 20, Martin, s cenou 7 803 298,50 € spolu s DPH. Zmluva bola schválená 

mestským zastupiteľstvom mesta Liptovský Mikuláš dňa 17.09.2015. Zmluva je platná od 01.10.2015 

a je podpísaná na obdobie pätnástich rokov. 

Od  01.10.2015 nastane zmena nakladania s odpadom vzniknutím na jeho území. Zber a prepravu 

odpadu zo zberných nádob do areálu nakladania s odpadmi na Okoličianskej ul. (bývalé skleníky) 

budú zabezpečovať  Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš. Na prekládkovej stanici bude odpad 

z kuka vozov prekladaný do veľkoobjemového  kontajnera.  Naplnený kontajner bude nahradený 

prázdnym, plný bude uložený na stojisko kontajnerov.  Prevádzka prevádzkovej stanice technicky  ako  

aj personálne bude zabezpečená tak, aby naplnené kontajnery boli odvozené do 24 hodín od ich 

naplnenia.  V kontajneri musí byť  uloženého minimálne 8 t odpadov. Z tohto dôvodu ako 

zabezpečenie kontroly množstva odvážaného odpadu, bude každý kontajner pred jeho odvozom 

odvážený na váhe prevádzkovateľa prekládkovej stanice. Fakturovať sa bude len skutočne odvezené 

množstvo odpadov.       
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Uvedený spôsob nakladania s odpadmi si vyžiadalo realizáciu  výstavby prekládkovej stanice. Jej 

prevádzku budú zabezpečovať Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš. Pričom musia vykonať 

všetky opatrenia, aby sa na prekládke nakladalo s odpadmi v súlade  s platnými právnymi predpismi 

v oblasti odpadového hospodárstva a  aby vplyv tohto zariadenia na životné prostredie bol negatívny.  

Mesto bude musieť nakladanie s odpadom zosúladiť s ustanoveniami nového zákona o odpadoch, 

ktorého účinnosť je od 01.01.2016,  vykonať opatrenia na dodržanie hierarchie a  plnenie záväzných 

limitov odpadového hospodárstva.  

Jednou zo zmien, ktorý prináša nový zákon,  je rozšírená zodpovednosť výrobcov vyhradených 

výrobkov – elektrozariadení, pneumatík, batérií a akumulátorov,  vozidiel, obalov.  Nakladanie 

s odpadmi z týchto výrobkov od ich zberu až po zhodnotenie finančne budú zabezpečovať ich 

výrobcovia prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov alebo individuálne ako  i plnenie 

stanovených  záväzných cieľov  a limitov zhodnocovania a recyklácie pre vyhradený prúd odpadov.  

Podpísanie zmluvy s organizáciou  zodpovednosti výrobcov je podmienkou, aby mesto malo 

zabezpečené odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu 

a hradené všetky  náklady spojené s nakladaním s týmto odpadom.   

Mesto je povinné všetky zmeny, ktoré prinesie nový zákon o odpadoch, v nakladaní  s  odpadom 

zapracovať do všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi.   

Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo návrh Programu odpadového hospodárstva Slovenskej 

republiky na roky 2016 – 2020. POH SR je strategickým dokumentom vlády SR, ktorý určuje smerovanie 

odpadového hospodárstva SR na vytýčené obdobie. 

V súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  okresné úrady 

v sídle kraja životného prostredia  vypracujú  programy krajov na základe cieľov a opatrení stanovených v tomto 

dokumente. Na základe krajských POH budú vypracovávať svoje programy odpadového hospodárstva mestá 

a obce. 

  


