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SPRÁVA
O VÝSLEDKU KONTROLY

Kontrolný orgán: PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta Liptovský Mikuláš (d‘alej
len „HK‘9 predkladá Mesiskému zastupitefstvu mesta Liptovský Mikuláš (d‘alej len
„MsZ“) v súlade susi. 518f ods. 1 písm. d) Zák. Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. nasledovnú Správu o výsledku kontroly vypracovanú bývalou hlavnou
kontrolórkou mesta JUDr. Bibianou Kuchárovou.

II. Označenie kontroly podra plánu kontrolnej činnosti:
Preskúmanie procesu zákonnosti predčasného uzatvorenia skládky TKO vo
Veternej Porube v rokoch 2013-2014

lil. Označenie kontrolovaného subjektu:
Názov: mesto Liptovský Mikuláš — Mestský úrad
Sidlo: Stúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
lCO: 00315524
(d‘aIej len „mesto“ alebo „mesto Liptovský Mikuláš“)

IV. Kontrola bola vykonaná:
na základe Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 schváleného uznesením MsZ
Č. 149/2015 Zo dňa 10.12.2015v spojení s uznesením MsZ Č. 54/2016 zo dňa 12.05.2016

V. Predpisy upravujúce procesný postup vykonania kontroly:
1. Vnútorný predpis mesta:

Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš schválené
uznesením MsZ Č. 20/2016 zo dňa 17.03.2016

2. Všeobecne záväzný právny predpis:
Pravidlá kontrolnej Činnosti ustanovené v ust. 5520-27 Zák. Č. 357/2015
Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplneni niektorých zákonov, ktoré HK
primerane použiva na základe ust. 5 iSe Zák. Č. 369/1 990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p.

Vl. CieV kontroly:
Preskúmanie procesu zákonnosti postupu predčasného uzatvorenia skládky TKO vo
Veternej Porube v rokoch 2013-2014

VII. Dátum doručenia Správy z vykonanej kontroly č. 41K012016 (ďalej len „Správa“) na
oboznámenie kontrolovanému subjektu:
Kontrolou neboli zistené nedostatky (nezákonnosť uzatvorenia skládky), preto bola
z vykonanej kontroly vypracovaná Správa, ktorá bola doručená kontrolovanému subjektu
dňa 30.06.2016.

VIII. Obsah kontroly:
Popis priebehu kontroly je uvedený v prilohe Č. 1 k tejto Správe o výsledku kontroly.
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Príloha Č. 1: K SPRÁVE O VÝSLEDKU KONTROLY
Císlo kontroly: 41K012016

Prehrad najdůležitejšich právnych predpisov súvisiacich s kontrolou:
Všeobecne záväzné právne predpisy:
a) Zákon č. 369/1 990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
b) Zákon č. 181/1 995 Zb. o pozemkových spoločenstvách v z.n.p.

Učinnosť: do 30.04.2013
c) Zákon č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v z.n.p.

Učinnosť: od 01.05.2013 okrem 28 a 29, ktoré nadobudli účinnosť 01.10.2013
d) Zák. Č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z.n.p. (d‘alej len ‘1Občiansky zákonník‘9

II. V rámci kontroly boll podľa Či. 5 ods. 1 písm. a), c) Pravidiel kontrolnej Činnosti
hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš v spojeni s 20 ods. 2 písm. a), b) Zák. Č.
357/2015 Z. z. požiadané o súčinnosť nasledovné tretie osoby:
1. obec Veterná Poruba konajúca PhDr. Desanou Stromkovou, starostkou obce. Obec

na základe vyžiadania HK predložila ku kontrole nasledovnú dokumentáciu:
• vyjadrenie zo dňa 02.06.2016, číslo: 247/2016 na dotazy HK
• Zápisnica zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veterná Poruba zo dňa

30.04.2010 bod. 5 „Vyhodnotenie miestneho referenda“ a uznesenie k bodu 5 zo
dňa 30.04.2010

• Zápisnica z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veterná Poruba zo dňa
21.03.2014 bod. B „Návrh dohody medzi mestom Liptovský Mikuláš a obcou
Veterná Poruba o zmene k. ú. Svátý Stefan“ a uznesenie Č. 20/2014 zo dňa
21.03.2014 k predmetnému bodu programu+ návrh dohody o zmene ůzemí obcí.

2. obec Smrečany konajúca Ing. Vladimírom Siarnikom, starostom obce. Obec na
základe vyžiadania HK predložila ku kontrole nasledovnú dokumentáciu:
• vyjadrenie zo dňa 07.06.2016 číslo 188/2016 na dotazy HK
• Memorandum o vzájomnom postupe, porozumeni a zabezpečeni vzájomnej

spolupráce a vymedzeni vzájomných práv a povinností, uzatvorené dňa
22.03.2010 medzi mestom Liptovský Mikuláš a obcou Smrečany.

3. Pozemkové spoiočenstvo Veterná Poruba konajúce Vladimirom Suchtárom,
predsedom spoločenstva (ďalej len „Pozemkové spoločenstvo“ alebo
„Pozemkové spoločenstvo Veterná Poruba“), ktoré ku kontrole predložilo
nasledovnú dokumentáciu:
Výpis z registra pozemkových spoločenstiev Zo dňa 04.05.2016 číslo OU-LM-PLO
2015/005940-2/DOB a k nahliadnutiu dokumentácia komunikácie pozemkového
spoločenstva týkajúca sa skládky TKO Veterná Poruba s mestom Liptovský Mikuláš.

lil. lnformatívne výpisy z listov vlastníctva vedených Okresným úradom Liptovský
Mikuláš, katastrálnym odborom pre k. ú. Veterná Poruba, obec Veterná Poruba, okres
Liptovský Mikuláš:

• LV Č. 661, na ktorom je zapísaný pozemok KN-E parc. č. 202/501, Orná půda,
výmera 12744 m2

• LV Č. 683, na ktorom je zapisaný pozemok KN-E parc. Č. 201, Trvalé trávne
porasty, výmera 12 461m2

lnformatívny výpis z pozemkovej knihy Vi. Č. 57 a 61, PK parc. Č. 202/a, 202/b, kápla
z PK.

IV. Prehrad preštudovaných rozhodnutí a potvrdení orgánov štátnej správy týkajúce sa
skládky TKO Veterná Poruba, vrátane súvisiacej projektovej dokumentácie:
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• Stavebné povolenie vydané Obvodným úradom životného prostredia Liptovský
Mikuláš, Oddelenie územného rozvoja a štátnej stavebnej správy, číslo: UR a SSS
620/93-Brzo dňa 11.06.1993 na stavbu „Sanácia skládky TKO Veterná Poruba‘
(plocha skládky 35412 m2),
I. etapa - stavebná časť (určené ukončenie najneskär 12/93),
II. etapa - uzavretie a rekultivácia (určené ukončenie najneskór do 12/94).
Právoplatnosť rozhodnutia: 04.08.1993

• Kolaudačné rozhodnutie vydané Okresným úradom Liptovský Mikuláš, odbor
životného prostredia, číslo: UR a SSS 1037/1996 Br zo dňa 27.09.1996, ktorým sa
povoľuje uživanie stavby „Sanácia skládky TKO — Veterná Poruba — I. etapa“.

• Projektová dokumentácia spracovaná EHS Žilina — zodp. projektant Doc. Ing. Oskar
Cermák, CSc. pre stavebné povolenie na stavbu „Sanácia skládky TKO Veterná
Poruba“ zo dňa 11.06.1993
(plocha skládky 35 412 rn2, objem skládky 347 687 m3).

• Rozhodnutie vydané Slovenskou lnšpekciou životného prostredia, Inšpektorát
životného prostredia Zilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly číslo:
449/770140103/105-Gl, Mt zo dňa 21.04.2005 — integrované povolenie, ktorým sa
povoľuje vykonávanie činnosti v prevádzke „Skládka TKO Veterná Poruba“.
Právoplatnosť rozhodnutia: 06.07.2005

• Projektová dokumentácia „Zakrytie arekultivácia skládky NNO Veterná Poruba“
vypracovaná VHS SK PROJEKT s.r.o. Zilina 06/2002.

• Rozhodnutie vydané Slovenskou lnšpekciou životného prostredia, Inšpektorát
životného prostredia Zilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly číslo:
2526/770140103-Z1-SP1/672-Chy zo dňa 20. 07. 2006, ktoré rneni a doplňa
integrované povolenie 449/770140103/105-Gl,Mt ZO dňa 21. 04. 2005 na
vykonávanie činnosti v prevádzke „Skládka TKO Veterná Poruba“ pre
prevádzkovateľa Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš.
Súčasťou rozhodnutia boto povolenie stavby „Rozširenie skládky odpadov NNO
Veterná Poruba“.
Kapacita rozšírenia: 86 500 m3 na kapacitu 434 187 m3
Zivotnosť skládky odpadov — rozširenia: 4,37 roka
Právoplatnosť rozhodnutia: 28.8.2006

• Projektová dokumentácia „RoZšírenie skládky odpadov NNO Veterná Poruba“
vypracovaná VHS-SK-PROJEKT s.r.o., Zilina, 05/2006.

• Rozhodnutie vydané Slovenskou lnšpekciou životného prostredia, Inšpektorát
životného prostredia Zilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly číslo: 2596-
18292/2007/Chy/770140103-Z2-KR1 zo dňa 13.6.2007, ktoré meni a doplňa
integrované povolenie 449/770140103/105-GI,Mt ZO dňa 21 .04.2005 na vykonávanie
činnosti v prevádzke „Skládka TKO Veterná Poruba“ pre prevádzkovateľa
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš v znení neskoršich zmien.
Súčasťou rozhodnutia bob povolenie uživania stavby a vykonávanie činnosti v stavbe
„Rozširenie skládky odpadov NNO Veterná Poruba“.
Právoplatnosť rozhodnutia: 29.6.2007

• RoZhodnutie vydané Slovenskou lnšpekciou životného prostredia, Inšpektorát
životného prostredia Zilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly číslo: 8046-

5



34170/2009/Mar/770140103/Z3 zo dňa 22.10.2009, ktoré mení a dopíňa integrované
povolenie 449/770140103/105-Gl,Mt zo dňa 21.04.2005 na vykonávanie činnosti v
prevádzke „Skládka TKO Veterná Poruba“ pre prevádzkovateľa Verejnoprospešné
služby Liptovský Mikuláš v zneni neskoršich zmien.
Súčasťou rozhodnutia bola zmena Fodmienok A. Podrobnosti a opatrenia
v technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pódy v prevádzke -

zachytávaná priesaková kvapalina z prevádzky „Skládka TKO Veterná Poruba“ bude
ako priesaková odpadová voda prečerpávaná priamo do verejnej kanalizácie
Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Liptovský Mikuláš na základe platnej zmluvy.

• Rozhodnutie vydané Slovenskou lnšpekciou životného prostredia, Inšpektorát
životného prostredia Zilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly číslo: 7887-
28472/2OlOIChy/770140103-Z4 zo dna 2.12.2010, ktoré mení a dopiňa integrované
povolenie 4491770140103/105-GI,Mt ZO dňa 21.04.2005 na vykonávanie činnosti v
prevádzke „Skládka TKO Veterná Poruba pre prevádzkovateľa Verejnoprospešné
služby Liptovský Mikuláš v znení neskorších zmien.
Súčasťou rozhodnutia bob predíženie platnosti povolenia súhlasu na nakladanie
s nebezpečnými odpadmi, ktoré vznikajú činnosťou prevádzky, ktorý bol vydaný na
dobu určitú - na tri roky a zapracovanie rozširenia monitorovacieho systému skládky
odpadov o dva monitorovacie vrty do prevádzkového poriadku skládky.

• Rozhodnutie vydané Slovenskou Inšpekciou životného prostredia, lnšpektorát
životného prostredia Zilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly číslo: 7042-
27676/201 1/Chy/7701 401 03-Z5-SP2 Zo dňa 5.10.2011 ‚ ktorým vydáva podstatnú
zmenu integrovaného povolenia 449/7701401031105-Gl,Mt ZO dňa 21.04.2005 na
vykonávanie činnosti v prevádzke „Skládka TKO Veterná Poruba“ pre
prevádzkovateľa Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš v zneni neskoršich
zmien.
V rámci rozhodnutia bob vydané stavebné povolenie na stavbu „Ukončenie
skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba“, v areáli prevádzky „Skládka TKO
Veterná Poruba“. Učelom stavby bob vytvorenie vhodného skládkovacieho priestoru
V rámci rozšírenia už eXistujúcej vyhovujúcej skládky odpadov a dosiahnutia
konečného tvaru telesa za účelom jeho uzatvorenia a rekultivácie v lehote do
31.10.2014 vzmysle zmlúv o prenájme pozemkov pod stavbou ukončenia
skládkovania.
Parametre skládky:
Plocha: 20 502 m2
Kapacita navýšenia: 152 000 m3
Zivotnosť skládky: 3 roky
Právoplatnosť rozhodnutia: 20.02.2012

• Projektová dokumentácia na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekubtiváciu
a monitorovanie skládky dopadov po jej uzatvorení „Ukončenie skládkovania odpadov
na skbádke Veterná Poruba“ vypracovaná VHS-SK-PROJEKT s.r.o., Žilina, 05/2011.

• Rozhodnutie vydané Slovenskou lnšpekciou životného prostredia, lnšpektorát
životného prostredia Zilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly číslo: 4271-
8227/2012/Chy/770140103-Z6-KRZ5 v Ziline zo dňa 19.03.2012 - kolaudačné
rozhodnutie, ktorým sa povoľuje trvalé užívanie stavby „Ukončenie skládkovania
odpadov na skládke Veterná Poruba“ I. etapa (navýšenie 1. kazety).

• Rozhodnutie vydané Slovenskou bnšpekciou životného prostredia, Inšpektorát
životného prostredia Zibina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly číslo: 6579-
21935/2012/Chy/770140103/Z7-SP3 vZiline zo dňa 10.08.2012, ktorým mení a
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dopIňa integrované povolenia 449/770140103/105-Gl,Mt za dňa 21.042005 na
vykonávanie činnosti v prevádzke „Skládka TKO Veterná Poruba“ pre
prevádzkovateľa Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš v zneni neskorších
zmien.
V rámci rozhodnutia balo vydané stavebné povolenie na stavbu Ukončenie
skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba - Zakrytie a rekultivácia “, v areáli
prevádzky „Skládka TKO Veterná Poruba“ (realizovanie v štyroch etapách najprv IV.
etapa a následne I. až III. etapa). V rámci rozhodnutia bol vydaný súhlas na uzavretie
IV. etapy skládky a vykonanie jej rekultivácie.
Dokončenie stavby: do 12/2014
Oprávnenie prevádzkovať skládku: do naplnenia celkovej kapacity 586 187 m3,
najneskár do 31.10.2014.
Právoplatnosť rozhodnutia: 24.09.2012

• Projektová dokumentácia Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná
Poruba — Zakrytie a rekultivácia“ vypracovaná VHS-SK-PROJEKT s.r.o., Zilina,
05/2011, vrátane zmien výkresu Al „ Situácia zakrytia a rekultivácia“ 05/2012.

• Rozhodnutie vydané Slovenskou lnšpekciou životného prostredia, lnšpektorát
životného prostredia Zilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly číslo: 8194-
31744Í2012/Chy/770141 03/ZS Zo dňa 9,11.2012, ktorým meni integrované povolenia
449/770140103/105-Gl,Mt za dňa 21.042005 na vykonávanie činnosti v prevádzke
„Skládka TKO Veterná Poruba“ pre prevádzkovateľa Verejnaprospešné služby
Liptovský Mikuláš v znení neskorších zmien.
Súčasťou rozhodnutia bob schválenie prevádzkového poriadku Prevádzkový
poriadok skládka odpadov Veterná Poruba“.

• Rozhodnutie vydané Slovenskou lnšpekciou životného prostredia, Inšpektorát
životného prostredia Zilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly číslo: č.109-
5847/2013/Chy/770140103/Z9-KR25 za dňa 01.03.2013 - kolaudačné rozhodnutie,
ktorým sa povoľuje trvalé užívanie stavby Ukončenie skládkovania odpadov na
skládke Veterná Poruba“ Ib. etapa.
Právoplatnosť rozhodnutia: 08.04.2013

• Rozhodnutie vydané Slovenskou lnšpekciou životného prostredia, Inšpektorát
životného prostredia Zilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly číslo: 6116-
25291/2013/Koz1770140103/Z10 za dňa 26.10.2013, ktorým vydáva zmenu
íntegrovaného povolenia 449/770140103f105-GIMt za dňa 21.04.2005 na
vykonávanie činnosti v prevádzke „Skládka TKO Veterná Poruba“ pre
prevádzkovateľa Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš v zneni neskoršich
zmien.
V rámci rozhodnutia bol vydaný súhlas na uzavretie I. etapy skládky odpadov
a vykonanie je rekultivácie na ploche 6153 m3.
Právoplatnosť rozhodnutia: 15.11.2013

• Rozhodnutie vydané Slovenskou lnšpekciou životného prostredia, lnšpektorát
životného prostredia Zilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly číslo: 4330-
17741/2014/Chy/7701401 03/Zil v Ziline Zo dňa 04.07.2014, ktorým vydáva zmenu
integrovaného povolenia 449/770140103/105-Gl,Mt za dňa 21.04.2005 na
vykonávanie činnosti v prevádzke „Skládka TKO Veterná Poruba“ pre
prevádzkovateľa Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš v zneni neskoršich
zmien.
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V rámci rozhodnutia bola schválená zmena projektovej dokumentácie na uzatvorenie
skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení
„Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba - Zakrytie
a rekultivácia, časť Prepočet nákladov na monitorovanie skládky odpadov po jej
uzavretr‘ a vydaný súhlas na uzavretie II. etapy skládky odpadov a vykonanie jej
rekultivácie na ploche 7444 m3.
Právoplatnosť rozhodnutia: 30.7.2014

• Projektová dokumentácia „Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná
Poruba — Zakrytie a rekultivácia vypracovaná VHS-SK-PROJEKT s.r.o., Žilina,
05/2011, ktorá bola zmenená v časti „Prepočet nákladov na monitorovanie skládky
odpadov po jej uzavretí“, ktorů vypracovala spol. DEPONIA SYSTEM s.r.o.,
Bratislava v 04/2014.

• Rozhodnutie vydané Slovenskou lnšpekciou životného prostredia, lnšpektorát
životného prostredia Zilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly číslo: 5382-
23407/2Q14/KozJ77Oi4iQ3/Zi2 v Ziline zo dňa 02.09.2014, ktorým vydáva súhlas na
zmenu integrovaného povolenia 449/770140103/105-Gl,Mt Zo dňa 21.04.2005 na
vykonávanie činnosti v prevádzke Skládka TKO Veterná Poruba“ pre
prevádzkovateľa Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš v zneni neskoršich
zmien.
V rámci rozhodnutia bol vydaný súhlas na uzavretie III. etapy skládky odpadov
a vykonanie jej rekultivácie na ploche 7454 m3.
Právoplatnosť rozhodnutia: 18.9.2014

• Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby vypracovaná spol. Deponia
systém s.r.o., Bratislava v 12/2014.

• Rozhodnutie vydané Slovenskou lnšpekciou životného prostredia, lnšpektorát
životného prostredia Zilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly číslo: 6845-
35673/2014/Chy/770140103/Z13-SP4 v Ziline zo dňa 15.12.2014 vydáva zmenu
integrovaného povolenia 449/770140103/105-Gl,Mt zo dňa 21.04.2005 na
vykonávanie činnosti v prevádzke „Skládka TKO Veterná Poruba‘ pre
prevádzkovateľa Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš v znení neskoršich
zmien.
V rámci rozhodnutia bob povolené odstránenie stavebných objektov SO-02 Garáž
pre kompaktor, SO-03 Sklad pohonných hmót, 50-05 Nákladná váha, SO-06
Zariadenie na umývanie pneumatik, SO-li Vrátnica a rozhodnuté o námietkach
účastnikov konania.

• Rozhodnutie vydané Slovenskou lnšpekciou životného prostredia, lnšpektorát
životného prostredia Zilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly číslo: 1075-
i3323/20i5/Pat/770140i03/Z14-KR v Ziline zo dňa 11.05.2015 prerušuje konanie vo
veci vydania zmeny integrovaného povobenia č.449/770140i03/i05-Gl,Mt, zo dňa
21.4.2005 v zmysle zákona o IPKZ pre prevádzku „ Skládka TKO Veterná Poruba“
z dóvodu chýbajúcich výsledkov skúšok použitých materiálov a vyhotovenia
uzatváracej vrstvy pre ilové tesnenie podľa STN 732031 a podľa 34, v súlade s 26
a 27 vyhlášky č.28312001 Z.z.

• Rozhodnutie vydané Slovenskou lnšpekciou životného prostredia, lnšpektorát
životného prostredia Zilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly číslo: 1075-
17984/2015/Chy,Pat/770140103/Z14-KR v Ziline zo dňa 22.06.201 5, ktorým mení a
dopíňa integrované povolenie 449/770140103/105-Gl,Mt zo dňa 21.04.2005 na
vykonávanie činnosti v prevádzke „Skládka TKO Veterná Poruba“ pre
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prevádzkovateFa Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš v znení neskorších
zmien.
V rámci rozhodnutia bola povolená zmena stavby „Ukončenie skládkovania odpadov
na skládke Veterná Poruba - Zakrytie a rekultivácia“ pred jej dokončením a to
v zmene jej konečného tvaru uzatvoreného a zrekultivovaného skládkového telesa,
vzhľadom na nižšiu výšku v telese uložených odpadov oproti plánovanému stavu.
Súčasne bob v rámci rozhodnutia vydané kolaudačně rozhodnutie, ktorým sa
povoluje trvalé uživanie stavby.
Právoplatnosť rozhodnutia: 29.07.2015

• Potvrdenie o overení uzatvorenia skládky, vydané Okresným úradom Liptovský
Mikuláš, číslo: OU-LM-OSZP-2015/008755-005 zo dňa 02.10.201 5.

V. Prehrad nájomných zmlúv na prenájom resp. uživanie pozemkov, na ktorých je
skládka umiestnená

• Nájomná zmluva uzatvorená podľa 5 663 a nasl. Občianskeho zákonníka č.40/64 Zb.
v znení zmien a doplnkov dňa 09.09.1992 medzi zmluvnými stranami:
Prenajimateľom: Združenie majiteľov lesa a urbariátu a
Nájomcom: mesto Liptovský Mikuláš
Predmet nájmu: parc. č. E KN 201, k. ú. Veterná Poruba
Účel: výstavba riadenej skládky tuhého komunálneho odpadu na prenajatom
pozemku podľa GP č. 15/92 JA
Doba nájmu: určitá od 1.4.1992 na dobu prevádzky skládky
Súvisiace stavebné povolenie: vydané Obvodným úradom životného prostredia
Liptovský Mikuláš, Oddelenie územného rozhodovania, číslo: ÚR a ŠSS 620/93-Brzo
dňa 11.06.1993 na stavbu „Sanácia skládky TKO Veterná Poruba“.
(podľa cit. stav. povolenia — bola určená doba uzavretia a rekultivácie skládky
najneskór do 12/94)

• Zmluvy o nájme pozemku uzatvorené podľa ust. 663 a nasl. Občianskeho
zákonníka dňa 25.11.2005 medzi zmiuvnými stranami:
Prenajimateľom: Pozemkové spoločenstvo Veterná Poruba, ICO: 30 230 659, sídlo:
Veterná Poruba a
Nájomcom: mesto Liptovský Mikuláš, ičo: 00315524, Štúrova 1989/41, 031 01
Liptovský Mikuláš
Predmet nájmu: pozemky parc. č. E KN 201 (LV č. 683) a parc. č. E KN 202/501 (LV
Č. 661) k. ú. Veterná Poruba
Doba nájmu: určitá 5 rokov
Účel nájmu: uskladnenie tuhého komunálneho odpadu, prevádzkovania hadenej
skládky a realizáciu rozšírenia skládky
Súvisiace stavebné povolenie: vydané Slovenskou lnšpekciou životného prostredia,
lnšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly
čisbo: 449/770140103/105-Gl,Mt zo dňa 2104.2005.

• Nájomná zmluva uzavretá v sůlade s 663 a nasl. Zákona č.40/1964 lb.
Občianskeho zákonnika dňa 2103.2011 medzi zmluvnými stranami:
Prenajimateľom: Pozemkové spoločenstvo Veterná Poruba, ICO 30 230 659, sídlo:
Veterná Poruba č. 143, 031 04 Liptovský Mikuláš a
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Nájomcom: mesto Liptovský Mikuláš, IČO: 00315524, Štúrova 1989/41, 031 42
Liptovský Mikuláš
Predmet nájmu: časti pozemku parc. č. E KN 201 podľa GP 3051 9888-32/2010 a
GP Č. 30519888-322010, k. ú. Veterná Poruba (LV Č. 683) a časť pozemku parc. č. E
KN 202/501 podľa GP Č. 30519888-11/2010 (LV Č. 661)
Doba nájmu: určitá do 31.10.2014
Účel nájmu: prevádzka skládky odpadov
Nájomca sa zaviazal, že ku dňu 31.10.2014 vykoná uzavretie skládky, vykoná úpravy
a odstránenie stavieb nepotrebných k ďalšiemu monitorovaniu skládky. Pre prípad,
že z dóvodu nepriaznivých poveternostných podmienok nebude možné práce
vykonať, nájomca sa zaviazal práce vykonať najneskór do 30.04.201 5.
Podľa článku VI, časť osobitné ustanovenia, bod 4 sa nájomca zaviazal predbežne po
dobu nájmu uzatvárať skládku a rekultivovať predmet nájmu.
Podľa článok VI, časť osobitné ustanovenia, bod 9 nájomca sa zaviazal, že nebude
v budúcnosti pokračovať v konaní o vydanie územného rozhodnutia a stavebného
povolenia na ďalšie rozširenie skládky odpadov na pozemkoch susediacich
s problematickou skládkou vo Veternej Porube v katastri Smrečany.
Súvisiace stavebné povolenia:
- vydané lnšpekciou životného prostredia, lnšpektorát životného prostredia Žilina,

odbor integrovaného povoľovania a kontroly číslo: 7042-
27676/2011/Chy/770140103-Z5-SP2 zo dňa 05.10.2011 na stavbu „Ukončenie
skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba“, v areáli prevádzky „Skládka
TKO Veterná Poruba“. Účelom stavby bob vytvorenie vhodného skládkovacieho
priestoru v rámci rozšírenia eXistujúcej vyhovujúcej skládky odpadov, podľa
záverečného stanoviska Ministerstva pĎdohospodárstva, životného prostredia
a regionálneho rozvoja SR č.1647/2010-3.4/hp, zo dňa 16.08.2010 a dosiahnutia
konečného tvaru telesa za účelom jeho uzatvorenia a rekultivácie, v lehote do
31.10.2014, v zmysle zmluvy o prenájme stavebných pozemkov pod stavbou.

- vydané lnšpekciou životného prostredia, lnšpektorát životného prostredia Žilina,
odbor integrovaného povoľovania a kontroly čislo: 6579-
21935/201 2/Chy/7701 401 03/Z7-SP3 Zo dňa 10.08.2012 na stavbu „Ukončenie
skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba — zakrytie a rekultivácia“,
v areáli prevádzky „Skládka TKO Veterná Poruba“.

Zmluva o uživani pozemkov Č. 93812014/ŽPD uzavretá dňa 30.10.2014 medzi
zmluvnými stranami:
Prvou zmluvnou stranou: Pozemkové spoločenstvo Veterná Poruba, IČO:
30 230 659, sídlo: Veterná Poruba 143, 031 04 Liptovský Mikuláš
Druhou zmluvnou stranou: mesto Liptovský Mikuláš, IČO: 00315524, Štúrova
1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Predmet nájmu: Časť rovnakých pozemkov ako pri predchádzajúcej zmluve
Doba trvania zmluvy: určitá od 01.11.2014 do 31.10.2024
Účel nájmu: zabezpečenie monitoringu skládky odpadov a vykonania prác spojených
s jej údržbou v súvislosti s uzatvorením skládky

• Vzorka nájomných zmlúv uzavretých s vlastnikmi ostatných pozemkov (resp. so
správcom pozemkov - SPF), na ktorých bola skládka TKO Veterná Poruba
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umiestnená, poskytnuté Oddelením životného prostredia a poľnohospodárstva
Mestského úradu Liptovský Mikuláš.
- V 09/1992 mesto Liptovský Mikuláš uzatvorilo nájomné zmluvy s vlastnikmi časti

pozemkov pod skládkou. Tieto nájomné zmluvy bali uzatvárané podía
geometrického plánu č.15192 JA, pre účel nájmu výstavby riadenej skládky
tuhého odpadu na dobu určitú po dobu prevádzky skládky — viď. predmetné
stavebné povolenie.

- Dňa 15.12.2005 mesto Liptovský Mikuláš uzavrelo s fyzickými osobami nové
nájomné zmluvy za účelom uskladnenia TKO a realizáciu rozšírenia skládky
podIa integrovaného povolenia.

- Nájomné zmluvy bol! menené:
Dodatkom Č. 1 zo dňa 11.01.2010, ktorým sa vymedzila výmera prenajatej časti
pozemku podľa geometrického plánu č. 30519888-16/2006 a zmenila sa výška
nájomného.
Dodatkom č. 2 zo dňa 25.05.2011, ktorým sa zmenila doba nájmu na dobu určitú
do 31.10.2014 a vymedzila sa výmera prenajatej časti pozemku podľa
geometrického plánu č.3051 9888-11/2010.

VI. Dokumentácia súvisiaca so súdnym sporom medzi mestom a Pozemkovým
spoločenstvom

• Zaslanie „Dohody o skončení nájmu“ a „Kúpnej zmluvy“ Pozemkovým spoločenstvom
dňa 29.5.2007, čím bob oznámené mestu odstúpenie od nájomných zmlúv a ponuka
na odkúpenie spoločnej nehnuteľnosti za desať miliónov slovenských korún.
Stanovisko mesta malo byť zaslané v Iehote 7 pracovných dni.

• Vyjadrenie mesta zo dňa 6.6.2007, Spis.zn.: 03317/07-Ob. - nesúhlasné stanovisko k
predčasnému ukončeniu nájomného vzťahu, ktorým sa návrh kúpnej zmluvy
považoval za irelevantný.

• Oznámenie Pozemkového spoloČenstva zo dňa 12.6.2007 (07/8442) - o odstúpení od
nájomných zmlúv zo dňa 25.11.2005, ktoré boli podľa stanoviska Pozemkového
spoločenstva uzavreté pre spoločenstvo za nevýhodných podmienok so žiadosťou
o navrátenie pozemkov do póvodného stavu.

• Návrh mesta Liptovský Mikuláš na pracovné stretnutie dňa 18.6.2007, Spis.zn.:
03317/07-Ob. adresovaný Pozemkovému spoločenstvu zo dňa 13.6.2007.

• Dňa 22.6.2007 (07/9290) zaslaná výzva od Pozemkového spoločenstva
o pozastavenie ukladania odpadu na skládku a predloženie projektovej dokumentácie
na stavbu skládky. Pozemkové spoločenstvo trvalo na stanovisku, že došlo
k zrušeniu nájomných zmlúv. Preto žiadalo pozastaviť ukladanie odpadu na skládku
a predložiť projektovú dokumentáciu skládky. Zároveň vyzvalo mesto na prípravu
projektu rekultivácie skládky.

• Rozsudok Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši sp. č. 4C/126/2007-64 dňa
22.1.2006, ktorým súd určil na základe návrhu mesta Liptovský Mikuláš podaného
dňa 22.06.2007, že odstúpenie Pozemkového spobočenstva dňa 12.6.2007 od
nájomných zmlúv uzavretých dňa 25.11.2005 medzi mestom Liptovský Mikuláš
a Pozemkovým spoločenstvom, ktorých predmetom je prenájom pozemkov parc. č.
KN 202/501 — trvalé trávne porasty o celkovej výmere 12744 m2, zap. na LV Č. 661,
k. ú. Veterná Poruba na KU Zilina, Správa katastra Liptovský Mikuláš a parc. Č. KN
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201 — trvalé trávne porasty o celkovej výmere 12461 rn2, zap. na LV Č. 683, k. ú.
Veterná Poruba na KÚ Žilina, Správa katastra Liptovský Mikuláš je neplatné.

• Rozsudok Krajského súdu v Žilina Krajský súd v Žilina sp. č. 6Co/10812008 zo dňa
18.06.2008, ktorým Krajský súd rozsudok Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši č.
4C 126/2007 potvrdil.

VII. Ďalšia dokumentácia preukazujúca postup mesta a Pozemkového spoločenstva
v súvislosti s prevádzkou skládky

• Mesto Liptovský Mikuláš dňa 12.02.2009 zaslalo Pozemkovému spoločenstvu návrh
Dodatku č.1 k Zmluve o nájme pozemku uzatvorenej dňa 25.11.2005. Pozemkové
spoločenstvo odmietlo predložený dodatok nájomnej zmluvy dňa 6.3.2009 a trvalo
na platnej nájomnej zmluve s dobou skončenia nájmu 25.11.201 0.

• Dňa 28.04.2010 (ŽP-2010/03194-01/Pl) bol zaslaný list Pozemkovému spoločenstvu
s návrhom zmluvy o nájme pozemkov pod skládkou TKO Veterná Poruba.
Pozemkové spoločenstvo dňa 24.5.2010 vrátilo návrh zmluvy.

• Mesto Liptovský Mikuláš dňa 17.9.2010 podalo podnet na Okresnej prokuratúre
Liptovský Mikuláš na preskúmanie zákonnosti miestneho referenda, ktoré sa konalo
v obci Veterná Poruba dňa 24.04.2010 ajeho výsledkom bob nesúhlasné stanovisko
občanov k zámeru mesta Liptovský Mikuláš rozširiť skládku TKO Veterná Poruba.
Okresná prokuratúra nezistila žiadne pochybenie v zákonnosti uskutočneného
miestneho referenda a dňa 17.12.2010 odložila podnet bez potreby prijímania
opatrenia prokurátorom.

• Pozemkové spoločenstvo zo dňa 23.10.2010 odpoveďou na list ŽP-2010/03194-
05/KL odmietlo prehodnotiť nájomné zmluvy konČiace dňom 25.11.201 0.

• Mesto Liptovský Mikuláš sa ako navrhovateľ domáhalo na Okresnom súde Liptovský
Mikuláš voči Pozemkovému spoločenstvu ako odporcovi (správcovi pozemkov)
návrhom zo dňa 31.12.2010 zriadenia vecného bremena, ktoré malo spočívať v práve
prechodu a prejazdu motorovými vozidlami cez pozemky — prístupové
a technologické komunikácie zamerané GP Č. 30519888-32/2010 z21.05.2010 ako
parc. C KN Č. 312/28, 312/32, 312/35, 312/36, 312/37, 318/8, 313/4, 364/7 v k. Ú.
Veterná Poruba, ktoré sú vytvorené na par. E KN Č. 202/501, trvalé trávne porasty
o výmere 12 744 m2 zapisanej na LV Č. 661 k. ú. Veterná Poruba a parc. E KN Č.
201, trvalé trávne porasty o výmere 12461 m2 zapisanej na LV Č. 683, Čim sa malo
zabezpeČiť právo mesta uživať nasledovné stavby Skládky TKO Veterná Poruba,
ktoré mesto vlastnilo: Prevádzková a sociálna budova súp. Č. 154 na parc. C KN Č.
312/1 8, Garáž pre kompaktor súp. Č. 155 na parc. C KN Č. 312/20, Vrátnica sCip. Č.
156 na parc. C KN Č. 312/21, Sklad súp. Č. 157 na parc. C KN Č. 312/19, PredČistiaca
stanica sůp. Č. 158 na parc. C KN Č. 312/38 ato počas doby uživania, uzavretia
a monitorovania skládky TKO Veterná Poruba.
K predmetnému návrhu vedenom na Okresnom súde Liptovský Mikuláš pod Č.
konania 6C/14612010 podalo dňa 25.02.2011 Pozemkové spoloČenstvo vyjadrenie,
v ktorom žiadalo, aby bola rešpektovaná Ústava SR ČI. 20 ods. 4 a predložený návrh
považovalo z dóvodov uvedených vo vyjadrení za protizákonný.
Vzhľadom k tomu, že mesto ako navrhovateľ zobrabo prad zaČatím prvého
pojednávania svoj návrh v celom rozsahu späť a Pozemkové spoločenstvo ako
odporca So späťvzatim návrhu súhlasilo, Okresný súd Liptovský Mikuláš konanie Č.
6C/146/2010-66 uznesenim zo dňa 17.03.2011 zastavil.
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• Pozemkové spoločenstvo dňa 24.01.2011 zaslalo mestu žiadosť o vykonanie
rekultivácie na pozemku parc.č. E-KN 201 v k. Ú. Veterná Poruba, pričom termín
rekultivácie mal byť mestom oznámený najneskér do 10.02.2011
V liste sa ďalej uvádzalo, že dňa 09.09.1992 sa uzatvorila zmluva s mestom
Liptovský Mikuláš o nájme pozemku, a to za účelom výstavby riadenej skládky TKO
podľa Stavebného povolenia Č. ÚR a Šss 620/93 Br, ktoré vydal ObÚ životného
prostredia, odd. Uzemného rozvoia a štátnej stavebnej správy dňa 11.06.1993.
Zmluva bola uzatvorená na dobu prevádzku skládky. Skládka bola naplnená v roku
2005, priČom rekultivácia nebola vykonaná, Čo bob povinnosťou nájomcu, ktorá
vyplýva z predmetnej zmluvy Čl. IV. bod 3.

• Mesto dňa 08.02.2011 vydalo stanovisko k žiadosti o rekultiváciu pozemku parc.
Č.KN E 201 s vysvetlenim, že nie je možné doplniť skládku podľa platného
integrovaného povolenia ani požiadať o stavebné povolenie na uzatvorenie skládky,
keďže uplynula doba nájmu pozemkov. Táto situácia by mohla byť vyriešená
súhlasom s návrhom zmluvy o budúcej zmluve.

• Následne bola dňa 21 .03.2011 podľa 5663 a nasl. Občianskeho zákonnika uzavretá
medzi Pozemkovým spoločenstvom a mestom nájomná zmluva bližšie popisaná
v časti V. tejto prílohy k Správe o výsledku kontroly.

VIII. Dokumentácia vo ved rozširenia skládky v k. ú. Smrečany — 3 kazeta

• Rozhodnutie obce Smrečany čislo URaSP 2010/05649-02/Hav zo dňa 26.10.2010,
ktorým ako príslušný stavebný úrad vydala rozhodnutie o umiestnení stavby
„Rozšírenie skládky Veterná Poruba — 3. kazeta‘ na pozemkoch parc. č. KN-C
1098/1, 1098/2, 1098/11 a 1120/3vk. ú. Smrečany.
Rozhodnutie bob vydané na základe návrhu mesta Liptovský Mikuláš zast.
spoloČnosťou REAL lnginiering, s.r.o. zo dňa 26.08.2010 a rovnako 26.08.2010
doručeného stavebnému úradu.
Proti rozhodnutiu sa odvolali obec Veterná Poruba, 031 04 Liptovský Mikuláš,
Miroslav Stromko, bytom Veterná Poruba 67,031 04 Liptovský Mikuláš a Pozemkové
spoloČenstvo Veterná Poruba, so sídlom Veterná Poruba 143, 031 04 Liptovský
Mikuláš.
Na základe predmetných odvolaní uvedený stavebný úrad odstúpil spisový materiál
na rozhodnutie Krajskému stavebnému úradu v Ziline, ako prislušnému odvolaciemu
orgánu.

• Rozhodnutie Krajského stavebného úradu vŽiline Č. N2011/00555/KSÚ Žilina/Pál zo
dňa 9.3.2011, ktorým ako príslušný odvolací orgán zrušuje rozhodnutie I. stupňového
orgánu o umiestnení stavby a vec vracia I. stupňovému orgánu (obci SmreČany) na
nové prejednanie a rozhodnutie.

• Rozhodnutie obce SmreČany zo dňa 28.4.2011 číslo ÚRaSP 2010/05649-04/Hav,
ktorým ako prislušný stavebný úrad podľa 5 117 a 5119 ods. 3 Zák Č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v z. n. p. a 5 5 písm. 5) Zák. Č.
608/2003 Z.z o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie
podľa ustanovenia 5 35 ods. 3 stavebného zákona územné konanie zastavuje.
Uzemné konanie bob zastavené na základe návrhu mesta Liptovský Mikuláš, zast.
spoločnosťou REAL lnginiering, s.r.o. zo dňa 10.04.2011, doručeného I. stupňovému
orgánu 18.04.2011.
Právoplatnosť rozhodnutia: 10.06.2011
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IX. Uznesenia MsZ mesta Liptovský Mikuláš súvisiace s kontrolovanou
problematikou, vrátane zápisnic zo zasadnutí MsZ, zápisnica Č. 412014

• Uznesenie MsZ Č. 20/2011 zo dňa 17.03.2011 k bodu programu: Správa k návrhu
nájomnej zmluvy medii mestom Liptovský Mikuláš a Pozemkovým spoločenstvom
Veterná Poruba.

• Uznesenie MsZ Č. 48/2014 Zo dňa 15.05.2014 k bodu programu: Správa o stave
odpadového hospodárstva v pósobnosti mesta Liptovský Mikuláš za rok 2013
a informácia o stave prípravy zabezpečenia spósobu likvidácie odpadu po roku 2014.

• Uznesenie Č. 104/2014 zo dňa 23.10.2014 k bodu programu: lnformácia o ukončeni
nájomného vzťahu na prenájom pozemkov pod skládkou TKO Veterná Poruba
a odsúhlasenie ceny za vstup na územie uzatvorenej skládky.

• Uznesenie číslo 55/2015 Zo dňa 16.04.2015 k bodu programu: Zrušenie Zmluvy
o interkomunálnej spolupráci v oblasti zabezpeČenia zneškodňovania komunálneho
odpadu a jeho zložiek z územia mesta Liptovský Mikuláš výpoveďou.

• Uznesenie Č. 124/2015 zo dňa 15.10.2015 k bodu programu: Správa o stave
odpadového hospodárstva v pósobnosti mesta Liptovský Mikuláš za rok 2014
a informácia o zabezpečení spósobu nakladania s komunálnym odpadom.

• Zápisnica zo zasadnutia MsZ Č. 4/2014, konaného dňa 03.04.2014 — bod 9) Návrh
zmien rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014.

X. Kontrolné zistenia

Cieľom kontroly nebolo preskúmavanie správnosti rozhodnutí orgánov štátnej správy
a tretich osób, ktoré HK poskytli súčinnosť Z dóvodu, že nepodliehajú kontrolnej činnosti
H K.

V rámci kontroly bol preskúmaný postup mesta Liptovský Mikuláš v procese uzatvorenia
skládky TKO Veterná Poruba, ktorá je vlastníctvom mesta a to na základe dostupnej
dokumentácie, ktorá je uvedená v predchádzajúcich častiach tejto správy, najmä 50
zameraním na postup mesta v súvislosti s uzatváranim nájomných zmlúv
s Pozemkovým spoločenstvom Veterná Poruba a fyzickými osobami — vlastnikmi
pozemkov, na ktorých je situovaná t. Č. už uzavretá a zrekutivovaná skládka.

Podľa stavebného povolenia na stavbu Ukončenie skládkovania odpadov na skládka
Vetemá Poruba — Zakrytie a rekultivácia“ vydaného Rozhodnutím Slovenskej inšpekcie
životného prostredia, lnšpektorát životného prostredia Zilina, odbor integrovaného
povoľovania a kontroly číslo: 6579-21935/2012/Chy/770140103/Z7-SP3 Zo dňa
10.08.2012 a podľa Kolaudačného rozhodnutia číslo: 1075-
17984/2015/Chy,PatJ770140103/Z14-KR ZO dňa 22.06.2015. ktorým inšpekcia povoľuje
trvalé uživanie predmetnej stavby, je stavba umiestnená na pozemkoch (častiach
pozemkov):
• v k. ú. Veterná Poruba parc. č. KN E 201, 202/501, 203, 204, 205, 206, 207 a 208
• vk.ú.Smrečanyparc.č.KNE11O2, 1105, 1106,1109a1110.

S pozemkami zapísanými Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom
ato parc. Č. KN E 201, pre k, ú. Veterná Poruba na LV Č. 683 a parc. č. KN E 202/501
pre k. ú. Veterná Poruba na LV Č. 661, ktoré sův podielovom spoluvlastnictve viacerých
fyzických osób, hospodári Pozemkové spoločenstvo Veterná Poruba, vrátane tých častí,
na ktorých je umiestnená rekultivovaná skládka.
Ostatné pozemky, na ktorých je skládka umiestnená sú v podielovom spoluvlastnictve
fyzických osób, resp. fyzických osób zastúpených Slovenským pozemkovým fondom
a nakladajú s nimi predmetné osoby.
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Mesto uzatvorilo dňa 21.03.2011 s Pozemkovým spoločenstvom Veterná Poruba pre
účely vydania stavebného povolenia Ukončenie skládkovania odpadov na skládke
Veterná Poruba — Zakrytie a rekultivácia“ nájomnú zmluvu na prenájom dotknutých
pozemkov na dobu určitú do 31.10.2014, stým, že v uvedenej dobe musí byť skládka
pine uzavretá, musia byť vykonané stavebno-technické a vegetačné úpravy
a odstránené stavby nepotrebné k následnému monitorovaniu skládky. Súčasne bob
dohodnuté, že z dóvodu nepriaznivých poveternostných podmienok je možné vykonať
rekubtiváciu do 30.04.2015. To zodpovedabo stavebnému povoleniu, v ktorom boba
povolená doba prevádzkovania skládky najneskör do 31.10.2014 a určená doba
ukončenia stavby do 12/2014.
Obdobne boba dodatkami č. 2 k nájomným zmbuvám zjednotená doba uživania
pozemkov s ostatnými vlastnikmi, keď dodatky k nájomným zmluvám boli uzatvárané
v máji 2011 na dobu určitú do 31.10.2014.

Z dostupnej dokumentácie je zrejmé, že zo strany mesta bob uskutočňované úkony
smerujúce k tomu, aby došlo s Pozemkovým spoločenstvom Veterná Poruba k dohode
ohľadom predlženia doby nájmu dotknutých pozemkov so zámerom dociebiť predlženie
povolenej doby skládkovania TKO na skládke. Nakoľko neboba zdokumentovaná
obdobná komunikácia medzi mestom a podielovými spoluvlastníkmi ostatných
pozemkov s cieľom predÍženia nájomných zmbúv, bob v rámci kontroly prehodnocované,
či nebobo v tomto smere niečo zanedbané a či nebobo možné dociebiť predÍženie
skbádkovania, samozrejme za predpokiadu zmeny stavebného povoienia tým, že by boli
uzatvorené nájomné zmiuvy s podiebovými spoluviastnikmi pozemkov pod skládkou,
s ktorými Pozemkové spoiočenstvo nehospodárilo.

Podľa 136 Občianskeho zákonnika vec a teda aj pozemok ako nehnuteľná vec móže
byť v podieiovom spoiuviastníctve viacerých vbastníkov. Podľa 137 cit. zákona podjel
vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastnici podieľajú na právach a povinnostiach
vypbývajúcej k spobočnej ved. Podľa 139 ods. 2 cit. zákona o hospodárení 50

spobočnou vecou rozhodujú spoluvlastnici váčšinou počítanou podľa veľkosti podiebov.
klK dospeba k názoru, že v tomto pripade nebobo možné postupovať podľa cit. právnej
úpravy, pretože plocha skládky nie je tvorená jedným pozemkom v podielovom
spoluvlastnictve rovnakých osób, ale pozostáva z viacerých pozernkov, ktoré majú
róznych vbastníkov. Preto pokiaľ by nedošlo k dohode ohľadom predbženia doby nájmu
na pozemky, s ktorými hospodári Pozemkové spobočenstvo a tvoria menšiu časť plochy
skládky, nebobo možné dociebiť predlženie doby skládkovania TKO na skbádke ani za
predpokbadu, že by došlo k uzavretiu nájomných zmbúv na ostatné pozemky, s ktorými
Pozemkové spoločenstvo nehospodáribo a je na nich situovaná prevažná časť plochy
skládky.
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