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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 22. 06. 2017  číslo     /2017 
 

K bodu: Správa o stave odpadového hospodárstva v pôsobnosti mesta 

Liptovský Mikuláš za rok 2016  

 

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  

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

2016.  

II. konštatuje, že  

   
1. Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Liptovský Mikuláš 

sa v hodnotenom roku vykonávalo  v súlade so: 
 

- Zákonom č.  79/2015 Z. z. o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o odpadoch“) a s jeho vykonávacími 

predpismi,  

- Všeobecne záväzným nariadením č. 6/2011/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi  vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských 

a reštauračných odpadov od prevádzkovateľov kuchyne a elektroodpadov 

z domácností v platnom znení do 30.06.2016, 

- Všeobecne záväzným  nariadením č. 8/2016/VZN    o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v platnom znení s účinnosťou 

od 01.07.2016. 

Za komunálny odpad vzniknutý na území mesta je zodpovedné mesto  okrem 

biologicky rozložiteľného  kuchynského a reštauračného odpadu, ktorého pôvodcom 
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je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie 

spoločného stravovania.    

  

Nakladanie s komunálnymi odpadmi v roku 2016  v meste Liptovský Mikuláš 

ovplyvnili:  

a) Zmeny  v právnych predpisoch v odpadovom  hospodárstve: 

Od 01.01.2016 začal platiť nový zákon o odpadoch a jeho vykonávacie predpisy. 

Oproti pôvodnému  zákonu o odpadoch  zmeny nastali: 

1. V definícii komunálneho odpadu, ktorou boli z komunálneho odpadu vyčlenené:   

- odpady z údržby  zelene z pozemkov  právnických osôb a občianskych združení, 

- opotrebované pneumatiky.  

2. Vo financovaní triedeného zberu odpadov z vyhradených výrobkov. Všetky finančné 

náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, 

zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením oddelene vyzbieraného 

odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu odpadu  znáša výrobca vyhradeného 

výrobku (elektrozariadení, batérií a akumulátorov, obalov, vozidiel, pneumatík, 

neobalového výrobku). Túto povinnosť výrobcovia môžu plniť vytvorením systému 

individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu alebo prostredníctvom 

organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV). Organizácia zodpovednosti výrobcov 

môže takú činnosť zabezpečovať v obci len na základe zmluvy s obcou ako 

i so zberovou spoločnosťou. Mesto Liptovský Mikuláš malo  zmluvne zabezpečený 

zber:  

- elektroodpadu s OZV ASEKOL SK s.r.o.,  so sídlom Lamačská cesta 45, 

Bratislava, 

- odpadu z batérií a akumulátorov s OZV AKU-TRANS spol. s r. o., so sídlom 

Niklová 4313, Sereď 

- odpadu z obalov a neobalových materiálov s OZV RECYKLOGROUP, a.s., 

so sídlom Záhradnícka 51, Bratislava. 

 

b) Zmeny v spôsobe nakladania  s jednotlivými  zložkami komunálnych 

odpadov:  

1. V meste nastala  zmena  v zbere  triedeného odpadu z papiera, plastov a skla ako 

i zmesového komunálneho odpadu vybudovaním troch hniezd podzemných 

kontajnerov na sídlisku Podbreziny. Ich používaním sa zlepší  kvalita prostredia 

v okolí (obmedzí sa zápach),  ich objem ako i monitorovací systém zníži frekvenciu  

vývozu odpadu z nich. Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš na nákup 

kontajnerov na triedený zber získali dotáciu z Recyklačného fondu vo výške 

47 500 eur. Nákup kontajnerov na zmesový komunálny odpad, monitorovací 

systém, ich zabudovanie  bolo financované z rozpočtu mesta.  Na odvoz odpadov 

z týchto kontajnerov sa muselo doplniť technické vybavenie  zvozovej techniky 

o hydraulickú ruku, ktorá bola  financovaná z príspevku Recyklačného fondu.      

2.  Dobudovaním akumulačnej nádrže, postrekovacieho systému, skladovacích 

priestorov  sa mohlo začať kompostovanie zeleného biologicky rozložiteľného 

odpadu z mesta na vodotesnej kompostovacej ploche. Výstavba objektov vo výške 

110 000 eur  bola financovaná z rozpočtu mesta.      

Na technické vybavenie kompostárne - prekopač, traktor, preosievač budú použité 

finančné prostriedky z Operačného programu Kvalita životného prostredia, 

z ktorého mesto Liptovský Mikuláš získalo finančné prostriedky  vo výške 719 850 

eur.  Z týchto prostriedkov bude zakúpená i zberová technika na zelený biologicky 

rozložiteľný odpad ako i zberné nádoby na tento odpad do všetkých rodinných 
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domov v meste. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na dodávateľov 

uvedeného tovaru.  

 

2. Podkladom pre  financovanie  nákladov spojených  s nakladaním  komunálneho  

odpadu  v roku 2016 bol:  

- Rozpočet mesta Liptovský Mikuláš na rok 2016, 

- RÁMCOVÁ  ZMLUVA  č. 102/2016/ŽPD o vymedzení rozsahu a spôsobu správy, 

údržby a prevádzkovaní majetku mesta a o finančnom zabezpečení týchto činností, 

- Zmluva č. 1132/2015/ŽP o nakladaní s komunálnym odpadom vznikajúcim 

na území mesta Liptovský Mikuláš.  

V roku  2016 boli činnosti  spojené  so zberom, prepravou, zhodnotením alebo 

zneškodnením vzniknutých komunálnych odpadov financované finančnými 

prostriedkami: 

- z výnosov z miestneho poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení, 

- z finančného príspevku Recyklačného fondu,   
- z príspevkov výrobcov obalov a neobalových výrobkov prostredníctvom 

organizácie zodpovednosti výrobcov. 

 

III. odporúča  primátorovi mesta 

 

1. Zabezpečiť vypracovanie a predloženie na schválenie Mestskému zastupiteľstvu 

Liptovský Mikuláš Program odpadového hospodárstva mesta na roky  2016 – 2020  

mesta Liptovský Mikuláš  v termíne do štyroch mesiacov od vydania programu 

žilinského kraja.  

2. Na základe overených skutočností spojených s technickými  parametrami 

uzatvorenia Skládky TKO Veterná Poruba  a stanovenými opatreniami  Slovenskej 

inšpekcie životného prostredia  na odstránenie  zistených nedostatkov podať trestné 

oznámenie na neznámu osobu. 

3. Pripraviť model finančného zabezpečenia opätovného uzatvorenia Skládky TKO 

Veterná Poruba. Po jeho spracovaní predložiť model financovania na schválenie 

Mestskému zastupiteľstvu Liptovský Mikuláš. 

4. Predložiť Mestskému zastupiteľstvu Liptovský Mikuláš správu o výsledkoch 

z vykonaných kontrol uzatvorenia Skládky TKO Veterná Poruba a uložených opatrení 

na  odstránenie nedostatkov.    

 

 

 

        Ing. Ján Blcháč, PhD. 

                      primátor mesta 

                                                                     

 

                                                                              

Dátum podpisu uznesenia:               2017 
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Dôvodová  správa 

Správa o stave odpadového hospodárstva v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš za rok 2016  

bola spracovaná v zmysle schváleného plánu a programu zasadnutí Mestského  zastupiteľstva  

Liptovský  Mikuláš pre rok 2017. 

1. Úvod 
 

Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Liptovský Mikuláš sa v hodnotenom roku 
vykonávalo  v súlade so: 

- zákonom č.  79/2015 Z. z. o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a s jeho vykonávacími predpismi,  

- Všeobecne záväzným nariadením č. 6/2011/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských 

a reštauračných odpadov od prevádzkovateľov kuchyne a elektroodpadov z domácností 

v platnom znení do 30.06.2016, 

- Všeobecne záväzným  nariadením č. 8/2016/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi v platnom znení s účinnosťou od 01.07.2016. 

V správe sú  zhodnotené údaje: 

- o tvorbe  komunálnych odpadov na území mesta Liptovský Mikuláš,  

- o výsledkoch dosiahnutých v prevádzkach  zariadení  na zber odpadov – zberných dvoroch, 

- o výsledkoch  dosiahnutých v prevádzkach  zariadení na zhodnocovanie odpadov – triediacej 

hale, kompostárne, 

- o výdavkoch na prevádzku uvedených zariadení ako i výdavkoch vynaložených na údržbu 

skládky odpadov Veterná Poruba, 

- o kapitálových výdavkoch na realizáciu stavieb,  na modernizáciu technického vybavenia. 

 

2. Nakladanie s komunálnym odpadom 
 

2.1 Zber  komunálnych  odpadov: 
 

Zber komunálnych odpadov  v meste sa uskutočňoval: 

- Ich ukladaním do príslušných  kontajnerov alebo vriec (biologicky rozložiteľný odpad 

zo záhrad).    

- Prinesením vytriedených zložiek komunálneho odpadu  na zberné dvory  na  Podtatranského 

ulici  a Okoličnianskej ulici.   
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- Odovzdaním  odpadu pri kalendárovom zbere objemného odpadu alebo nebezpečného 

odpadu. 

- Odovzdaním  odpadu  jeho výkupcovi.   

V mestskej časti Podbreziny sa v roku 2016 okrem pozemných kontajnerov na zber zložiek  

komunálnych  odpadov začali používať i podzemné kontajnery zabudované na troch  lokalitách.    

Odvoz odpadu sa uskutočňoval  podľa  plánovacieho kalendára 2016.  

 

2.2 Množstvo vzniknutých komunálnych  odpadov: 

Produkcia komunálnych odpadov v meste  Liptovský Mikuláš v roku 2016 podľa  ich kategórie  je 

uvedená v tabuľke č.  1. 

Tabuľka č. 1 

Kategória odpadu : 

Množstvo vzniknutých komunálnych odpadov v t 

v roku 2015 v roku 2016 
% z celkového 

množstva odpadov  
v r. 2016 

priemer na jedného 
obyvateľa v kg  

v r. 2016 

Ostatný odpad 16 239,66 14322,19 99,359 455,236 

Nebezpečný odpad 71,22 93,06 0,646 2,958 

Spolu: 16 310,88 14415,27 100 458,195 

 K 31.12.2016 na území mesta Liptovský Mikuláš žilo 31 461 obyvateľov. 

Graf č. 1  
Porovnanie množstva vzniknutých komunálnych odpadov v r. 2015 a r. 2016 

 

Množstvo  jednotlivých zložiek  komunálnych odpadov vyzbieraných v meste  Liptovský Mikuláš 

v roku 2016  je uvedená v tabuľke č.  2.  

Tabuľka č. 2 

Názov odpadu Katalógové Kategória Množstvo % 

roku 2015 v roku 2016
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číslo odpadu odpadu 
v t 

z vyzbieraného  
odpadu 

obaly z papiera a lepenky 15 01 01 O 95,555 0,663 

obaly z plastov 15 01 02 O 112,09 0,778 

obaly z kovu 15 01 04 O 18,46 0,128 

obaly obsahujúce zvyšky 
nebezpečných látok alebo 
kontaminované nebezpečnými 
látkami 

15 01 10 N 8,270 0,011 

kovové obaly obsahujúce 
nebezpečný tuhý pórovitý základný 
materiál (napríklad azbest) vrátane 
prázdnych tlakových nádob 

15 01 11 N 1,550 
 0,011 

olejové filtre 16 01 07 N 0,062 0,000 

papier a lepenka 20 01 01 O 575,665 3,993 

sklo 20 01 02  O 594,08 4,121 

viacvrstvové kombinované 
materiály na báze lepenky 
(kompozity na báze lepenky) 

20 01 03 O 39,840 

0,276 

šatstvo 20 01 10 O 20,950 0,145 

rozpúšťadlá 20 01 13 N 2,237 0,016 

kyseliny 20 01 14 N 0,0350 0,000 

pesticídy 20 01 19 N 0,290 0,002 

žiarivky a iný odpad obsahujúci 
ortuť 

20 01 21 N 0,540 
0,004 

vyradené zariadenia obsahujúce 
chlórfluórované uhľovodíky 

20 01 23 N 28,460 
0,197 

jedlé oleje a tuky 20 01 25 O 1,231 0,009 

oleje a tuky 20 01 26 N 0,090 0,001 

farby, tlačiarenské farby, lepidlá a 
živice obsahujúce nebezpečné látky 

20 01 27 N 7,340 
0,051 

batérie a akumulátory 20 01 33 N 2,250 0,016 

batérie a akumulátory 20 01 34 O 0,070 0,000 

vyradené elektrické a elektronické 
zariadenia 

20 01 35 N 41,940 
0,291 

vyradené elektrické a elektronické 
zariadenia 

20 01 36 O 61,220 
0,425 

drevo 20 01 38 O 266,750 1,850 
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plasty 20 01 39 O 264,330 1,834 

plasty (TAP) 20 01 39 O 74,16 0,514 

kovy 20 01 40 O 58,610 0,407 

biologicky rozložiteľný odpad 20 02 01 O 1201,69 8,336 

zmesový komunálny odpad 20 03 01 O 8533,720 59,199 

odpad z čistenia ulíc 20 03 03 O 598,450 4,152 

objemný odpad 20 03 07 O 578,850 4,016 

drobný stavebný odpad 20 03 08 O 1204,740 8,357 

zmiešaný stavebný odpad 17 09 04 O 21,720 0,151 

Spolu:   14415,25 100 

   

O .... odpad kategórie ostatný odpad 

N.... odpad kategórie nebezpečný  odpad 

 

2.3 Spôsob nakladania s komunálnymi odpadmi: 

Nakladanie s  jednotlivými vzniknutými zložkami komunálneho odpadu  v súlade s hierarchiou 

odpadového hospodárstva  je uvedené v tabuľke č. 3: 
 

Tabuľka č. 3 

Nakladanie s odpadmi 
Množstvo 

odpadu 
v tonách 

% 
z celkového 
množstva 

Množstvo 
odpadu na 

obyvateľa v kg 
v r. 2016 

Množstvo 
odpadu na 

obyvateľa v kg 
v r. 2015 

Predchádzanie vzniku odpadov 152,950 1,061 4,862 2,04 

Zhodnocovanie 
odpadov  

Materiálové 2784,505 19,316 88,507  

Energetické 478,430 3,319 15,207  

Zhromažďovanie 539,795 3,745 17,158  

Spolu: 3802,730 26,380 120,871 147,62 

Zneškodňovanie 
odpadov 

Skládkovaním 10449,420 72,489 332,139  

Iné 10,145 0,070      0,322  

Spolu: 10459,565 72,650 332,461 370,78 

Spolu:  14415,25  458,195 520,44 

K 31.12.2016 na území mesta Liptovský Mikuláš žilo 31 461 obyvateľov. 
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2.3.1 Predchádzanie vzniku odpadov : 

Mesto predchádzalo  vzniku odpadov: 

- zberom opotrebovaného šatstva, 

- odovzdávaním odpadu z dreva do domácností. 

V tabuľke č. 4  sú uvedené  údaje dotýkajúce sa prechádzania vzniku odpadov  v r. 2016. 

Tabuľka č. 4  

Predchádzanie vzniku odpadov : 

Názov odpadu: 
Katalógové 

číslo 
Množstvo odpadu 

v tonách 
Názov odberateľa odpadu: 

šatstvo 20 01 10 20,95 Pomocný anjel, n. o., Nižná 

drevo 20 01 38 132,00 Zamestnanci VPS Liptovský Mikuláš  

Spolu: 152,95  

 

2.3.2 Zhodnocovanie odpadov:  

- Recyklácia – materiálové zhodnotenie odpadov: 

Množstvo  materiálne zhodnoteného odpadu  v roku 2016 je uvedené v tabuľke č. 5.  

Tabuľka č. 5 

Materiálové zhodnotenie odpadov: 

Názov odpadu: 
Katalógové 

číslo 

Množstvo 
odpadu  
v tonách 

Názov odberateľa odpadu 

obaly z papiera a lepenky 15 01 01 95,555 

HR NZ, s.r.o., Michalská bašta 16, Nové 
Zámky 

Ľupčianka s.r.o., Priemyselná 1, 
Liptovský Mikuláš  

ECOPAK Slovakia, spol. s r.o.,  
Bôrická cesta 103, Žilina  

papier a lepenka 20 01 01 575,655 

KREDUS s.r.o., Hlinícka 52,  Bytča 

ECOPAK Slovakia, spol. s r.o.,  
Bôrická cesta 103, Žilina 

Brantner Poprad, s.r.o.,  

1% 

26% 73% 

Graf č.  2  
Spôsob nakladania s komunálnymi odpadmi v r. 2016 

Predchádzanie vzniku odpadov

Zhodnocovanie odpadov

Zneškodňovanie odpadov
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Nová 76, Poprad 

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš  

Sklo 20 01 02 594,08 

Vetropack Nemšová, s.r.o., Železničná 
207/9, Nemšová 

Auto Glass Recycling, s.r.o.,  
Šelpice 139,  

viacvrstvové 
kombinované materiály 
(kompozity) 

20 01 03 39,840 
KURUC Company spol. s. r. o.,  
Veľké Lovce 393 

žiarivky a iný odpad 
obsahujúci ortuť 

20 01 21 0,540 
ASEKOL SK s.r.o.,  
Lamačská cesta 45,  Bratislava 

vyradené zariadenia 
obsahujúce 
chlórfluórované 
uhľovodíky 

20 01 23 28,460 

ASEKOL SK s.r.o.,  
Lamačská cesta 45,  Bratislava 

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., 
Osvetová 24, Bratislava 

jedlé oleje a tuky 20 01 25 1,231 

Brantner Poprad, s.r.o.,  
Nová 76, Poprad 

INTA, s.r.o., 
Rybárska 758/18, Trenčín 

oleje a tuky 20 01 26 0,090 
DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 
Banská Bystrica 

farby, tlačiarenské farby, 
lepidlá a živice 
obsahujúce nebezpečné 
látky 

20 01 27 7,340 
DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 
Banská Bystrica  

alkalické batérie 20 01 34 0,020 
AKU-TRANS spol. s r. o., 
 Niklová 4313, Sereď  

batérie a akumulátory 20 01 33 2,250 
AKU-TRANS spol. s r. o., 
Niklová 4313, Sereď 

batérie a akumulátory 20 01 34 0,050 
ASEKOL SK s.r.o.,  
Lamačská cesta 45,  Bratislava 

vyradené elektrické 
a elektronické zariadenia 

20 01 35 41,940 

ASEKOL SK s.r.o.,  
Lamačská cesta 45,  Bratislava 

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., 
Osvetová 24, Bratislava 

vyradené elektrické 
a elektronické zariadenia 

20 01 36 61,220 

ASEKOL SK s.r.o.,  
Lamačská cesta 45,  Bratislava 

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., 
Osvetová 24, Bratislava 

obaly z plastov 15 01 02 112,090 

ENWASTE s.r.o., M. R. Štefánika 7845/53, 
Zvolen 

Ľupčianka,  s.r.o., Priemyselná 1,   
Liptovský Mikuláš   

Falc-Com s.r.o.. Trenčianska cesta 27, Nové 
Mesto nad Váhom    

plasty (polystyrén)  20 01 39 4,400 Strojmast s.r.o.,. Lúky 315 

Plasty 20 01 39 259,93 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš  
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obaly z kovu 15 01 04 18,460 
Kouex – Jozef Matejovie,  Dúbrava 10 

Zberné suroviny, a.s., l  

Kovy 20 01 40 58,610 Kouex – Jozef Matejovie,  Dúbrava 10 

biologicky rozložiteľný 
odpad 

20 02 01 932,17 
Verejnoprospešné služby Družstevná 1,  
Liptovský Mikuláš 

drobný stavebný odpad 20 03 08 495,400 
ISO & spol, s.r.o., 
Lesnícka 10, Liptovský Mikuláš 

Rozpúšťadlá 20 01 13 0,035  
DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská 
Bystrica  

olejové filtre 16 01 07 0,062 
DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská 
Bystrica  

Spolu: 2784,505  

 

 

 

- Energetické zhodnocovanie odpadov: 

Energeticky bol zhodnocovaný odpad uvedený v tabuľke č. 6:   

Tabuľka č. 6 

Energetické zhodnocovanie odpadov: 

Názov odpadu: 
Katalógové 

číslo 
Množstvo odpadu 

v tonách 
Názov odberateľa odpadu: 

Drevo 20 01 38 134,75 
Liptovský Mikuláš 

BODOS, s.r.o., Tatranská Lomnica 
139, Vysoké Tatry 

plasty (TAP) 20 01 39 74,16 
Ľupčianka, s.r.o.,   
Priemyselná 2053, Lipt.  Mikuláš  

biologicky rozložiteľný 
odpad 

20 02 01 269,52 

Vampiria, s.r.o.,  
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1808/59,  
Liptovský Mikuláš 

BODOS, s.r.o., Tatranská Lomnica 
139, Vysoké Tatry  

Spolu: 478,43  

  

Spoločnosť   Vampiria, s.r.o. a BODOS, s.r.o.  odpad z dreva a biologicky rozložiteľný odpad drvila 

na štiepku. Takto  upravený odpad  sa využíval ako palivo.  

Odpad z plastov (TAP) je odpad z plastov vytriedený v triediacej hale, ktorý nie je možné materiálovo 
zhodnotiť z dôvodu jeho znečistenia alebo jeho zloženia.  Prostredníctvom spoločnosti  OZO, a.s., 
Liptovský Mikuláš je spaľovaný Carmeuse Slovakia, s.r.o., Košice.  
    

2.3.3 Zneškodňovanie odpadov: 

- Ukladaním odpadov na skládku:  

Skládkovaním bol zneškodňovaný odpad uvedený v tabuľke č. 7.  

Tabuľka č. 7 

Zneškodnenie odpadov na skládke odpadov 
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Názov odpadu: 
Katalógové 

číslo odpadu 

Množstvo odpadu 
v tonách 

Názov odberateľa 
odpadu: 

v roku 2015 v roku 2016 

zmesový komunálny odpad 20 01 03 9 527,02 8 533,72 

Brantner Fatra, s.r.o., 
Robotnícka 20,   
Martin 

odpad z čistenia ulíc 20 03 03 441,75 598,45 

objemný odpad 20 03 07 59,03 578,85 

drobný stavebný odpad 20 03 08 1 577,25 709,34 

biologicky rozložiteľný odpad 20 02 01 1,94 0,00 

zmiešané odpady zo stavieb 
a demolácií 

17 09 04 21,72 21,72 

farby, tlačiarenské farby, 
lepidlá a živice obsahujúce 
nebezpečné látky 

20 01 07 13,39 7,34 

DETOX s.r.o. 
Zvolenská cesta 139, 
Banská Bystrica 

Spolu: 11 620,38 10 449,42  

 

Odpad bol zneškodňovaný ukladaním na skládke odpadov Kalnô prevádzkovanej spoločnosťou 

Brantner Fatra, s.r.o., so sídlom  Robotnícka 20,  Martin.  

- Iný  spôsob zneškodňovania:  

V tabuľke č. 8 sú uvedené odpady kategórie nebezpečný odpad, ktoré boli zneškodnené  

fyzikálno-chemickou úpravou  spoločnosťou  DETOX s.r.o. so sídlom  Zvolenská cesta 139, Banská 

Bystrica  vo vlastných zariadeniach alebo  ich zneškodňovanie zabezpečovala v iných zariadeniach 

zameraných na tento účel. 

Tabuľka č. 8  

Zneškodnenie odpadov iným spôsobom 

Názov odpadu: 
Katalógové 

číslo 
Množstvo odpadu  

v tonách 
Názov odberateľa 

odpadu 

kyseliny 20 01 14 0,035 

DETOX s.r.o. 
Zvolenská cesta 139, 
Banská Bystrica 

pesticídy 20 01 19 0,290 

obaly obsahujúce zvyšky 
nebezpečných látok alebo 
kontaminované nebezpečnými 
látkami 

15 01 10 8,270 

kovové obaly obsahujúce 
nebezpečný tuhý pórovitý základný 
materiál (napríklad azbest) vrátane 
prázdnych tlakových nádob 

15 01 11 1,550 

Spolu: 10,145 
 
 

 

2.4  Triedený zber zložiek komunálneho odpadu: 

Mesto v oblasti  triedeného zberu v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch  a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov je povinné zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu:  
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- papiera, plastov, kovov a skla, 

- biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická 

osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania, 

- jedlých olejov a tukov z domácností, 

- biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov. 

 

Zber odpadu z papiera, plastov, kovov a skla 

Triedený zber  odpadu  papiera, plastov, kovov a skla v roku 2016 bol  v meste zabezpečovaný: 

-  kontajnerovým  zberom: 

o kontajnery  o objeme 1100 l na zber  odpadu z plastov, papiera,  skla,   

o podzemných kontajnerov  o objeme  3 m3 na zber  odpadu z plastov, papiera,  skla,  

- vrecovým zberom  plastov v prímestských častiach mesta,   

- zberom na zberných dvoroch -  obyvatelia mesta môžu počas celého roka v neobmedzenom 

množstve tento odpad zdarma odovzdávať na zberných dvoroch, kde sa na zber odpadov  

používajú:  

o veľkoobjemové kontajnery  o objeme 5 m3  na zber  odpadu z  papiera,  skla, kovov 

na zberných dvoroch, 

o veľkoobjemové kontajnery  o objeme 20 m3  na zber  odpadu  z plastov, papiera 

na zberných dvoroch, 

- výkupom odpadov - odpad z papiera a kovov môžu odpredať v zberniach surovín 

prevádzkovaných na území mesta Liptovský Mikuláš alebo spoločnosti Brantner Poprad, 

s.r.o..   

- zberom papiera a tetrapakov na základných a materských školách.   

 

Mesto podpísaním zmluvy so spoločnosťou  Brantner  Poprad, s.r.o. umožnilo výkup papiera od 

obyvateľov z lokalít s prevažujúcou zástavbou bytových domov zber papiera.  V roku 2016 takto bolo 

vykúpených 186,08 ton odpadu z papiera.   V roku 2016  bolo na základných a materských školách 

vyzbieraných 102 ton  odpadu z papiera a 0,435 ton tetrapakov.  

 

Odpad z plastov, kovov, teprapakov a  papiera vyzbieraný v kontajneroch a na zberných dvoroch 

bol dotrieďovaný a upravovaný v triediacej hale a prostredníctvom zmluvných partnerov  

zhodnocovaný.  

Vyzbieraný odpad zo skla  z kontajnerov  a  zberných dvorov bol  zvážaný a zhromažďovaný 

v areáli odpadového hospodárstva  Okoličné a priebežne bol  odvážaný do zariadenia na jeho 

zhodnotenie.  Spolu s týmto odpadom je zhromažďovaná aj sklenená výplň z okenných rámov.  

 

Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu: 

Povinnosť  zavedenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa 

zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudne účinnosť 

len od 01.07.2017 s možnosťou uplatnenia zákonnej výnimky za podmienky splnenia stanovených 

ukazovateľov. Preto sa  tento zber nehodnotí.  

Zber jedlých olejov a tukov z domácností: 

Zber tohto odpadu sa uskutočňoval zberom: 
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- spoločnosťou  Brantner Poprad, s.r.o. – zber priamo od obyvateľov z lokalít s prevažujúcou 

zástavbou bytových domov, 

- spoločnosťou INTA, s.r.o., Trenčín – zber odpadu na čerpacej stanici PH na Štefánikovej ul. , 

Liptovský Mikuláš.   

 

Zber biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov 

Jedná sa o  zelený odpad z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov v správe mesta 

a pozemkov fyzických osôb.  

Zber tohto odpadu z rodinných domov sa vykonával: 

- vrecovým spôsobom z rodinných domov, 

- kalendárovým zberom  dva krát do roka, 

- na zberných dvoroch. 

Vyzbieraný odpad sa zhodnocoval: 

- kompostovaním  - tráva, lístie, vypletá burina, zvyšky z pestovania, znehodnotené  ovocie 

a zelenina a pod.  

- drvením na štiepku – konáre.   

 

V tabuľke č. 9 je uvedený prehľad množstva vytriedených zložiek komunálneho odpadu v roku 

2016 a pre porovnanie aj v roku  2015. 

Tabuľka č. 9:  

Názov zložky  
Množstvo v tonách v roku  

2015 2016 

Odpad zo skla 805,60 594,08 

Odpad z papiera  

  

 

 

yberní 

 zberní 

537,52 671,22 

Odpad z plastov, viacvrstvových 

kombinovaných materiálov – VKM 

(tetrapakové obaly), obalov z kovov 

312,43 376,42 

Biologicky rozložiteľný odpad 1486,36 1201,69 

Elektroodpad 70,83 103,70 

Batérie a akumulátory 7,34 2,32 

Nebezpečný odpad  14,25 17,485 
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3. Zariadenia na nakladanie s komunálnymi odpadmi  

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš v roku 2016:  

 prevádzkovali zariadenia na nakladanie s komunálnymi odpadmi: 

- zberné dvory na Podtatranského a Okoličnianskej ulici,  

- triediacu halu na Žiarskej ulici, 

-  kompostáreň v areáli odpadového hospodárstva Okoličné, 

 vykonávali monitoring a údržbu skládky odpadov Veterná Poruba, 

 prevádzkovali prekládkovú stanicu, 

 vykonávali údržbu ČOV Podbreziny.  

 

3.1 Zberné dvory: 

V roku 2016  boli v prevádzke dva zberné dvory: 

- Zberný dvor  na Okoličnianskej ulici, Liptovský Mikuláš, 

- Zberný dvor na Podtatranského ulici, Liptovský Mikuláš.   

Do zberného dvora mohol občan mesta Liptovský Mikuláš preukázaním  sa občianskym 

preukazom priniesť akúkoľvek vytriedenú  zložku komunálneho odpadu bez obmedzenia množstva, 

okrem odpadu z liečiv  a kuchynského odpadu.   
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Oproti roku 2015  sa na zberných dvoroch v roku 2016 nezbierali opotrebované pneumatiky, 

ktoré podľa nového zákona o odpadoch, účinného od 01.01.2016, už  neboli  zložkou komunálneho 

odpadu.   

Od 01.06.2016 v súvislosti so zmenou zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorou bol zber drobného stavebného odpadu 

spoplatnený,  drobný stavebný odpad bol zbieraný len na zbernom dvore na Okoličnianskej ul..  Len 

na tomto dvore je možné zabezpečiť  váženie prineseného odpadu na ciachovanej váhe, ako to 

vyžaduje zákon.   

Na zbernom dvore sa  realizovalo s cieľom znižovania množstva skládkovaného odpadu alebo 

zníženia jeho objemu: 

- triedenie  drobného stavebného  odpadu na odpad vhodný na zhodnotenie (materiálové) 

a na odpad nevhodný na spracovanie (napr. betón s výstužou, znečistené stavebné materiály 

a pod.), 

- vybíjanie sklenenej výplne z okenných rámov, výplň bola  zhodnocovaná spolu s odpadom 

zo skla,     

- triedenie biologicky rozložiteľného  odpadu na konáre a odpad zo záhrad z dôvodu 

rozdielneho spôsobu zhodnocovania (konáre štiepkovaním na palivo, lístie, tráva 

kompostovaním), 

- triedenie polystyrénu z plastov, 

- triedenie dreva, drevo vhodné ako palivo bolo odovzdávané zamestnancom, 

- veľkobjemný odpad (okenné rámy, nábytok) sa  rozoberali na ich jednotlivé diely.   

Na zberných dvoroch sú  na zhromažďovanie  prinesených odpadov používané: 

- Veľkoobjemové kontajnery o objeme 5 m3 ,  a 20 m3 
- Špeciálne kontajnery na zhromažďovanie batérií a akumulátorov, žiariviek 
- Ekologický  kontajner – nebezpečné odpady 
- Eko domčeky – elektroodpad. 

 
Množstvo jednotlivých zložiek komunálneho odpadu prinesených obyvateľmi mesta v roku 

2016 do zberných dvorov je uvedené v tabuľke č. 10. 

Tabuľka č. 10 

Názov odpadu 
Katalógové 

číslo odpadu 

Množstvo 
odpadu 
v tonách 

Názov a sídlo odberateľa 

nebezpečný odpad  19,874 DETOX s.r.o.,Zvolenská cesta 139, 

Banská Bystrica   

papier a lepenka 20 01 01 86,130 Verejnoprospešné služby Liptovský 

Mikuláš - Triediaca hala  

plasty  
20 01 39 

38,640 Verejnoprospešné služby Liptovský 

Mikuláš - Triediaca hala 

polystyrén 4,400 Strojmast s.r.o., Lúky 315 

sklo 20 01 02 99,460 Areál odpadového hospodárstva 

Okoličné 
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elektroodpad 

20 01 21 
20 01 23 
20 01 35 
20 01 36 

68,030 
ASEKOL  SK, s.r.o., Lamačská cesta  

Bratislava  

64,130 
AVE SK, odpadové hospodárstvo 

s.r.o., Osvetová 24, Bratislava 

batérie a akumulátory  

16 0602 

16 06 04 

20 01 33 

2,270 
AKU-TRANS spol. s r. o.,   Niklová 

4313, 926 01 Sereď  

batérie a akumulátory – 

monočlánky 
20 01 34 0,050 

ASEKOL  SK, s.r.o., Lamačská cesta  

Bratislava 

drevo  20 01 38 

134,75 
Vampiria, s.r.o.,  

Nábrežie Dr. A. Stodolu 1808/59, 

132,00 
Zamestnanci  Verejnoprospešné 

služby Liptovský Mikuláš  

kovy 20 01 40 58,610 
Zberné suroviny, a.s., Liptovský 

Mikuláš  

biologicky rozložiteľný 

odpad 
20 02 01 

382,840 Kompostáreň Okoličné 

269,52 
Vampiria, s.r.o.,  

Nábrežie Dr. A. Stodolu 1808/59,  

objemný odpad 20 03 07 445,97 Prekládková stanica Okoličné 

drobný stavebný odpad 20 03 08 
709,34 Prekládková stanica Okoličné 

495,74 ISO & spol, s.r.o. Liptovský Mikuláš 

 

Výdavky  na prevádzku zberných dvorov:  

V roku 2016 z dôvodu účinnosti zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov nastala zmena vo financovaní triedeného zberu odpadov z obalov a z odpadov 

neobalových materiálov (odpadu z papiera, platov, skla, tetrapakov).  Povinnosť finančného 

zabezpečenia nakladania s týmto prúdom odpadu prešla na  výrobcov materiálu, z ktorých tento 

odpad vzniká.  Výrobcovia túto povinnosť zabezpečujú cez organizácie zodpovednosti výrobcov.  

Mesto Liptovský Mikuláš zmluvne túto činnosť zabezpečilo so spoločnosťou RECYKLOGROUP, a.s., 

sídlom Záhradnícka 51, Bratislava. Podiel výdavkov na zber daného vyhradeného  odpadu  

z celkových výdavkov na prevádzku zberných dvorov predstavoval 29,10 %. Výška výdavkov 

na prevádzkovanie zberných dvorov je  uvedené v tabuľke č. 11.  
 

Tabuľka č. 11 

Obdobie 
Rozpočet mesta v € 

Recyklogroup, a.s. Bratislava 
v € 

Náklady spolu 
v € 

 plán  skutočnosť % Plán skutočnosť % 

Do 
30.06.2016 

181 043,00 

90 563,00 100 0 0 0 90 563,00 

Od 
01.07.2016 

64 978,00 70,9 39 810 
 

26 330,00 29,1 91 308,00 

Spolu:  181 043,00  154 713,00  39 810 
 

26 330,00  181 871,00 

 

Kapitálové výdavky:  
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Kapitálové výdavky  vynaložené na rekonštrukciu  prevádzkových objektov zberných dvorov  

boli vo výške 17 812,71 €. 

 

Príjmy: 

Príjmy  boli za vyzbieraný drobný stavebný odpad. Od 01.06.2016 do 31.12.2016 na zbernom 

dvore Okoličnianska ulica, kde sa tento odpad od obyvateľov zbiera, bolo vybratých 6 011,95 eur za    

400,797 ton  vyzbieraného odpadu.    

 

3.2 Prekládková stanica: 

Prekládková stanica je miesto zhromažďovania komunálnych odpadov, ktoré sú zvážané z územia 

mesta Liptovský Mikuláš a  následne  odvážané na skládku odpadov Kalnô prevádzkovanej 

spoločnosťou Brantner Fatra, s.r.o.,  so sídlom  Robotnícka 20,  Martin. 

Množstvá odpadov privezených zložiek komunálneho odpadu na prekládkovú stanicu sú uvedené 

v tabuľke č. 12. 
 

Tabuľka č. 12 

Názov odpadu 
Katalógové číslo 

odpadu 
Množstvo odpadu 

 v tonách 

zmesový komunálny odpad 20 01 03 8 533,72 

odpad z čistenia ulíc 20 03 03 598,45 

objemný odpad 20 03 07 578,85 

drobný stavebný odpad 20 03 08 709,34 

zmiešané odpady zo stavieb a demolácií 17 09 04 21,72 

Spolu: 10 442,08 

Výdavky na prevádzku prekládkovej stanice: 

Na prevádzku prekládkovej stanice  z rozpočtu mesta boli vynaložené finančné prostriedky 

vo výške 142 830,00 €.   

Kapitálové výdavky: 

Mesto Liptovský Mikuláš na dostavbu prekládkovej stanice odpadov z vlastných prostriedkov 

vynaložilo finančné prostriedky na: 

1. prípravnú a projektovú dokumentáciu:      1 110,00 € 

2. realizáciu stavby:    rampa     3 538,02 € 

                                    spevnené plochy:   1 836,61 € 

spolu:        6 484,63 € 

 

3.3 Kompostáreň: 

Kompostáreň  mesta Liptovský Mikuláš bola spustená do prevádzky v jesennom období roku 

2016. Kolaudáciou  stavebných objektov  - akumulačnej nádrže, postrekového systému, skladovacích 

priestorov sa skončil ambulantný spôsob doterajšieho zhodnocovania  zeleného  biologicky 

rozložiteľného  odpadu z mesta Liptovský Mikuláš (lístia, trávy, odpadu zo zeleniny,  buriny a pod.) 

a začalo sa kompostovanie na spevnenej vodohospodársky zabezpečenej ploche s miernym spádom 

smerom k zbernej nádrži na zachytávanie odpadovej vody a výluhov v stanovenej surovinovej 

skladbe. 

Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu  spracovaného kompostovaním v danom 

zariadení  v roku 2016 je uvedené v tabuľke č. 13. 
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Tabuľka č. 13 

Názov odpadu 

Katalógové 

číslo 

odpadu 

Množstvo odpadu v tonách 
Názov a sídlo  odberateľa 

v roku 2015 v roku 2016 

biologicky rozložiteľný 

odpad  (odpad zo záhrad) 
20 02 01 1 248,96 932,17 

Verejnoprospešné služby 

Liptovský Mikuláš  

 

Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  do 

komunálneho odpadu nepatrí biologicky rozložiteľný odpad od právnických osôb a občianskych 

združení. Aj z tohto dôvodu sa v roku 2016 vyzbieralo  menej tohto odpadu.  

 

Výdavky na prevádzku kompostárne:   

Prevádzkové náklady  kompostárne v roku 2016 boli   51 597,50 €.  

 

Kapitálové výdavky: 

Na dostavbu stavebných objektov  kompostárne (akumulačnej nádrže,  postrekového 

systému,  skladovacieho objektu,  osvetlenia)  mesto Liptovský Mikuláš z vlastných finančných 

prostriedkov  vynaložilo  110 000 €.  

Podmienky kompostovania  v zariadení  ako i kvalita vyrobeného kompostu  v tomto roku 

sa zlepšia: 

1. doplnením  strojového vybavenia  v zariadení  o štiepkovač, traktorový prekopávač, preosievač, 

2. výmenou starých zberových vozidiel za nové. 

Na nákup uvedenej techniky ako i nádob budú  použité finančné prostriedky,  ktoré mesto  

Liptovský Mikuláš  získalo z  Operačného programu Kvalita životné prostredie  vo výške  719 850 eur.

           

3.4 Triediaca  hala:   

 

   V triediacej hale je dotrieďovaný   odpad  z papiera a odpad z plastov spolu 

s viackombinovanými materiálmi a kovovými obalmi  zo zberných nádob a vriec  umiestnených: 

1. na území mesta Liptovský Mikuláš, 

2. na území obcí,  s ktorými majú Verejnoprospešné služby na túto činnosť podpísanú zmluvu, 

3. na 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 2016 je uvedené v tabuľke č. 14. 

Tabuľka č. 14 

Množstvo dovezeného odpadu do triediacej haly 

Názov 

odpadu 
Zberové miesto 

Množstvo v t 

V roku 2015 V roku 2016 

papier  Mesto Liptovský Mikuláš  381,700 467,210 
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plasty * Mesto Liptovský Mikuláš 437,340 554,416 

Spolu mesto: 654,680 10921,626 

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

Vyseparované množstvo jednotlivých zložiek v triediacej hale v roku 2016 a ich odberateľ je uvedené 

v tabuľke č. 15. 

Tabuľka č. 15  

Množstvo vytriedených  odpadov v triediacej  hale v tonách 

Názov 

odpadu: 

Množstvo 

odpadu v roku 

2016 

Nakladanie 

s odpadom 
Názov a sídlo odberateľa: 

Množstvo 

odpadu v roku 

2015 

plasty 

116,490 Materiálové 

ENWASTE s.r.o., M. R. Štefánika 

7845/53, Zvolen 

255,67 
Ľupčianka,  s.r.o., Priemyselná 1,   

Liptovský Mikuláš   

Falc-Com s.r.o.. Trenčianska cesta 

27, Nové Mesto nad Váhom    

259,930 Zhromažďovanie 
Verejnoprospešné služby Liptovský 

Mikuláš   

74,160 Energetické 
OZO, a.s.,   Priemyselná 1,   

Liptovský Mikuláš   
0,00 

papier a 

lepenka 

 

205,275 

 
Materiálové 

HR NZ, s.r.o., Michalská bašta 16, 

Nové Zámky 

537,52 

KREDUS s.r.o.  Hlinícka 52, 014 01 

Bytča 

Ľupčianka s.r.o., Priemyselná 1, 

Liptovský Mikuláš  

ECOPAK Slovakia, spol. s r.o.,  

Bôrická cesta 103, Žilina  

279,865 Zhromažďovanie 
Verejnoprospešné služby Liptovský 

Mikuláš  
 

kovy 18,620 Materiálové 

Zberné suroviny, a.s., Žilina 

42,56 Kouex - Jozef Matejovie,  Dúbrava 

10 

tetrapaky 39,840 Materiálové 
KURUC-company spol. s r.o. Veľké 

Lovce 
14,20 

zmesový 

komunálny 

odpad 

371,980 
Skládkovanie 

 

Verejnoprospešné služby Liptovský 

Mikuláš - Prekládková stanica  

odpadov Okoličné 

441,84 

 

Triedením zašpineného odpadu z plastov (plasty TAP) a podpísaním zmluvy s odberateľom 

tohto odpadu sa Verejnoprospešným službám Liptovský Mikuláš podarilo  znížiť množstvo  odpadu, 
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ktorý bol zneškodňovaný na skládke odpadov. Kým v roku to bolo 441,84 ton  odpadu,  v roku 2016  

371,98 ton.  

Výdavky na prevádzku triediacej haly: 

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

zákonov nastala od 01.07.2016 zmena vo financovaní triedeného zberu odpadov z obalov 

a z odpadov neobalových materiálov (odpadu z papiera, plastov, skla, tetrapakov).  V triediacej hale 

sú triedené aj odpady vyzbierané v obciach, s ktorými má prevádzkovateľ zariadenia  

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš podpísanú zmluvu na túto činnosť.   Z celkového 

množstva privezených odpadov do triediacej haly  podiel odpadov privezených z mesta Liptovský 

Mikuláš je 75,2 %. Výdavky na prevádzku triediacej haly  sú uvedené v tabuľke č. 16. 

Tabuľka č. 16 

Výdavky mesta Liptovský Mikuláš na prevádzku triediacej haly v € 

Obdobie 
Rozpočet mesta v € 

Recyklogroup, a.s. 
Bratislava Náklady 

spolu 
Plán 

skutočnosť 
€ 

% v € % 

Do 30.06.2016  64 978,00 100 0,00 0  

Od 01.07.2016  0,00 0 115 480,00 100 115 480,00 

Spolu:  129 958,00 64 978,00  115 480,00  180 458,00 

 

Kapitálové výdavky:  

Na nákup priemyselných závesov a podlahového umývacieho stroja mesto vynaložilo 

5 728,00 €. Závesy  boli zakúpené na zabránenie  prievanu v hale, umývací stroj na čistenie podlahy 

v hale.    

 

Príjmy:  

Celková výška finančných prostriedkov získaná predajom vytriedených odpadov je uvedená  

v tabuľke č. 17.   Pre porovnanie v tabuľke je uvedený údaj o výnose z predaja v roku 2015. 

 

Tabuľka č. 17 

Príjem  z predaja  za vytriedené odpady v € 

Komodita 
Príjem  z predaja  

v roku 2015  v € 

Príjem  z predaja  

v roku 2016 v € 

Papier 34 408,86 41 036,11 

Plasty 45 346,01 31 476,72 

Viackombinované materiály  (tzv. 

tetrapaky) 

0,00 0,00 

Kovy 7 049,60 13 806,00 

Sklo 21 356,89 23 874,52 

Batérie a akumulátory  48,00 0,00 

Elektronický odpad 7 635,64 10 508,45 
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Odpadový olej 0,00 0,00 

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

Pneumatiky 0,00 0,00 

Spolu:  115 848,00 120 701,78 

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

Príjem z predaja  papiera, plastov, skla,  kovov boli v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov  za druhý polrok roku 2016 vo výške 53 407,87 € 

je príjmom  organizácie zodpovednosti  výrobcov.   

3.5 Skládka odpadov Veterná Poruba: 

V hodnotenom období na  Skládke odpadov Veterná Poruba Verejnoprospešné služby 

Liptovský Mikuláš zabezpečovali: 

1. monitoring v predpísaných intervaloch stanovených ukazovateľov  rozhodnutím 

Slovenskej inšpekcie životného prostredia Žilina,      

2. zneškodnenie priesakových  a drenážnych  vôd vytekajúcich  so skládky odpadov,  

3. údržbu areálu skládky odpadov a  zariadení na skládke odpadov - rigolov na odvádzanie 

povrchových vôd,  čerpadiel,  záchytných česiel na zatrúbnení potoka.   

 Monitoring skládky – vôd odobratých z odberných miest, meranie  množstva skládkového plynov 

a ich analýza,  topografia skládky odpadov je hradený z účelovej finančnej rezervy. Výška 

plánovaných a výška vynaložených prostriedkov  v roku 2016  na ostatné aktivity sú uvedené 

v tabuľke č. 18. 

Tabuľka č. 18 

Výdavky na prevádzku skládky odpadov v € 

Názov položky: v roku 2015 v roku 2016 

Odvedenie odpadových vôd  56 460,00 58 073,00 

Údržba skládky odpadov 8 174,00 20 800,00 

Nájom pozemkov 764,00 318,94 

Spolu: 65 398,00 79 191,94 

 

3.6 Údržba ČOV Podbreziny:  

Údržba ČOV pozostávala zo zabezpečovania údržby záchytných zariadení a nakladania s odpadmi  

vzniknutými  ich prevádzkou.  

Tabuľka č. 19 

Výdavky na údržbu ČOV  v € 

Názov položky: v roku 2015 v roku 2016 

Údržba skládky odpadov 9 613,75 8 738,40 

 

4. Nezákonne umiestnený odpad 

Verejnoprospešné  služby Liptovský Mikuláš v roku 2016 zabezpečili  odvoz 132,28 ton  

nezákonne umiestneného odpadu.  Najčastejšie   sa vyskytujú  na lokalitách,  kde  boli uložené  
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veľkoobjemové kontajnery  počas jarného a jesenného zberu  veľkoobjemového, zeleného biologicky 

rozložiteľného odpadu.  Niektoré lokality sa opakovali. 

Problémom boli i opotrebované pneumatiky.   V priebehu roka sa ich  nelegálny výskyt  zväčšoval.  

Dôvod bol v tom, že za nakladanie s týmto odpadom podľa nového zákona o odpadoch 

nezodpovedalo mesto a tým nemohli byť odovzdávané na zberných dvoroch. 

Nahlasované sú len miesta s výskytom tohto odpadu, ale jeho pôvodca vo väčšine prípadoch je 

neznámy. Opakovaný výskyt objemného odpadu - nábytku na Priemyselnej ul.  pomohla  odstrániť 

kamera.  Zistenie pôvodcu týchto  odpadov  a tým aj obmedzenie miest  s týmto odpadom by mali 

pomôcť fotopasce zakúpené  mestskou  políciou na tento účel.   

Odpad je zložený z rôznych navzájom premiešaných a znečistených zložiek  komunálneho 

odpadu, čo určuje ďalší spôsob nakladania s týmto  odpadom.  Len v ojedinelých prípadoch je tento 

odpad možno zhodnotiť.  Najmä v prípade, že sa jedná o drobný stavebný odpad.  

Mesto  odvoz jednej tony nezákonne umiestneného odpadu a jeho zneškodnenie na skládke odpadov 

stojí: 

- Zvoz  jednej tony odpadu:   24,00 € 

- Zneškodnenie jednej tony odpadu:   40,26 € 

- Spolu:     64,26 € 

 

5. Výdavky a príjmy  na nakladanie s komunálnym odpadom 

Podkladom pre  financovanie  nákladov spojených  s nakladaním  komunálneho  odpadu  v roku 

2016 bol:  

- Rozpočet mesta Liptovský Mikuláš na rok 2016, 

- RÁMCOVÁ  ZMLUVA  č. 102/2016/ŽPD o vymedzení rozsahu a spôsobu správy, údržby a 

prevádzkovaní majetku mesta a o finančnom zabezpečení týchto činností, 

- Zmluva č. 1132/2015/ŽP o nakladaní s komunálnym odpadom vznikajúcim na území mesta 

Liptovský Mikuláš.  

 

5.1 Výdavky  na nakladanie s komunálnymi  odpadmi : 

Výška celkových výdavkov  mesta Liptovský Mikuláš v oblasti nakladania s  komunálnymi  

odpadmi  v roku 2016  členená podľa  akcií  rozpočtu mesta  je  uvedená v tabuľke č. 20.  

Tabuľka č. 20 

 Celkové výdavky mesta Liptovský Mikuláš na nakladanie s komunálnym 
odpadom  

Názov položky 
Schválený 

rozpočet na rok 
2016 

Upravený 
rozpočet na rok 

2016 

Plnenie rozpočtu 
k 31.12.2016 

% plnenia 

Zvoz a odvoz odpadu 
akcia 06.1. 

1 045 601,00 1 071 651,00 1 022 547,40 95,42 

Zneškodňovanie 
odpadov akcia 06.2. 

293 863,00 527 927,00 527 224,10 99,87 

Spolu: 1 339 464,00 1 599 578,00 1 549 771,50 96,87 
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5.2 Bežné výdavky 

5.2.1 Bežné výdavky na prevádzku zariadení na nakladanie s odpadmi: 

Výška výdavkov na prevádzku  jednotlivých zariadení na nakladanie s odpadmi  

prevádzkovaných mestom v roku 2016 je  uvedená v tabuľke č. 21. 

Tabuľka č. 21 

 Výdavky mesta Liptovský Mikuláš na prevádzkovanie  prevádzkovaných 
zariadení na nakladanie s odpadom v € 

Názov položky 
Schválený 
rozpočet  

Upravený rozpočet  
Plnenie rozpočtu 

k 31.12.2016 
% 

plnenia 

Zberné dvory 181043,00 154713,00 154713,00 100,00 

Triediaca hala 129958,00 67978,00 64978,00 95,38 

Kompostáreň 41600,00 51600,00 51597,50 100,00 

Prekládková stanica 142830,00 142830,00 142830,00 100,00 

Skládka odpadov  80873,00 79192,00 79191,94 100,00 

ČOV Podbreziny 11960,00 8810,00 8738,40 99,19 

 
Spolu: 

558264,00 505123,00 502048,84  

 

5.2.2 Bežné výdavky   na činnosti spojené s  nakladaním  s komunálnym odpadom: 

Výška výdavkov na  činnosti spojené  s nakladaním  s komunálnym odpadom v roku 2016 

je uvedená v tabuľke č. 22.  

Tabuľka č. 22 

 Výdavky mesta Liptovský Mikuláš na  nakladanie 
s komunálnym odpadom  v € 

Názov položky 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet  

Plnenie 
rozpočtu 

k 31.12.201
6 

% 
plnenia 

zneškodnenie odpadov1 375000,00 417463,00 416561,94 99,78 

odvoz zeleného odpadu 62400,00 65605,00 65389,63 99,67 

odvoz odpadov2 240000,00 265014,00 265013,54 100,00 

náklady spojené s odvozom (školenie 
vodičov, revízie techniky, opravy ) 

12 400,00 10335,00 8526,37 82,50 

odvoz nebezpečných odpadov3 3500,00 3500,00 3040,73 86,88 

zhodnocovanie stavebných odpadov 6600,00 4300,00 4131,65 96,08 

Ostatné náklady  spojené s nakladaním s 
odpadmi(oprava prístreškov, prenájom 
pôdy,  

4800,00 50987,00 7889,68 15,20 

 
Spolu: 

704700,00 817204,00 770553,54 97,27 

1
odvoz a zneškodnenie odpadov z prekládkovej stanice (Brantner Fatra),   
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2
odvoz odpadov  Verejnoprospešnými službami Liptovský Mikuláš zo zberných nádob umiestnených na území mesta 

Liptovský Mikuláš a zberných dvorov   na prekládkovú stanicu, do zariadení na zhodnocovanie odpadov  v súlade so zmluvou 

č.   1132/2015/ŽP okrem odpadov z obalov a obalových materiálov, 
3
odvoz a následné spracovanie nebezpečných odpadov (DETOX, s.r.o.).    

 

5.2 Kapitálové výdavky: 

5.2.1 kapitálové výdavky  na  realizáciu stavieb: 

Výška  kapitálových výdavkov na realizáciu stavieb súvisiacich  s nakladaním  s komunálnym 

odpadom v roku 2016 je  uvedená v tabuľke č. 23. 

 

Tabuľka č. 23 

 Kapitálové výdavky mesta Liptovský Mikuláš na realizáciu 
stavieb v € 

Názov položky 
Schválený 
rozpočet  

Upravený 
rozpočet  

Plnenie rozpočtu 
k 31.12.2016 

% 
plnenia 

Kontajnerové státia 0,00 3216,00 2839,92 88,31 

Údržba objektov 10 000,00 17813,00 17812,71 100,00 

Podzemné kontajnery  -  stavba 0,00 30615,00 30614,06 100,00 

Prekládková stanica – rampa 0,00 3539,00 3538,02 100,00 

Kompostáreň 0,00 110000,00 110000,00 100,00 

Prekládková stanica – spevnené plochy 0,00 2947,00 2946,61 100,00 

Spolu: 10 000,00 168130,00 167751,32 99,77 

 

5.2.2 Kapitálové výdavky  na nákup technického vybavenia: 

Výška  kapitálových výdavkov na nákup  technického vybavenia v roku 2016 je  uvedená 

v tabuľke č. 24. 

 

Tabuľka č.24 

 Kapitálové výdavky mesta Liptovský Mikuláš na realizáciu 
stavieb v € 

Názov položky 
Schválený 
rozpočet  

Upravený 
rozpočet  

Plnenie rozpočtu 
k 31.12.2016 

% 
plnenia 

Veľkoobjemové kontajnery 0,00 14940,00 14940,00 100,00 

Nákup ramenného nakladača 15 000,00 15000,00 15000,00 100,00 

Nákup hydraulickej ruky 0,00 46860,00 46860,00 100,00 

Vybavenie separačnej haly 0,00 7000,00 6978,00 99,69 

Podzemné kontajnery  0,00 25640,00 25640,00 100,00 

Spolu: 15 000,00 109440,00  109418,00 99,98 

 

Kapitálové výdavky spolu:  277 168,32 eur. 

5.3 Príjmy mesta Liptovský Mikuláš:  

Príjmy mesta Liptovský Mikuláš v odpadovom hospodárstve  v roku 2016 boli z: 

- poplatkov  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 
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- príspevkov z Recyklačného fondu  za triedenie a zhodnotenie príslušnej komodity   v roku 

2015 a v prvom polroku  roku 2016. 

- poplatkov za drobný stavebný odpad . 

Príjmy  z poplatkov sú uvedené v tabuľke č. 25.  

Tabuľka č. 25 

Výška príjmov finančných prostriedkov v roku 2016 v € 

Zdroj príjmov Výška príjmov v €  % z celkových  príjmov  

poplatky  za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady 

841 715, 49 88,00 

príspevky  z Recyklačného fondu   108 724,00 11,37 

poplatky za drobný stavebný odpad 6 011,95 0,63 

spolu: 956 451,44  

  

Rozdiel  medzi  príjmami  a výdavkami  593 320,06 eur  bol hradený z rozpočtu mesta.    

5.3.1 Príjmy z poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady: 

Výška vybraných poplatkov za komunálne odpady v roku 2016 je uvedená v tabuľke č. 26. 

Tabuľka č. 26 

Výška poplatkov za komunálne odpady  v € 
% plnenia 

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť k 31.12.2016 

846 683,00 841 828,00 841 715, 49 99,98 

Sadzba poplatku na rok 2016  bola stanovená za kalendárny rok sa stanovená: 

a) 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, 

pre právnické osoby a podnikateľov, ktorí  požiadali o množstvový zber, 

b) 0,0618 € za osobu a kalendárny deň: 

- fyzická osoba,  ktorá má v meste trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území 

mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej 

časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny 

porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem 

lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná 

plocha 

- právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 

území mesta na iný účel ako na podnikanie  a podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo 

užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.  

- a lôžko a kalendárny deň pre fyzické osoby, a podnikateľov poskytujúcich ubytovacie 

služby,  

- za počet miest určených na poskytovanie služby a kalendárny deň pre podnikateľov 

poskytujúcich reštauračné a kaviarenské služby alebo iné pohostinské služby (bez 

ubytovania), 

c) 0,015 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. 
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5.3.2 Príjmy  z príspevkov z Recyklačného fondu: 

Mesto Liptovský Mikuláš v súlade zo zákonom č. 223/2001 a zákonom  č. 79/2015 Z. z. 

o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov požiadalo o príspevok za triedenie 

a zhodnotenie  odpadov za rok 2015 a prvý polrok 2016. Ich výška ako i  použitie  je uvedené 

v tabuľke č. 27. Finančné  prostriedky možno použiť v oblasti triedeného zberu.  

     Tabuľka č. 27 

Výška finančného príspevku z  Recyklačného fondu  v € 

 Výška finančných prostriedkov 

Grant  z recyklačného fondu 108 724,00 

Výdaj: 
 

Všeobecný materiál  5 090,49 

Nákup veľkoobjemových  kontajnerov 14 940,00 

Nákup hydraulickej ruky 46 860,00 

Výdaj spolu: 66 830,49 

Výška prostriedkov  prechádzajúcich  do roku 2017 41 893,51 

 

5.3.3 Príjmy  z poplatkov za drobné stavebné odpady: 

Zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým bol 

zmenený zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady,  bol zavedený poplatok za drobné stavebné odpady. Výška poplatku 

stanovená vo Všeobecne záväznom nariadení č. 9/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016 bola  0,015€/kg. Poplatok vyberali 

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš na zbernom  dvore Okoličnianska ul.  Množstvo 

vyzbieraného odpadu v období od 01.06.2016 do 31.12.2016 a vybraného poplatku je uvedené 

v tabuľke č. 28.  

Tabuľka č. 28 

Výška poplatkov za drobné stavebné odpady  v € Množstvo 
vyzbieraného 
odpadu v kg 

% plnenia Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 
k 31.12.2016 

5 900,00 5 900,00 6 011,95 400 796, 67 101,90 

 

6. Záver 

Činnosť mesta Liptovský Mikuláš v roku 2016 v oblasti odpadového hospodárstva bola určovaná  

platnou legislatívou  v tejto oblasti.  Bol to najmä: 

1. Výber  organizácie zodpovednosti výrobcov pre odpady z obalov a neobalových materiálov 

a s ňou podpísanie zmluvy,  na základe ktorej  bol realizovaný  triedený zber uvedených 

odpadov v meste ako i financovanie tejto činnosti.  Zmluva bola podpísaná so spoločnosťou 

Recyklogroup, a.s., Bratislava s účinnosťou od 01.07.2016. Od tohto dňa triedený zber  

odpadov z plastov, papiera, kovových obalov,  tetrapakov,  príslušná časť výdavkov na 

prevádzku  zberných dvorov a prevádzka triediacej haly  bola financovaná  spoločnosťou 

Recyklogroup, a.s.    
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2. Zosúladenie  všeobecne záväzného nariadenia  o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

s požiadavkami nového zákona.  

Mesto i v roku 2016 vytváralo podmienky na zvyšovanie množstva zhodnocovaného odpadu. 

K zvýšeniu prispelo: 

1. triedenie „špinavých plastov“  v triediacej hale a zmluvné zabezpečenie ich energetického 

zhodnotenia, čo prispelo k zníženiu   skládkovania  odpadov z triediacej hale, 

2. zavedenie  triedeného zberu jedlých odpadových olejov, 

3. triedenie a  skládkovanie  len toho  drobného stavebného odpadu, ktorý sa nedá recyklovať, 

4. vybíjanie okenných tabúľ z rámov a ich zhodnocovanie  s triedeným sklom, 

5. kompostovaním na kompostovacej ploche  s príslušnými  technickým vybavením  a tým 

zlepšenie kvality vyrobeného kompostu. 

6. organizáciou  exkurzií v triediacej haly a na zberných dvoroch najmä pre školy, článkami 

v mesačníku  Mikuláš uverejňovaných  pod logom Separáčik.    

Kvalite nakladania s odpadmi  v meste prispieva i obnova technického vybavenia 

prevádzkovaných zariadení,  používanej techniky  pri nakladaní s odpadmi.  Dokazuje to výška 

kapitálových výdavkov  mesta v tejto oblasti ako i výška získaných finančných prostriedkov  z fondov.  

Na činnosť mesta v oblasti odpadového hospodárstva  negatívne vplývali tieto faktory: 

1. Nezákonne umiestnený odpad, čierne skládky odpadov.   Vznikali najmä na miestach 

umiestnenia kontajnerov počas  kalendárového zberu zeleného a objemného odpadu.   Ešte 

aj po ukončení tohto zberu, po odvezení kontajnerov,  na  tieto miesta bol obyvateľmi  

prinášaný  odpad.  To si vyžadovalo opakovane  odvážať odpad z týchto miest a  čistiť tieto 

miesta.  Prinesený odpad sa vzájomne mieša  a tým je jeho zhodnotenie  veľmi obmedzené.  

V roku 2016  bolo odvezených a následne zneškodnených  132,28 t  nezákonne umiestnených 

odpadov.  Výskyt takto uloženého odpadu obyvateľom prekáža a vyžadujú jeho okamžité 

odvezenie.  Ale k tým,  ktorí  tieto skládky vytvárajú  sú benevolentní. Len v jednom prípade  

v oznámení o výskyte skládky  bol  uvedený i podozrivý.  Obmedzeniu výskytu  čiernych 

skládok odpadov  na Priemyselnej ulici pomohla  kamera.  Jej záznam pomohol  zistiť  osobu, 

ktorá  priviezla a vyložila odpad na danej lokalite.  

 

2. Neplnenie si povinnosti distribútorov  pneumatík  zabezpečovať spätný odber odpadových 

pneumatík od ich držiteľov. Čo zvýšilo podiel tohto odpadu na „čiernych skládkach“.   

 

3. Úhrada finančných prostriedkov za vykonanú činnosť spojenú s triedeným zberom papiera, 

plastov, skla   po  dohodnutej dobe splatnosti organizáciou zodpovednosti výrobcov.  

 

4. Problémy vzniknuté  s uzatvorenou Skládkou TKO Veterná Poruba:  

 

A) Prevádzkovanie skládky odpadov 

Od roku 1992 do roku 2006 mesto Liptovský Mikuláš na prekládku a rozšírenie skládky TKO 
Veterná Poruba vynaložilo viac ako 200 miliónov korún (takmer 7 miliónov eur).  

 
- Vtedajší primátor Liptovského Mikuláša Alexander Slafkovský podpísal 25. 11. 2005 s 

Pozemkovým spoločenstvom Veterná Poruba zmluvu o nájme pozemku pod časťou skládky 
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TKO Veterná Poruba na obdobie 5 rokov. Pozemkové spoločenstvo prenajímalo 21 947 
metrov štvorcových pozemkov (29,5% rozlohy skládky), ostatné pozemky – 52 528 metrov 
štvorcových prenajímali fyzické osoby a Slovenský pozemkový fond. Nájomné bolo stanovené 
na 1 korunu za meter štvorcový.  
 

- Vlastníci pozemkov ponúkli mestu v máji 2007 návrh dohody o skončení nájmu a v júni 2007 
návrh kúpnej zmluvy na odkúpenie pozemkov Pozemkového spoločenstva mestom. Mesto v 
júni 2007 oznámilo nezáujem predčasne ukončiť nájomný vzťah, v rozpočte nemalo 10 mil. Sk 
potrebných na kúpu, čím k dohode nedošlo. Navrhovaná kúpna cena predstavovala 500-
násobok ročného nájomného. V júni 2007 Pozemkové spoločenstvo Veterná Poruba 
oznámilo, že odstupuje od predmetných nájomných zmlúv s mestom. Mesto podalo na 
Okresný súd v Liptovskom Mikuláši návrh na určenie neplatnosti odstúpenia od nájomných 
zmlúv a tento mu dňa 22. januára 2008 vyhovel. Krajský súd v Žiline po odvolaní sa 
Pozemkového spoločenstva Veterná Poruba v júni 2008 rozsudok okresného súdu potvrdil.  

 
-  Už začiatkom roka 2010 malo mesto rozpracovaný systém, ktorý by umožnil skládkovať ešte 

ďalších minimálne 17 až 20 rokov po uzatvorení skládky vo Veternej Porube po jej naplnení 
približne v roku 2018-2019 . Mesto Liptovský Mikuláš a obec Smrečany podpísali v marci 
2010 memorandum o vzájomnom postupe, porozumení a zabezpečení vzájomnej spolupráce 
za účelom rozšírenia skládky TKO Veterná Poruba v katastrálnom území Smrečian. V danom 
roku bola spracovaná EIA, na základ ktorej sa rozšírenie kapacity skládky odporúčalo pri 
dodržaní stanovených podmienok. Obec Smrečany už vydala územné rozhodnutie a existoval 
aj samotný projekt.  

 
- Po ukončení nájomnej zmluvy s Pozemkovým spoločenstvom Veterná Poruba dňa 25.11.2010 

malo mesto platné nájomné zmluvy s majiteľmi zvyšných 2/3 skládky. 
 

- Nájomné zmluvy medzi mestom a FO na prenájom pozemkov pod časťou skládky boli 
uzatvorené na dobu určitú a to doby prevádzkovania skládky TKO. A to do podpisu zmluvy (v 
rokoch 2008 a 2009). Výška nájmu za meter štvorcový bola 7 centov (2 Sk). Vtedajší primátor 
Liptovského Mikuláš Alexander Slafkovský v roku 2011 podpísal dodatky k nájomným 
zmluvám s fyzickými osobami, kde sa zvýšila výška nájmu na 50 centov/m2  a doba nájmu sa 
obmedzila fixne do 31.10.2014. 

- Začiatkom roka 2014 vo vedomí, že je možné skládku využívať ešte 4 až 6 rokov (nenaplnili sa 
nereálne predpoklady zo začiatku roka 2011, že sa bude ukladať o sto percent odpadov viac 
za roky 2011 – 2014  - rozdiel predstavoval 63 000 ton), ponúklo mesto Pozemkovému 
spoločenstvu Veterná Poruba zvýšenie nájmu o 100 % na 1 eur/m2. . Súčasne ponúklo mesto 
odstúpenie KÚ Svätý Štefan – takmer 10 000 ha obci Veterná Poruba. O toto katastrálne 
územie by mesta navždy prišlo. Napriek takejto lukratívnej ponuke Veterná Poruba 
nesúhlasila s pokračovaním skládkovania, požadovala v zmysle nájomnej zmluvy z roku 2011 
skládku uzatvoriť. 
 

- Pozemkové spoločenstvo Veterná Poruba a mesto Liptovský Mikuláš uzavreli dňa 21.3.2011 
nájomnú zmluvu na nájom časti pozemkov pod skládkou TKO Veterná Poruba do 31.10.2014. 
Nájomné bolo stanovené na 50 centov za meter štvorcový. Mesto sa zaviazalo, že 
„kedykoľvek do budúcnosti nebude pokračovať v konaní o vydanie územného rozhodnutia 
a stavebného povolenia na ďalšie rozšírenie skládky odpadov na pozemkoch susediacich 
s problematickou skládkou vo Veternej Porube v katastri obce Smrečany, ani nebude 
iniciovať vznik skládky odpadov na pozemkoch susediacich s pozemkami v KÚ obce Veterná 
Poruba, alebo riešiť problematiku likvidácie odpadov mesta Liptovský Mikuláš zriadením 
skládky odpadov na pozemkoch v KÚ Smrečany susediacich s KÚ Veterná Poruba, a to ani 
prostredníctvom tretích osôb“. V prípade porušenia tohto záväzku sa mesto zaviazalo zaplatiť 
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zmluvnú pokutu vo výške milión eur za každý kalendárny rok, v ktorom bude tento záväzok 
porušený. 

 
- Skládka bola v roku 2013 a 2014 postupne uzatvorená, na jej predčasné uzatvorenie sa 

použilo 1 153 556 eur. Nenaplnením kapacity skládky mesto stratilo cca 663 tis. eur, ktoré sa 
vo fonde nevytvorili ďalším skládkovaním.  Skládka odpadov mala k 31.12.2013 kapacitu 
100 313 m3 , t.j. 75 234 ton. Výška finančnej účelovej rezervy na uzatvorenie skládky bola 
vypočítaná v sume 1 315 200 eur, k 31.12.2013 bola výška rezervy 812 787 eur. 

Uvedené údaje už boli predložené Mestskému zastupiteľstvu Liptovský Mikuláš a schválené jeho 

uznesením č. 55/2015. 

B) Výsledky kontroly uzatvárania skládky odpadov: 
Na základe plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2016 vykonala hlavná kontrolórka mesta 

„Kontrolu procesu uzatvárania skládky TKO Veterná Poruba“ zameranú na dodržiavanie 
technologických parametrov v procese uzatvárania skládky TKO. V rámci kontroly bola preverená 
I.,II.,III., a IV., etapa uzatvárania skládky, stavba – SO 104 Zakrytie a rekultivácia, konkrétne 
dokumentácia a doklady súvisiace so zabezpečením dodávok a zabudovaním drenážnych a tesniacich 
vrstiev skládky, ktoré slúžia k zamedzeniu prenikania zrážkových vôd do uloženého odpadu a to :  

a) drenážny geokompozit s drenážnou mriežkou na odvádzanie skládkového plynu a zrážkovej 
vody, 

b) minerálne tesniaca vrstva – ílové tesnenie. 
 

Súčasťou kontroly bolo aj preverenie dokumentácie, zákonnosti a postupov verejného 
obstarávania dodávok drenážnych a tesniacich vrstiev a previerka účtovných dokladov súvisiacich 
s dodávkou kompozitu a ílu na zakrytie skládky. Kontrolný orgán zistil celkom 14 nedostatkov, o. i. : 

a) rozdiel 2 224,10m2  nezabudovaného geokompozitu na odvod vody a plynu zo skládky oproti 
projektovej dokumentácii, 

b) rozdiel  1 157,54 ton nezabudovaného ílu, ktorý mal byť umiestnený do tesniacej vrstvy 
skládky, 

c) porušenie zákona o verejnom obstarávaní pri zabezpečovaní dodávok geokompozitu 
a tesniaceho ílu.  
Úrad verejného obstarávania v Protokole o výsledku kontroly o dodržiavaní zákona 
o verejnom obstarávaní zo dňa 27.4.2017 skonštatoval porušenie cit. zákona v zákazkách 
súvisiacich s dodávkami geokompozitu a ílu na uzatvorenie skládky TKO Veterná Poruba. 

 
Odborne spôsobilá spoločnosť AEG ,s.r.o., Bratislava vykonala geofyzikálne merania za 

účelom zistenia technického stavu uzatvorenej skládky TKO Veterná Poruba. Na základe vykonaných 
skúšok bolo konštatované, že celková mocnosť rekultivačnej zeminy a minerálneho tesnenia (ílu) 
nedosahuje vo väčšine skládky požadovaných 1,5 m. Zároveň z nameraných dát vyplýva, že ani 
mocnosť minerálneho tesnenia nedosahuje vo väčšine skládky požadovaných 0,5 m, pričom kvalitu 
minerálneho tesnenia je potrebné preveriť v geotechnickom laboratóriu. 
 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát ŽP Žilina, listom zo dňa 9.6.2017 
oznámila, že začala správne konanie vo veci uloženia opatrení na nápravu podľa § 35 ods. 2 písm. a) 
zákona o IPKZ, ktoré vyplynuli z vykonanej environmentálnej kontroly v prevádzke „Skládka TKO 
Veterná Poruba“ uzatvorenej v roku 2014 a uložila o. i. aj nasledovné opatrenie : 
Zabezpečiť novú projektovú dokumentáciu pre nové uzatvorenie skládky odpadov „Skládka TKO 
Veterná Poruba“ ako celku, v súlade s požiadavkami na uzatvorenie skládok odpadov v zmysle § á 
vyhl. č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom  uskladnení kovovej ortuti.         
 

Mestu sa i napriek uvedeným problémom podarilo znížiť  tvorbu komunálneho odpadu oproti 

roku 2015 a vykoná všetko, aby pokračovalo v znižovaní odpadu  aj v budúcnosti.   
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Stanovisko Komisie životného prostredia a zdravotníctva: 
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Komisia  životného prostredia a zdravotníctva Správu o stave odpadového hospodárstva 

v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš za rok 2016 prerokovala  dňa  31.05.2017.  Mestskému 

zastupiteľstvu Liptovský Mikuláš odporučila správu   prijať. 

 

Stanovisko Komisie finančnej a majetkovo právnej: 

Komisia finančná a majetkovo právna Správu o stave odpadového hospodárstva v pôsobnosti 

mesta Liptovský Mikuláš za rok 2016 prerokovala  dňa  05.06.2017.  Mestskému zastupiteľstvu 

Liptovský Mikuláš  odporučila správu prijať.  

 

 


