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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI  

 

 

 

 

NÁVRH NA UZNESENIE  
 

M ES TS K É HO Z AS T U P I T E Ľ ST V A  
 

zo dňa 12. 05. 2016  číslo     /2016 
 

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

Mikuláš za rok 2015  

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

I. konštatuje, že  

 

A) Zabezpečenie zneškodňovania odpadov v meste Liptovský Mikuláš   v roku 2015     

 V meste Liptovský Mikuláš v roku 2015 došlo k zmene spôsobu nakladania s komunálnym odpadom 

z dôvodu vypovedania Zmluvy  o interkomunálnej spolupráci v oblasti zabezpečenia komunálneho 

odpadu a jeho zložiek z územia mesta Liptovský Mikuláš  mestom Liptovský Hrádok po šiestich 

mesiacoch jej platnosti. Zmluva bola krátkodobím riešením na dobu dvoch rokov.  Výpoveď zmluvy 

bola mestu  doručená dňa  27.03. 2015 s  výpovednou dobou šesť mesiacov.   Mestské zastupiteľstvo  

bolo o zrušení  predmetnej zmluvy informované dňa 16.04.2015 a k danej veci prijalo uznesenie 

č. 55/2015.  

Na základe Uznesenia  č. 65/2015 zo dňa 26.05.2015  Mestské  zastupiteľstvo  Liptovský Mikuláš 

odporučilo primátorovi mesta Liptovský Mikuláš zabezpečiť kontinuálne zneškodňovanie 

komunálneho odpadu  z mesta Liptovský Mikuláš s využitím všetkých dostupných možností tak, aby 

nevznikol neriešiteľný stav s odpadom v meste Liptovský Mikuláš po 30.09.2015. Mesto, vzhľadom 

na to, že hľadalo dlhodobejšie riešenie daného problému, v súlade so zákonom  č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vyhlásilo verejné 

obstarávanie.   Predmetom obstarávania bolo  zneškodňovanie odpadov z mesta Liptovský Mikuláš 

s kritériom hodnotenia najnižšej cenovej ponuky. 

Zo  štyroch predložených ponúk  v tejto súťaži bola vyhodnotená  ako najlepšia ponuka, ponuka 

spoločnosti Bratner Fatra, s.r.o., so sídlom Robotnícka 20, Martin, ktorá za zneškodnenie 
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predpokladaného ročného množstva 4050 t po dobu 15 rokov ponúkla cenu 7 803 298,50 € s DPH.  

Najvyššia predložená ponuka mala hodnotu 12 409 233 €. 

     Návrh Zmluvy o odvoze a zneškodnení odpadov na skládke odpadov so spoločnosťou Bratner 

Fatra, s.r.o., Martin bol schválený Mestským zastupiteľstvom Liptovský Mikuláš Uznesením 

č. 99/2015  dňa 17.09.2015 a zároveň týmto uznesením Mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš 

odporučilo primátorovi mesta Liptovský  návrh danej zmluvy podpísať. 

      Zmluva o odvoze a zneškodnení odpadov na skládke odpadov č. 784/2015/ŽP  medzi 

spoločnosťou Brantner, s.r.o., Martin a mestom Liptovský Mikuláš bola  podpísaná dňa 02.09.2015.   

     Zároveň v tomto období prebiehali prípravy, ako i samotná realizácia stavby prekládkovej stanice. 

Mesto na jej realizáciu  investovalo 271 092 € vlastných finančných prostriedkov.  Stavba bola 

povolená do dočasného užívania  rozhodnutím Spoločného úradu územného rozhodovania 

a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši pod č. ÚRaSP 2015/06312-03/Le dňa 30.12.2015 na 

dobu šiestich mesiacov. S tým, že po splnení uložených podmienok bude vydané kolaudační 

rozhodnutie stavby (začiatok júla 2016).   

     Od 01.10.2015 odvoz a zneškodnenie odpadu z areálu  Okoličné zabezpečuje spoločnosť Bratner 

Fatra, s.r.o., Martin. Odpad je zneškodňovaný na skládke odpadov  Kalnô, ktorej výlučným vlastníkom 

je spoločnosť Bratner Fatra, s.r.o., Martin. Vývoz sa uskutočňuje v súlade s dohodnutými 

podmienkami.  

B) Finančné zanalyzovanie  nakladania s odpadmi v meste Liptovský Mikuláš 2013 - 2016    

a)      výnosy z miestneho poplatku majú klesajúcu tendenciu, pričom zvyšujúci sa podiel na tomto 

znížení majú rôzne úľavy, schválené vo VZN. V roku 2013 dosahovali úľavy 7 401 eur, v roku 2015 už 

11 198 a v roku 2016 10 937 eur.  Výnosy sa vyvíjali nasledovne: 866 550 eur v roku 2013, 864 189 

eur v roku 2014, 842 332 eur  v roku 2015 a pre rok 2016 boli vymerané dane vo výške 839 004 eur. 

Výnosy z miestnych daní, ktoré fyzické a právnické osoby platia mestu za likvidáciu odpadov, ktoré 

vytvárajú  na území mesta, už minimálne 4. rok nepokrývajú všetky výdavky súvisiace s nákladmi 

na zber a likvidáciu odpadov. Mesto na túto oblasť doplácalo 78 575 eur v roku 2013, 180 124 eur 

v roku 2014 , 414 911 eur v roku 2015 a v roku 2016 je očakávaný deficit vo výške 440 372 eur. 

Tento deficit znáša mesto z vlastných príjmov, ktoré musí ušetriť v iných oblastiach starostlivosti 

o život v meste. Napriek týmto nepriaznivým výsledkom neboli prijaté žiadne úpravy miestnych 

poplatkov vo VZN.  Mierna eliminácia finančných dopadov  sa očakáva z titulu separácie odpadov, čo 

sa ekonomicky prejaví  až okolo roku 2017. Pokiaľ nebudú prijaté adekvátne opatrenia, tento deficit 

sa bude každý rok zvyšovať a odpadové hospodárenie bude čoraz menej efektívne. 

b)      výdavky na likvidáciu odpadov každoročne narastajú. Nárast výdavkov medzi rokmi 2013 

(945 125 eur)  až 2016  (1 279 376 eur) dosahuje čiastku +334 251 eur, pokles  výnosov miestnych 

daní medzi rokmi 2013 (866 550 eur) až 2016 (839 004 eur) dosahuje čiastku -27 546 eur, celkove sa 

jedná o nárast deficitu o 361 797 eur. V roku 2016 je očakávaná strata v odpadovom hospodárstve vo 

výške 440 372 eur, čo oproti postupne narastajúcim výdavkom, resp. celkovému deficitu predstavuje 

rozdiel 78 575 eur.  

c)       pre efektívnejšie hospodárenie mesta a nakladania s financiami  je potrebné prijať opatrenia na 

zamedzenie nežiadúceho finančného trendu v oblasti likvidácie odpadov. 
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d)      primátor mesta so svojim odborným tímom spolupracovníkov vypracoval a zastupiteľstvu 

predložil   podklady a prehľady pre rozhodovanie o ďalšom postupe vo financovaní odpadového 

hospodárenia, ktoré boli prerokované dňa 14.4.2016. 

 

II. berie na vedomie  

Správu o stave odpadového hospodárstva v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš za rok 

2015  

III. odporúča primátorovi mesta Liptovský Mikuláš  

Zabezpečiť vypracovanie a predloženie na schválenie mestskému zastupiteľstvu Liptovský 

Mikuláš: 

- všeobecné záväzné nariadenie nakladania s komunálnym odpadom a drobným 

stavebnými odpadmi v termíne do 30.06.2016 

- Program odpadového hospodárstva mesta 2016 – 2020  v termíne do štyroch 

mesiacov od vydania programu kraja príslušnému orgánu štátnej správy odpadového 

hospodárstva   

 

 

          Ing. Ján Blcháč, PhD. 

                            primátor mesta 

                                                                     

 

                                                                             Dátum podpisu uznesenia:               2016 
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Dôvodová  správa 

Správa o stave odpadového hospodárstva v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš za rok 2015  

bola spracovaná v zmysle schváleného plánu a programu zasadnutí Mestského  zastupiteľstva  

Liptovský  Mikuláš pre rok 2016. 

 

Správa o stave odpadového hospodárstva  v pôsobnosti  

mesta Liptovský Mikuláš za rok 2015 

 

 
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 boli v roku 2015  

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“). 

Mesto Liptovský Mikuláš túto činnosť vykonáva prostredníctvom  príspevkovej organizácie 

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš. Jednou z ich hlavných  činností je nakladanie s odpadom, 

zabezpečenie zberu, prepravy, zhodnocovanie a zneškodňovania jednotlivý zložiek komunálneho 

odpadu vzniknutého na území mesta Liptovský Mikuláš. 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 2015 

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, garáži  

- podnikateľských  prevádzok  na území mesta Liptovský Mikuláš a prevádzok 

Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš   

- údržby verejných komunikácií a priestranstiev 

- údržby  verejnej zelene, parkov, cintorínov a pozemkov  právnických osôb, fyzických osôb a 

občianskych združení. 

          V meste Liptovský Mikuláš V roku 2015 bolo vyprodukovaných 16 310,88 t komunálneho odpadu.  

 

Množstvo vzniknutých odpadov podľa kategórie odpadov  je uvedené v tabuľke č. 1 

 

Tabuľka č. 1 

Kategória odpadov Množstvo odpadov v tonách 

Ostatný odpad 16 239,66 

Nebezpečný odpad 71,22 

Spolu:  16 310,88 
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Z odpadov patriacich do kategórie nebezpečné odpady bolo vyzbieraných najviac odpadu 

z vyradených elektrických a elektronických zariadení  -  televízory, chladničky, žiarivky, odpad z batérií 

a akumulátorov. V menšom množstve to  bol odpad z obalov obsahujúcich zvyšky nebezpečných 

látok, odpad z farieb, lepidiel a živíc, rozpúšťadlá.   

Spôsoby nakladania s týmto odpadom sú uvedené v tabuľke č. 2. 

   Tabuľka č. 2 

Spôsob nakladania s odpadmi 
Množstvo odpadu 

 v t 
% 

Priemer na 1 
obyvateľa v kg* 

Predchádzanie vzniku odpadov 
 

63,81 0,39 2,04 

Zhodnocovanie  4 626,69 28,37 147,62 

Zneškodňovanie  11 620,38 71,24 370,78 

Spolu: 16 310,88 100,00 520,44 
*K 31.12.2015 počet obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš bol 31 340. 

 

 

 

Množstvo odpadu  podľa miesta  jeho pôvodu je uvedený v tabuľke č. 3. 

Tabuľka č. 3 

Miesto vzniku odpadu Množstvo odpadu  podľa jeho pôvodu 
 

Druh odpadu Množstvo odpadu v tonách 

Domácnosti a prevádzky  Zmesový komunálny odpad 9 527,02 

Objemný odpad 59,03 

Biologicky rozložiteľný odpad 1 052,18 

Údržba verejnej zelene   Biologicky rozložiteľný odpad 436,18 

Údržba miestnych komunikácií   Odpad z čistenia ulíc 441,75 

Údržba stavebných objektov Drobný stavebný odpad 2717,01 

63,81 

4626,69 

11620,38 

16310,88 
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Spôsob zberu komunálneho odpadu: 

V meste Liptovský Mikuláš nakladanie s odpadmi je realizované v súlade so Všeobecne záväzným 

nariadením č. 6/2011/VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi. 

Zber jednotlivých zložiek komunálnych odpadov sa vykonáva:  

- zberom do zberných  nádoby na zmesový komunálny odpad a triedené zložky komunálneho 

odpadu  

- zberom do vriec – biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, plasty v prímestských častiach 

- odovzdaním odpadu na zberné dvory – všetky zložky komunálneho odpadu a drobný 

stavebný odpad 

- zberom do veľkoobjemových kontajnerov – na objemný odpad, odpad o obsahom škodlivín 

(umiestnených dvakrát do roka na stanovených lokalitách a pri bytových domoch na 

požiadanie ich obyvateľov) 

- mobilným zberom vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín (dvakrát do 

roka). 

 

 

Množstvo odpadu podľa zložiek komunálneho odpadu je uvedené v tabuľke č. 4 

Tabuľka č. 4 

 
Zložka komunálneho 

odpadu 

Kategória 
odpadov 

Množstvo 
odpadu 
v tonách 

% 

 
Spôsob 

nakladania 
 

1. odpad zo skla Ostatný  805,60 4,94 Zhodnotenie 

2. odpad z papiera a lepenky Ostatný 537,524 3,26 Zhodnotenie 

3. odpad z kompozitných 
obalov 

Ostatný 14,20 0,09 Zhodnotenie 

4. Šatstvo  Ostatný 23,35 0,14 Predchádzanie 
vzniku odpadov 

5. 
nebezpečný odpad (oleje, 
rozpúšťadlá, pesticídy,  
farby, lepidlá) 

Nebezpečný 14,25 0,09 zneškodnenie 
zhodnotenie 

6. batérie a akumulátory Nebezpečný 0,35 
0,04 

Zhodnotenie 

Ostatný 6,99 Zhodnotenie 

7. vyradené elektrické 
a elektronické  zariadenia  

Nebezpečný 48,437 0,43 Zhodnotenie 

Ostatný 22,397 Zhodnotenie 

8. odpad z dreva 
Ostatný 

40,46 0,25 
Predchádzanie 

vzniku odpadov 

Ostatný 184,16 1,13 Zhodnotenie 

9. odpad z plastov Ostatný 255,67 1,56 Zhodnotenie 

10. odpad z kovov Ostatný 61,06 0,37 Zhodnotenie 

11. biologicky rozložiteľný 
odpad 

Ostatný 1 484,42 9,11 
 

Zhodnotenie 

Ostatný  1,94 Zneškodnenie 

12. zmesový komunálny odpad Ostatný 9 527,02 58,46 Zneškodnenie 

13. odpad z čistenia ulíc Ostatný 441,75 2,71 Zneškodnenie 

14. objemný odpad Ostatný 59,03 0,36 Zneškodnenie 

15. odpadové pneumatiky Ostatný 57,08 0,35 Zhodnotenie 
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17. stavebný odpad Ostatný 1 577,25 9,67 Zneškodnenie 

Ostatný 1 139,76 6,99 Zhodnotenie 

18. Žiarivky Nebezpečný   8,181 0,05 Zhodnotenie 

Spolu:  16 310, 88   

Z toho množstvo zhodnotených 
odpadov: 

 4 626,69 28,36  

Z toho množstvo zneškodnených 
odpadov:  

 11 620,38 71,24  

Z toho množstvo odpadov 
predchádzanie vzniku 

 63,81 0,39  

 

2. Triedený zber  komunálneho  odpadu 

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

povinné zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre: 

- papier, plasty, kovy, sklo 

- biologicky rozložiteľné komunálne odpady 

     Na triedený zber  odpadu  papiera, plastov, kovov a skla v roku 2015 bolo k dispozícii 703 ks 1100 l 

kontajnerov na zber plastov a papiera, 305 ks zvonov na zber skla a papiera. Obyvatelia mesta môžu 

zároveň počas celého roka v neobmedzenom množstve tento odpad zdarma odovzdávať na zberných 

dvoroch. Odpad z papiera a kovov môžu odpredať v zberniach surovín prevádzkovaných na území 

mesta Liptovský Mikuláš.   Vytriedený odpad je odovzdávaný na materiálové zhodnocovanie. 

ODPAD Z PAPIERA A  LEPENKY: 

     Na tento druh odpadu je na celom území mesta rozmiestnených 318 ks 1100 l kontajnerov modrej 

farby.  Mesto podpísaním zmluvy s firmou Brantner s.r.o. Poprad umožnilo výkup papiera 

od obyvateľov z lokalít s prevažujúcou zástavbou bytových domov v pravidelných intervaloch, 

najčastejšie je to 1 x mesačne. Zároveň nemalou mierou k triedeniu prispievajú základné školy 

a predškolské zariadenia v meste. V roku 2015 bolo prostredníctvom škôl vyzbieraných 97 t  odpadu 

z papiera.  

 

ODPAD Z PLASTOV: 

       Do kontajnerov na plasty, ktoré sú rozmiestnené na celom území mesta o počte 385 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 305 kusov je zhromažďované v areáli 
Zberného dvora Okoličné a priebežne je odvážané do zariadenia na jeho zhodnotenie.    
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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.  

     V tabuľke č. 5 je uvedený prehľad množstva vytriedených zložiek komunálneho odpadu v roku 

2015 a pre porovnanie aj v rokoch 2011 až 2014. 

Názov zložky  
Množstvo v tonách  

2011 2012 2013 2014 

770 

744,834 

xxxx 

2015 

Odpad zo skla 647 718 766 770 805,60 

Odpad z papiera  

  

 

 

yberní 

 zberní 

1 066 896 1 040 744,834 

xxxx 

537,52 

Odpad z plastov, viacvrstvových 

kombinovaných materiálov – VKM 

(tetrapakové obaly), obalov z kovov 

384 270 278 205,692 312,43 

Biologicky rozložiteľný odpad 1 686 1 471 1 216 1 764 1486,36 

 

 

3. Prevádzkované zariadenia na nakladanie s komunálnym odpadom 

     Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, príspevková organizácia mesta Liptovský Mikuláš, 

zabezpečuje nakladanie s komunálnymi odpadmi vzniknutými na území mesta. V roku 2015 

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš:  

 prevádzkovali zariadenia na nakladanie s komunálnymi odpadmi: 

- zberné dvory na Podtatranského a Okoličianskej ulici   

- triediacu halu na Žiarskej ulici 

-  kompostáreň v areáli odpadového hospodárstva Okoličné 

 vykonávali monitoring a údržbu skládky odpadov Veterná Poruba 

 prevádzkovali prekládkovú stanicu.  
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ZBERNÉ DVORY 

V roku 2015  boli v prevádzke dva zberné dvory 

- Zberný dvor  Okoličné, Liptovský Mikuláš  

- Zberný dvor Podtatranského, Liptovský Mikuláš   

Do zberného dvora mohol občan mesta Liptovský Mikuláš priniesť akúkoľvek vyseparovanú 

zložku komunálneho odpadu bez obmedzenia množstva.   Limitovaný bol iba drobný stavebný odpad 

množstvom 1 m3 na obyvateľa za rok. 

Množstvo jednotlivých zložiek komunálneho odpadu prinesených občanmi v roku 2015 

do zberných dvorov je uvedené v tabuľke č. 6. 

Tabuľka č. 6 

Názov odpadu 
Katalógové 

číslo 

Množstvo 
odpadu 
v tonách 

Obchodné meno, sídlo prevádzky  
odberateľa 

syntetické motorové, prevodové a 

mazacie oleje 

13 02 06 0,859 DETOX s.r.o.,Zvolenská cesta 139, 

Banská Bystrica   

obaly obsahujúce zvyšky 

nebezpečných látok alebo 

kontaminované nebezpečnými  

látkami 

15 01 10 3,345 DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139,  

Banská Bystrica   

kovové obaly obsahujúce 

nebezpečný tuhý pórovitý základný 

materiál vrátane prázdnych 

tlakových nádob 

15 10 11 0,637 DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139,  

Banská Bystrica   

Pneumatiky 16 01 03 57,08 AVE SK odpadové hospodárstvo, 

s.r.o., Bratislava 

zmesi betónu, tehál, obkladačiek, 

dlaždíc a keramiky  

17 01 07 356,16 Brantner Fatra, s.r.o., Martin – 

Skládka odpadov  Kalnô 

1 030,78 ISO @ spol., s.r.o., Liptovský 

Mikuláš  

108,98 Prima Slovakia, s.r.o., Liptovský 

Mikuláš 

1 221,09 Mesto Liptovský Hrádok – skládka 

odpadov Žadovica 

papier a lepenka 20 01 01 88,69 Eco-Pac, a.s., Prešov 

268,25 Brantner Poprad, s.r.o., Poprad  

84,08 Zberné suroviny, a.s., Liptovský 

Mikuláš  

96,504 Ľupčianka, s.r.o., Liptovský Mikuláš  

Sklo 20 01 02 805,600 VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o.  
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Nemšová 

Šatstvo 20 01 10 23,350 Pomocný anjel , Podbiel 436 

Rozpúšťadlá 20 01 13 0,971 DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139,  

Banská Bystrica   

Pesticídy 20 01 19 0,186 DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 

Banská Bystrica 

žiarivky a iný odpad obsahujúci 

ortuť 

20 01 21 8,181 ASEKOL  SK, s.r.o., Lamačská cesta  

Bratislava  

vyradené zariadenia obsahujúce 

chlórfluorované uhľovodíky 

20 01 23 

20 01 35 

20 01 36 

16,387 ASEKOL  SK, s.r.o., Lamačská cesta  

Bratislava  

54,447 AVE SK, odpadové hospodárstvo 

s.r.o., Osvetová 24, Bratislava 

farby, tlačiarenské farby, lepidlá a 

živice obsahujúce nebezpečné 

látky 

20 01 27 8,252 DETOX s.r.o.,  

Zvolenská cesta 139, Banská 

Bystrica   

batérie a akumulátory  20 01 33 0,350 ASEKOL  SK, s.r.o., Lamačská cesta  

Bratislava 

batérie a akumulátory – 

monočlánky 

20 01 34 6,990 ASEKOL  SK, s.r.o., Lamačská cesta  

Bratislava 

drevo iné ako uvedené v 20 01 37 20 01 38 184,16 Bodos, s.r.o., Tatranská Lomnica  

40,46 Zamestnanci Verejnoprospešné 

služby Liptovský Mikuláš  

Plasty 20 01 39 29,480 Verejnoprospešné služby Liptovský 

Mikuláš – triediaca hala 

Kovy 20 01 40 61,06 Zberné suroviny, a.s., Liptovský 

Mikuláš  

biologicky rozložiteľný odpad 20 02 01  25,100 IZZARD s.r.o., Liptovský Mikuláš  

140,860 Verejnoprospešné služby Liptovský 

Mikuláš – kompostáreň 

170,16 Bodos, s.r.o., Tatranská Lomnica 

zmesový komunálny odpad 20 03 01 182,24 Verejnoprospešné služby Liptovský 

Mikuláš, Družstevná 1, Liptovský 

Mikuláš – prekládková stanica   

617,79 Mesto Liptovský hrádok – skládka 

odpadov Žadovica 

objemný odpad 20 03 07 50,86 Verejnoprospešné služby Liptovský 

Mikuláš, Družstevná 1, Liptovský 

Mikuláš – prekládková stanica   

8,17 Mesto Liptovský Hrádok – skládka 

odpadov Žadovica 
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Na zberných dvoroch sú  na zhromažďovanie  prinesených odpadov sa používajú: 
- veľkoobjemové kontajnery 
- špeciálne kontajnery na zhromažďovanie batérií a akumulátorov, žiariviek 
- ekologický  kontajner – nebezpečné odpady 
- eko domčeky – elektroodpad. 

Už na zbernom dvore sa triedi stavebný odpad na stavebný odpad vhodný na zhodnotenie a stavebný 
odpad, ktorý nie je možné zhodnotiť (napr. betón s výstužou, znečistené stavebné materiály a pod.) a  
biologicky rozložiteľný odpad na konáre a odpad zo záhrad (rozdiely spôsob zhodnocovania). 
   
TRIEDIACA HALA 

      V januári 2014 bola uvedená do prevádzky nová  triediaca hala. Jej výstavba bola realizovaná 

v rámci projektu „Zvýšenie kvality zberu odpadov v okrese Liptovský Mikuláš“. 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 2015 je uvedené v tabuľke č. 7. 

Tabuľka č. 7: 

Komodita Zberové miesto Množstvo v t 

Papier  Mesto Liptovský Mikuláš  381,700 

Obce 0,769 

Plasty * Mesto Liptovský Mikuláš 437,340 

Obce  217,34 

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

     Problémom je pomerne veľké znečistenie triedeného odpadu inými druhmi odpadov. Priemerný 

obsah odpadu, ktorý nie je možné zneškodniť, je 40,75%. Tento odpad pozostáva jednak z druhov 

odpadov, ktoré do triedeného odpadu nepatria (najmä zmesový komunálny odpad) a odpadov, ktoré 

svojim zložením patria do triedeného odpadu, ale sú znečistené alebo ich nie je možné materiálovo 

zhodnotiť (napr. tvrdené plasty). Tento odpad sa zneškodňuje na skládke odpadov. V hodnotenom 

období v separačnej hale  vzniklo 441,84 t tohto odpadu.  

Vyseparované množstvo jednotlivých zložiek v triediacej hale v roku 2015 ako i ich odberateľ je 

uvedené v tabuľke č. 8. 

Tabuľka č. 8  

Názov 

odpadu: 

Množstvo  

v tonách 

spolu: 

Názov odberateľa: 

Plasty 255,67 Strojmast, s.r.o., Lúky 
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 ENWASTE s.r.o., M. R. Štefánika 7845/53, Zvolen 

Ľupčianka s.r.o., Liptovský Mikuláš 

Papier 537,52 

Zberné suroviny, a.s., Žilina 

ECOPAK Slovakia, spol. s r.o. Žilina 

Ľupčianka s.r.o., 

Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš 

Kovy 42,56 Zberné suroviny, a.s., Žilina 

Tetrapaky 14,20 KURUC-company spol. s r.o. Veľké Lovce 

 

Základné a materské školy v školskom roku 2014 až 2015 vyzbierali a na zberný dvor alebo do 

zberných surovín odovzdali 97,00 t odpadu z papiera. 

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

č. 9.   Pre porovnanie v tabuľke je uvedený údaj o výnose z predaja v roku 2014. 

Tabuľka č. 9 

Komodita Výnos z predaja za rok 

2015 v € 

Výnos z predaja v roku 

2014 v € 

Papier 
Obaly z papiera 

34 408,86 19 738,74 
Papier a lepenka 

Plasty 

PET nápojové** 

45 346,01 45 711,00 

PET drogéria 

HDPE+PP 

LDPE fólia farebná  

Polystyrén 

PET olejové 

Viackombinované materiály  ( tetrapaky) 0,00 57,78 

Kovy 7 049,60 6 870,00 

Sklo 21 356,89 11 811,62 

Batérie a akumulátory  48,00 708,23 

Elektronický odpad 7 635,64 15 051,02 

Odpadový olej 0,00 213,94 

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

Pneumatiky 0,00 0,00 

Spolu:  115 848,00 100 162,33 

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

KOMPOSTÁREŇ  

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov kompostovaním sa prevádzkuje v súlade s rozhodnutím 

Okresného úradu v Liptovskom Mikuláši, odboru starostlivosti o životné prostredie. 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. 
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Dostavba stavby kompostárne v roku 2015 bola pozastavená. Aby mohla byť vybudovaná 

kompostovacia plocha využívaná je potrebné vybudovať akumulačnú nádrž, na zhromažďovanie 

priesakovej vody z prevádzkovej plochy, a postrekovací systém.  

Dôvodom prerušenie výstavby kompostárne bola potreba urýchleného vybudovania prekládkovej 

stanice.   

Množstvo zhodnoteného biologicky rozložiteľného odpadu  v zariadení  na kompostovanie odpadu v 

roku 2015 je uvedené v tabuľke č. 10.  

Tabuľka č. 10 

 Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu 

Názov odpadu 
Katalógové 

číslo 

Množstvo 

odpadu 

v tonách 

%  z celkového 

množstva 

zhodnotených 

odpadov  

Obchodné meno, sídlo 

prevádzky  odberateľa 

biologicky rozložiteľný odpad  

(odpad zo záhrad) 
20 02 01 1 248,96 7,66 

Verejnoprospešné 

služby Lipt. Mikuláš   

 

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

Palúčanská 54/371, Liptovský Mikuláš a Bodos, s.r.o., so sídlom Tatranská Lomnica 139, Vysoké Tatry 

na  štiepku.  Množstvo spracovaného tohto druhu odpadov v hodnotenom období je uvedené 

v tabuľke č. 11 

Tabuľka č.11 

 Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu 

Názov odpadu 
Katalógové 

číslo 

Množstvo 

odpadu 

v tonách 

%  z celkového 

množstva 

zhodnotených 

odpadov 

Obchodné meno, sídlo 

prevádzky  odberateľa 

biologicky rozložiteľný 

odpad  (konáre) 

20 02 01 

25,10 

1,45 

IZZARD, s.r.o., Palúčanská 

54/371, Lipt. Mikuláš  

210,34 

Bodos, s.r.o.,  Tatranská 

Lomnica 139, Vysoké 

Tatry 

 

SKLÁDKA TKO VETERNÁ PORUBA: 

V hodnotenom období na  Skládke odpadov Veterná Poruba Verejnoprospešné služby 

Liptovský Mikuláš: 

- zabezpečovali monitoring v predpísaných intervaloch stanovených ukazovateľov  

rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia Žilina     

- zabezpečovali zneškodnenie priesakových vytekajúcich  s telesa skládky odpadov  
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- vykonávali údržbu zariadení na skládke odpadov - rigolov na odvádzanie povrchových vôd,  

čerpadiel,  záchytných česiel na zatrúbnení potoka   

- vykonávali údržbu areálu skládky odpadov – zelene 

- ukončili odstránenie stavebných objektov, ktoré  uzatvorením skládky odpadov stratili svoje 

opodstatnenie. 

     Finančné prostriedky vynaložené na skládky odpadov Veterná Poruba v roku 2015 boli vo výške 

110 425,03 €. Oproti schválenému rozpočtu 35 860,00 € došlo v priebehu roka k ich navýšeniu 

o 74 565,03 €. V schválenom rozpočte sa nepočítalo s prostriedkami na   odstránenie stavebných 

objektov a s údržbou skládky odpadov (kosenie, údržba zariadení – odvodňovacie kanále, 

prečerpávacia stanica). 

PREKLÁDKOVÁ STANICA:      

Vypovedaním mestom Liptovský Hrádok v marci 2015 zmluvy o interkomunálnej spolupráci 

v oblasti zabezpečenia zneškodňovania komunálneho odpadu a jeho zložiek z územia mesta Liptovský 

Mikuláš a podpisom zmluvy o zneškodňovanie niektorých zložiek komunálneho odpadu so 

spoločnosťou Brantner Fatra, s.r.o., Martin spôsobili  zmeny nakladania s komunálnym odpadom 

v meste Liptovský Mikuláš. Súčasťou týchto zmien bolo i vybudovanie prekládkovej stanice  odpadov 

v areáli odpadového hospodárstva v Okoličnom.  

Prekládková stanica sa stala od 01.10.2015 miestom zvozu vybraných zložiek komunálneho 

odpadu  a ich prekladania do veľkoobjemových kontajnerov. Odvoz  a zneškodňovanie takto 

sústredených odpadov zabezpečovala spoločnosť Brantner Fatra, s.r.o., Martin. Počas troch mesiaca 

prevádzkovania prekládkovej stanice  v roku 2015 bolo z nej odvezených a spoločnosťou Brantner 

Fatra, s.r.o.  zneškodnených 2 482,76 t odpadov, čo 21,36 % zo zneškodnených odpadov.    

Mesto Liptovský Mikuláš na výstavbu prekládkovej stanice odpadov z vlastných prostriedkov 

vynaložilo finančné prostriedky na: 

- prípravnú a projektovú dokumentáciu:      7 998,00 € 

- realizáciu stavby:             263 095,44 € 

Na prevádzku prekládkovej stanice odpadov mesto Liptovský Mikuláš počas jej prevádzky od 

01.10.2015 do 31.12.2015 vynaložilo 42 903,00 €. 

4. Zneškodňovanie odpadov  

      Mesto Liptovský Mikuláš v roku 2015 zneškodňovalo odpad  v zariadeniach: 

- Skládka odpadov Žadovica, ktorej prevádzkovateľom je mesto Liptovský Hrádok, v období od 

01.01.2015 do 30.09.2015 na základe uzatvorenej zmluvy o interkomunálnej spolupráci  

v oblasti zabezpečenia zneškodnenia komunálneho odpadu a jeho zložiek z územia mesta 

Liptovský Mikuláš 

- Skládka  odpadov Kalnô, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť Brantner Fatra, s.r.o., 

Martin, na  základe  zmluvy o zneškodnení niektorých zložiek komunálneho odpadu so 

spoločnosťou Brantner Fatra, s.r.o., Martin 

- Zneškodňovanie vyzbieraných druhov nebezpečných odpadov zabezpečuje spoločnosť 

DETOX, s.r.o., Banská Bystrica. 
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      Množstvo a zložky komunálnych odpadov zneškodnených odpadov v hodnotenom období je 

uvedené v tabuľke č. 12. 

 

Tabuľka č. 12:  

Množstvo a zložky zneškodnených komunálnych odpadov 

 

Názov odpadu: 
Katalógové číslo 

odpadu: 
Množstvo odpadu 

v tonách  

% z celkového 
množstva 

zneškodnených 
odpadov 

1. Zmesový komunálny odpad 20 03 01 9 527,02 81,98 

2. Odpad z čistenia ulíc 20 03 03 441,75 3,80 

3. Zmesi betónu, tehál, obkladačiek 
... 

17 01 07 1 577,25 13,57 

5. Objemný odpad 20 03 07 59,03 0,52 

6. Biologicky rozložiteľný odpad 20 02 01 1,94 0,02 

7. Nebezpečný odpad  13,39 0,11 

 Spolu: 11 620,38  100,00 

 

  

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. 
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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 2015 vykonávali 

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš. Prepravu  vyzbieraných  odpadov a ich 

zhodnotenie alebo ich zneškodnenie zabezpečovala spoločnosť DETOX, s.r.o. Banská Bystrica.  

- Prostredníctvom zberných dvorov počas ich prevádzkových hodín. 

 

6. 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 s neziskovou organizáciou Pomocný anjel v Nižnej na Orave 

umiestnilo na území mesta Liptovský Mikuláš i v areáli zberných dvorov kontajnery na zber 

opotrebovaného šatstva. V roku 2015 sa  vyzbieralo 23,35 t opotrebovaného šatstva. 

 

ODOVZDÁVANÍM  ODPADU DO DOMÁCNOSTI: 

      Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš na základe  súhlasu na odovzdávanie odpadu do 

domácností v roku 2015 odovzdalo svojim zamestnancom 40,46 t odpadu katalógového  čísla 20 01 

38 názvu  odpadové drevo. 

 

7. Výdavky a príjmy odpadového hospodárstva: 

7.1    Výdavky mesta v odpadovom hospodárstve:  

      Mesto  Liptovský Mikuláš na činnosť v oblasti odpadového hospodárstva v roku 2015 vynaložilo 

finančné prostriedky uvedené v tabuľke č. 13.  

Tabuľka č. 13: 

  
Rozpočet odpadového hospodárstva v roku 2015 v € 

 

Názov položky 
Schválený 

rozpočet na rok 
2015 

Upravený 
rozpočet na rok 

2015 

Plnenie 
rozpočtu k 
31.12.2015 

% plnenia 

 
Zvoz a odvoz odpadu 

704 940,00 843 316,00 833 272,14 98,81 

 
Zneškodňovanie odpadov 

554 360,00 922 459,00 917 870,57 99,50 

Odpadové hospodárstvo 
spolu 

1 259 300,00 1 765 775 1 751 142,71 99,17 

 

V priebehu roka 2015 došlo k navýšeniu finančných prostriedkov v účelových i kapitálových 

výdavkoch pre položku zvoz a odvoz odpadov ako i položku zneškodňovanie odpadu z dôvodu 

finančného zabezpečenia vykonania: 
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- úloh, pri ktorých došlo k zmene spôsobu a rozsahu  ich vykonávania počas roka a ich 

realizácia si vyžiadala navýšenia plánovaného rozpočtu na rok 2015  

- úloh, ktorých nutnosť realizácie vyžiadali vzniknuté skutočnosti počas roku 2015, a na ktoré  

neboli vyčlenené finančné prostriedky sa v rozpočte na rok 2015.  

Rozdiel  medzi rozpočtom na rok 2015 a vynaložených finančných prostriedkov v odpadovom 

hospodárstve je uvedené  v tabuľke č. 14.   

Tabuľka č. 14 

Vynaložené finančné prostriedky v odpadovom hospodárstve v roku 2015 v € 
 

Názov položky 
Schválený 
rozpočet  

Plnenie rozpočtu v    
% plnenia Rozdiel v € 

 

 
Zvoz a odvoz odpadu 

704 940,00 833 272,14 98,81 128 332,14 

 
Zneškodňovanie odpadov 

554 360,00 917 870,57 99,50 363 510,57 

Odpadové hospodárstvo 
spolu 

1 259 300,00      1 751 142,71 99,16 491 842,71 

Dostavba kompostárne 125 000,00 
0,00 

 
0,00 

- 125 000,
00 

Rozdiel  
 
 

 
366 842,71 

 

V rozpočte na zneškodňovanie odpadov boli plánované finančné prostriedky na dostavbu 

kompostárne vo výške 125 000,00 €. Tieto prostriedky  neboli  využité na plánovaný účel.      

K navýšeniu rozpočtu došlo z dôvodu: 

- zmeny zariadenia na zneškodňovanie odpadov skládkovaním  

- zabezpečovaním údržby skládky odpadov Veterná Poruba  

- zosúladením nákladov na likvidáciu priesakových vôd na čističke odpadových  vôd 

- odstraňovaním stavebných objektov na skládke odpadov Veterná Poruba 

- vypracovaním projektovej dokumentácie, realizácie stavby prekládkovej stanice a jej 

prevádzkovania  

- nákupu mechanizmov (traktor, kosačky) 

- obstaranie a montáže kamerového systému v areáli odpadového hospodárstva Okoličné. 

Názov položky: Schválený 
rozpočet v € 

Upravený 
rozpočet v €  

Plnenie 
 rozpočtu v € 

Náklady na likvidáciu priesakových vôd na čističke 
odpadových vôd 

35 860,00 56 460,00 56 460,00 

Zneškodňovanie odpadov skládkovaním 0,00 82 753,00 82 752,23 

Analýza nakladania s komunálnym odpadom 0,000 17 880,00 17 880,00 

Odvoz odpadov  310 300,00 350 340,00 350 339,99 

Údržba  skládky odpadov Veterná Poruba 0,00 18 174,00 18 173,03 

Projektová  dokumentácia 0,00 7  998,00 7 996,05 

Realizácia   stavby prekládkovej stanice 0,00 263 100,00 263 096,04 

Nákup  mechanizmov (traktor, kosačky) 0,00 100 000,00 98 354,00 
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Kamerový systém v areáli odpadového hospodárstva 
Okoličné 

0,00 25 000,00 25 000,00 

 

 

 

Navýšenie rozpočtu došlo: 

-   v kapitálových výdavkoch - 368 50 €    

-   v bežných výdavkoch -  168 843 € 

 

Na  zvoz a zneškodňovanie odpadov na skládke odpadov Kalnô  rozpočet bol navýšený o 122 793 €. 

Zároveň sa znížil rozpočet na položku zneškodňovanie odpadov na skládke o 30 869 €.    

 

Pre porovnanie uvádzame výšku poplatkov za zvoz a zneškodnenie na skládke odpadov Veterná 

Poruba, skládke odpadov Žadovica  a na skládke odpadov Kalnô. 

  

Názov odpadu  Cena na skládke 

Žadovica v € 

Cena na skládke 

Veterná Poruba v € 

Cena na skládke 

odpadov Kalnô 

zneškodnenie zvoz zneškodnenie zvoz Zneškodnenie zvoz 

Zmesi tehál betónu, 

tehál... a kamenivo 

21,53 29,96 31,53 23,00 29,37 

Zmesový komunálny 

odpad 

36,18 29,96 31,53 23,00 39,83 

 

Odpad z čistenia ulíc 44,60 29,96 31,53 23,00 41,49 

Objemný odpad 54,20 29,96 31,53 23,00 41,49 

 

 

 
Ceny sú uvedené aj s poplatkom za uloženie odpadu na skládke odpadov.  
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Náklady mesta na zvoz a uloženie odpadov za rok 2014 

obdobie 

01.01   -  15.09.2014 16.09. – 31.12.2014 

(skládka Veterná Poruba) 
(skládka Žadovica – Lipt. 

Hrádok)) 

Množstvo v t Cena v € spolu Množstvo v t Cena v € spolu 

Náklady na skládkovanie odpadov 7 947 251 214 3 179 102 390 

Náklady na odvoz odpadov 7 947,06 182 782 3 179 95 300 

Náklady spolu:   433 996   197 689 

     

 

Náklady mesta na zvoz a uloženie odpadov za rok 2015 

obdobie 

01.01   -  30.09.2015 01.10. – 31.12.2015 

(skládka Žadovica – Lipt. 
Hrádok) 

(skládka Kalnô – Martin) 

Množstvo v t Cena v € spolu Množstvo v t Cena v € spolu 

Náklady na skládkovanie odpadov 8 708 274 130 2 899 82 752 

Náklady na odvoz odpadov 8 708 261 053 2 899 69 586 

Náklady spolu:   535 183   152 338 

 

Predpokladané náklady mesta na zvoz a uloženie odpadov na  rok 2016 

obdobie 

01.01   -  31.12.2016 

(skládka Kalnô – Martin) 

Množstvo v t Cena v € spolu 

Náklady na skládkovanie odpadov 11 260 341 215 

Náklady na odvoz odpadov 11 260 270 240 

Náklady spolu:   611 455 

 

8.2  Príjem mesta v  odpadovom hospodárstve: 

Prehľad príjmov v odpadovom hospodárstve je uvedený v tabuľke č. 15.  
 
Tabuľka č. 15 

 
Príjmy  mesta v  odpadovom hospodárstve v roku 2015  

Zdroj príjmu: 
 

Výška príjmu v € 

Poplatku za komunálny odpad 842 336,46 
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Príspevok za  vyseparované  odpady z obalov (ENVI-
PAK, s.r.o., Bratislava)   

24 118,61 

Príspevok  Recyklačného fondu 
 

10 000,00 

Spolu: 876 455,07 

 

POPLATKY 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 hradilo 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. 16.    
 

Tabuľka č.16 

 
 

Rozpočet  poplatkov za komunálny odpad a drobný stavebný   v roku 
2015 v € 

Názov položky Schválený rozpočet 
Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť k 
31.12.2015 

% plnenia 

Poplatky za komunálny 
odpad a drobný stavebný 
odpad   

838 000,00 842 300,00 842 332,46 
 

100,62 
 

 

      Okrem toho boli vybrané pokuty za nesplnenie si zákonných povinností   vo výške 159 € a  úroky 

z omeškania  vo výške 687,61 €.  

Pre porovnanie v tabuľke č. 17 sú uvedené výnosy z poplatkov za komunálny odpad za roky 2013 až 

2015 a výmer na rok 2016. 
 

Tabuľka č. 17 

Výnos z poplatku za komunálny odpad v eur 

   skutočnosť 2013 skutočnosť 2014 skutočnosť 2015 

skutočnosť výmer 
(z rozhodnutí) 

2016 

  
na osobu a 
deň na rok  

na osobu a 
deň 

na 
rok  

na osobu a 
deň 

na 
rok  

na osobu a 
deň 

na 
rok  

  0,0597 21,79 0,0618 22,55 0,0618 22,55 0,0618 22,55 

Výnos z poplatku                  

občania 587 961,00   577 446,37   551 546,81   569 172,18   

zamestnanci 227 373,00   222 508,48   223 821,21   216 535,18   

reštaurácie- 
stoličky 35 561,00   36 245,59   34 107,62   34 132,88   

hotely - lôžka 11 129,00   20 665,83   21 115,44   10 425,48   
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firmy - množstvový 
zber 4 526,00   7 322,33   11 741,38   8 738,74   

Spolu 866 550,00   864 188,60   842 332,46   839 004,46   

 

      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 2015 pre jednu osobu a deň vo výške 0,0618 €, 

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

za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov alebo 0,1659 € za 

jeden kilogram komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. 

 

ZA VYSEPAROVANÉ MNOŽSTVÁ ODPADOV Z OBALOV:  

Príjem  za vyseparované množstvo odpadov  z obalov zo skla, plastov, papiera, kovov od 

spoločnosti  ENVI-PAK, s.r.o., Bratislava  v roku 2015 bol v hodnote 24 118,61 €  a z Recyklačného 

fondu  vo výške 10 000,00 €.  Finančné prostriedky použité na podporu separovaného zberu v meste.  

 

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

na ich zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie, ako aj prevádzky zariadení na zber odpadov, 

triediacej haly, zhodnocovanie odpadov kompostovaním, ako i výdavky spojené s údržbou skládky 

odpadov Veterná Poruba  v súlade  so zákonom č. 223/2001Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mesto hradilo z miestneho poplatku za komunálny 

odpad a drobný stavebný odpad. Rozdiel bol hradený z rozpočtu mesta.  

     V tabuľke č. 18 pre porovnanie sú  rozpracované náklady na odpadové hospodárstvo na roky 2013 

až 2015 a rozpočet na rok 2016. 

 

Tabuľka č. 18 

Náklady na odpadové hospodárstvo v € 

Rok 2013 2014 2015 2016 

  skutočnosť rozpočet skutočnosť rozpočet skutočnosť rozpočet 

Zber a preprava 
komunálneho odpadu 

249 887 260 000 260 133 310 300 353 138 243 500 

Kompostovanie 9 999 20 000 20 000 40 000 40 000 41 600 

Uloženie a likvidácia 
odpadu (skládkovanie) 

343 656 330 000 353 603 305 000 356 883 375 000 

Separácia 39 479 10 000 82 678 10 000 9 001 26 272 

Prevádzka separačnej haly 64 878 70 000 62 450 124 960 124 960 129 958 

Prevádzka zberných 
dvorov 

50 000 55 000 55 902 164 080 174 080 181 043 

Odvoz zelených odpadov 50 638 52 000 78 904 60 000 45 272 62 400 

Poplatok za uloženie 
odpadu obciam 

46 678 45 000 33 153 0 0 0 
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Odvedenie odpadových  
vôd zo skládky 

46 000 46 000 57 781 35 860 56 460 58 073 

Spolu transfer mesta pre 
VPS 

901 216 899 781 902 214 620 640 845 813 742 846 

Odvoz nebezpečného 
odpadu 

3 087 3 500 3 203 3 500 2 798 3 500 

Náklady ďalšie 
(propagácia, kontajnery, 
plochy) 

11 524 4 600 9 208 6 600 739 6 600 

Prenájom pôdy pod 
skládkou 

29 298 35 260 27 297 7 000 764 2 000 

Zhodnocovanie 
stavebného odpadu 

0 0 0 5 000 7 343 6 600 

Prevádzka prekládkovej 
stanice 

0 0 0 0 42 903 142 830 

Odvoz a zneškodnenie 
odpadov 

0 0 102 390 305 000 356 883 375 000 

Celkom 
Verejnoprospešné služby 
Liptovský Mikuláš + 
mesto 

945 125 943 141 1 044 313 947 740 1 257 244 1 279 376 

Výnosy z miestneho 
poplatku (VZN) 

866 550 897 346 864 189 838 000 842 332 839 004 

Rozdiel -78 575 -45 795 -180 124 -109 740 -414 911 -440 372 

 

     Tabuľka bola spracovaná nakoľko pri rôznych príležitostiach zazneli pochybnosti o správnosti 

vyčíslenia výdavkov za zneškodňovanie odpadov, pripravili sme porovnávaciu tabuľku, pri ktorej sme 

vychádzali z dôvodovej správy k prerokovanému bodu v MsZ dňa 11. 9.2014, kedy sa prejednávala 

„Zmluva o interkomunálnej spolupráci v oblasti zabezpečenia zneškodnenia komunálneho odpadu 

a jeho zložiek z územia mesta Liptovský Mikuláš. Jedná sa o tabuľku na 3. strane – „Výdavky mesta na 

odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu za rok 2013. Vtedy sa porovnával upravený rozpočet 

k 30.8.2014. 

      Tabuľku sme rozšírili o všetky skutočnosti, ktoré sa do zneškodňovania komunálneho odpadu 

premietli v rokoch 2014 a 2015 a pridali sme i očakávaný stav podľa rozpočtu na rok 2016. 

      Z porovnávaných údajov, ktoré súhlasia s údajmi v záverečných účtoch za jednotlivé roky vyplýva, 

že mesto nemalo dostatočne nastavené miestne poplatky, resp. ináč povedané dosahovalo stratu 

v tejto oblasti v nasledovných výškach: v roku 2013  - 78 57 eur, v roku 2014 - 180 124 eur , v roku 

2015 414 911 eur a v roku 2016, vzhľadom k tomu, že nebolo prehodnotené VZN a neboli primerane 

upravené miestne dane a poplatky,  ako aj z dôvodu klesajúcich príjmov a narastajúcich úľav je 

očakávaná strata 440 371 eur. Táto strata za služby, ktoré poskytuje mesto občanom a právnickým 

osobám bude krytá z vlastných zdrojov mesta. 
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8. 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. 

     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 zneškodňovaná. V roku 2015 to bolo až 71,24 %. Oproti roku 2015 sa to znížilo o 3,16 %.   

   

     V roku v 2015 nastali zmeny nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Liptovský Mikuláš. 

Zmena sa dotýka tých zložiek komunálneho odpadu, ktoré sa zneškodňujú na skládke odpadov. Od 

01.10.2016 na základe zmluvy o zneškodnení niektorých zložiek komunálneho odpadu so 

spoločnosťou Brantner Fatra, s.r.o., Martin   zložky komunálneho odpadu, ktoré sa nedajú zhodnotiť, 

sa zneškodňujú na skládke odpadov Kalnô. 

     S touto zmenou súvisela výstavba a uvedenie do prevádzky prekládkovej stanice odpadov v areáli 

odpadového hospodárstva Okoličné.  Na prekládkovú stanicu odpadov je predmetný odpad zvážaný 

zo zberných nádob na zber odpadov umiestnených na území  mesta, zberných dvoroch, odpadov 

z „čiernych skládok“. Odpad je tu prekladaný do veľkoobjemových kontajnerov, v ktorých spoločnosť 

Brantner Fatra, s.r.o. tento odváža na skládku odpadov.  

     Z dôvodu účinnosti zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

mesto Liptovský Mikuláš  bude musieť nakladanie s komunálnym 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.   

     Financovanie triedeného zberu odpadov z vyhradených výrobkov (elektroodpadu, batérií 

a akumulátorov, odpadu z obalov a neobalových výrobkov) a  s nim spojených činností  

prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov začína platiť od 01.07.2016. Mesto bude 

musieť  naďalej uhrádzať náklady na triedený zber ostatných zložiek komunálneho odpadu 

(biologicky rozložiteľného odpadu, drobného stavebného odpadu, objemného odpadu, 

nebezpečného odpadu ...).  V tejto súvislosti mesto  podpíše zmluvu s organizáciou  zodpovednosti 

výrobcov pre jednotlivé vyhradené druhy odpadov potom, čo bude udelená autorizácia týmto 

organizáciám.  

     Mesto je povinné všetky zmeny v nakladaní  s  odpadom zapracovať do všeobecne záväzného 

nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.  Termín jeho 

schválenia je  do 30.06.2016. 

      Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo návrh Programu odpadového hospodárstva 

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

odbory životného prostredia  vypracujú  programy krajov na základe cieľov a opatrení stanovených v 

tomto dokumente.  Do štyroch mesiacov od  schválenia záväznej časti okresných úradov musia 

vypracovávať  a schváliť  programy odpadového hospodárstva mestá a obce. K dnešnému dňu nie je 

ešte spracovaný krajský program odpadového hospodárstva.  

 Správa bola prerokovaná v komisii životného prostredia a zdravia dňa 05.05.2016 a prítomní 

k nej nevzniesli žiadne pripomienky. 

 


