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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI  
 

 
 

 

 

 

 

NÁVRH NA UZNESENIE 

 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA  
 

zo dňa 23.10.2017  číslo     /2017 
 

K bodu:  Informácia o uložení pokuty Verejnoprospešným službám Liptovský 
Mikuláš za nedodržanie technických parametrov  pri realizácii stavby „ Ukončenie 
skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba – Zakrytie a rekultivácia“ a 
financovanie jej úhrady.  
 

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

I.        konštatuje 

Na základe výsledkov vykonaných kontrol zameraných na kontrolu zameranú na dodržanie technických 

parametrov stanovených v § 34 ods. 1 vyhlášky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona 

o odpadoch v platnom znení bola Slovenskou  inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného 

prostredia Žilina rozhodnutím č. 4492400717/6685-28537/Chy zo dňa 29.09.2017  za porušenie § 37 ods. 

3  a § 37 ods. 1, písm. j)  zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii kontrole znečisťovania životného 

prostredia  a o zmene a doplnení niektorých zákonov uložená pokuta vo výške 100 000,00 EUR.   

Jedná sa o  výsledky nasledovných kontrol a meraní:  

1. Kontroly vykonanej kontrolórkou mesta Liptovský Mikuláš JUDr. Bibiánou Kuchárovou spracované 

v Správe o výsledku kontroly vykonanej vo Verejnoprospešných službách Liptovský Mikuláš – Kontrola 

procesu uzatvárania skládky TKO Veterná Poruba – legislatívne a technologické postupy (dodržanie 

technologických parametrov). Mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš uvedenú správu zobralo na vedomie 

Uznesením č. 72/2016. Zároveň primátorovi mesta uložila písomne požiadať Slovenskú inšpekciu životného 

prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina o súhlas pre mesto Liptovský Mikuláš vykonanie 

preverenia správnosti uzatvorenia skládky TKO Veterná Poruba, a to správnosť technického postupu 

stavebných prác, použitých materiálov v zmysle schválenej projektovej dokumentácie prostredníctvom sond.  

2. Kontroly vykonanej Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia 

Žilina, Odborom integrovaného povoľovania a kontroly a následne uložené  opatrenia na nápravu zistených 

nedostatkov.  



 

 
 

3. Merania zameraného na zisťovanie technického stavu uzatvorenia skládky TKO Veterná Poruba 

nedeštruktívnymi metódami vykonané spoločnosťou AEG, s.r.o., Miletičova 558/20, Bratislava. 

4. Merania zameraného  na detekciu tesniacej fólie  geofyzikálnym prieskumom na skládke 

TKO  Veterná Poruba. 

5. Vyhodnotenia laboratórnych skúšok na posúdenie tesniacej vrstvy zo skládky TKO Veterná Poruba.  

 

Ich výsledkom je zistenie, že pri uzatváraní skládky TKO Veterná Poruba neboli dodržané na jej celom 

povrchu zákonné parametre stanovené na vybudovanie povrchového tesnenia – pre minerálnu tesniacu 

vrstvu a pokryvnú vrstvu. Stavba „Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba – Zakrytie 

a rekultivácia“ nebola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou VHS-SK 

PROJEKT s.r.o., Kysucká cesta2, Žilina a doplnená dokumentáciou skutočného stavu vyhotovenia stavby 

„Ukončenie  skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba, ktorej vyhotoviteľom je spoločnosť Deponia 

systém s.r.o., Bratislava.  Čím došlo k naplneniu skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 37 ods. 1 

písm. j) zákona  č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii kontrole znečisťovania životného prostredia  a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Pokutu je potrebné uhradiť do 30 kalendárnych dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým 

bola zložená.  

Mesto môže poskytnúť  bezúročnú prechodnú finančnú výpomoc organizácii , ktorej je zriaďovateľom 

na preklenutie jej dočasnej platobnej neschopnosti a to zabezpečenie jej úloh podľa  § 10 ods. 6 zákon č. 

583/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

II.     schvaľuje  

 

poskytnutie  bezúročnej návratnej  finančnej pôžičky na preklenutie jej dočasnej platobnej neschopnosti 

pre  Verejnoprospešné  služby Liptovský Mikuláš na zabezpečenie ich úloh, ktorá im vznikla uložením 

pokuty Slovenskou inšpekciou životného prostredia Žilina rozhodnutím č. 4492400717/6685-28537/Chy zo 

dňa 29.09.2017  za porušenie § 37 ods. 3  a § 37 ods. 1, písm. j)  zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej 

prevencii kontrole znečisťovania životného prostredia  a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške 

100 000,00 EUR s dobou splatnosti do 31.12.2018. 

 

III.     odporúča 

 
primátorovi mesta 

 
podpísať zmluvu, na základe ktorej bude poskytnutá bezúročná návratná  finančná pôžička   

Verejnoprospešným službám Liptovský Mikuláš. 
  

 

 

         Ing. Ján Blcháč, PhD. 
                          primátor mesta 
 

 

 

 

 



 

 
 

Dôvodová správa 

Uzatvorenie a rekultivácia skládky TKO Veterná Poruba   bolo ukončené kolaudačným 
rozhodnutím  č. 1075-17984/2015/Chy,Pat/770140103/Z14-KR dňa 22.06.2015 vydaným  Slovenskou 
inšpekciou životného prostredia  Žilina.  

Podmienky uzatvorenia skládky na odpad, ktorý  nie na nebezpečný, do skupiny ktorých patrila i 
skládka TKO Veterná Poruba, bolo stanovené v §  34   ods. 1 vyhlášky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní 
niektorých ustanovení zákona o odpadoch v platnom znení: 

(1) Pri uzatváraní skládky odpadov sa musí vybudovať povrchové tesnenie, ktoré musí obsahovať  
a) odplyňovaciu vrstvu na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný,  
b) umelú tesniacu vrstvu na skládke odpadov na nebezpečný odpad,  
c) tesniacu minerálnu vrstvu s charakteristikami ako tesniaca vrstva v podloží skládky odpadov o hrúbke 
najmenej 0,5 m ,  
d) drenážnu vrstvu o hrúbke najmenej 0,5 m alebo jej náhradu podľa § 33 ods. 2 – drenážna vrstvu možno 
nahradiť umelou drenážnou vrstvou, ktorá má rovnaké hydraulické vlastnosti  ako štrk frakcie 16/32 mm 
s hrúbkou 0,5 m; to sa nevzťahuje na skládky na inertný odpad,  
e) pokryvnú vrstvu o hrúbke najmenej 1,0 m.  
 

Prvé rozdiely medzi zákonom stanovených podmienok  uzatvárania skládky  TKO Veterná 
Poruba   a realizáciou  uzatvárania  boli zistené  kontrolou vykonanou  hlavnou kontrolórkou mesta 
Liptovský Mikuláš . Kontrola bola zameraná na: 

 dokumentáciu a doklady týkajúce sa  zabezpečenia dodania a zabudovania drenážnych a tesniacich 
vrstiev, ktoré majú slúžiť na zamedzenie prenikania zrážkových vôd  do uloženého odpadu, 

 Dokumentáciu k verejnému obstarávaniu na dodanie drenážnych a tesniacich vrstiev  - drenážneho 
geokompozitu a minerálneho ílovitého tesnenia. 

Medzi množstvom geokompozitu na odvod vody a plynu, ktoré bolo vypočítané v rámci kontroly na 
základe celkovej skutočnej výmery rekultivovanej plochy so zarátaním svahov (30 519,3 m2 ) uvedenej 
v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia stavby  pre účely vydania kolaudačného rozhodnutia 
(61 038,60 m2 ) a medzi  množstvom geokompozitu, ktoré bolo vypočítané podľa fakturácie (58 814,50 m2 ) 
bol zistený rozdiel 2 224,10 m2 .  

Medzi množstvom ílu, ktoré by malo byť zabudované ako tesnenie v hrúbke 2x25cm v rámci zakrytia 
skládky, ktoré bolo vypočítané v rámci kontroly rovnako na základe celkovej skutočnej výmery 
rekultivovanej plochy so zarátaním svahov (30 519,3 m2) uvedenej v projektovej dokumentácii skutočného 
vyhotovenia stavby  pre účely vydania kolaudačného rozhodnutia (25 941,405 ton) a medzi  množstvom ílu, 
ktorý bol zistený podľa fakturácie  (24 783,86 ton) bol zistený rozdiel 1 157,54 ton. 

Hlavná kontrolórka  odporúčala  kontrolovanému subjektu preveriť správnosť' vypočítaných údajov 
v rámci  kontroly  dodávateľom projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia stavby  pre účely 
vydania kolaudačného   spoločnosťou Deponia systém s.r.o., Bratislava (archívne číslo  39-PS-2015) a 
znalcom z príslušného odboru. Účelom by malo byť preverenie jednak správnosti výsledkov kontroly v 
závislosti od údajov uvedených vo vyššie uvedenom projekte, ako aj preverenie možnosti vplyvu zistených 
rozdielov, pokiaľ budú potvrdené, na kvalitu vyhotovených drenážnych a tesniacich vrstiev skládky. 

Na základe vyššie uvedeného Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš ako 
prevádzkovateľ  skládky TKO Veterná Poruba požiadali listom č. 1332/2015 zo dňa 18.12.2017 Slovenskú 
inšpekciu životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly o preverenie správnosti 
technického postupu stavebných prác a použitých materiálov v zmysle projektovej dokumentácie prác 
v roku 2014. Kontrolu navrhovali  vykonať kontrolnými sondami.  



 

 
 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, ako orgán štátneho dozoru podľa § 32 zákona č. 39/2013 
Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia nesúhlasila s vykonaním 
preverenia uzatvorenia  Skládky TKO Veterná Poruba  kontrolnými sondami (list č. 9106-
39639/77/2014/Rek z 28.12.2015.  

Mesto v súvislosti s narastajúcim množstvom priesakovej kvapaliny v daždivom období požiadalo 
Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly o zvolanie 
rokovania spojeného s obhliadkou Skládky TKO Veterná Poruba vo veci overenia príčin tohto problému (list 
č. ŽP/2016-03211-01/Lo).  Boli vykonané dve kontroly, ktorých výsledky sú zhrnuté v: 

- Správe o environmentálnej kontrole č. 17/2016,  
- Správe o environmentálnej kontrole č. 17/2016.  

 
Prvá kontrola vykonaná pracovníkmi Slovenskej inšpekcie životného prostredia Žilina, Odboru 

integrovaného povoľovania a kontroly za účasti pracovníkov  mesta Liptovský Mikuláš 
a Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš  bola vykonaná dňa 28.04.2016. Kontrolovalo sa obdobie 
od 27.06.2014 do 28.04.2016.  Z kontroly bola vypracovaná Správa o environmentálnej kontrole č. 
17/2016.  Zameraná bola na prešetrenie príčin narastajúceho množstva priesakovej kvapaliny v daždivom 
období na skládke odpadov.  

Pretože  na základe výsledkov kontroly získané  terénnou obhliadkou ako i výsledkami rozboru 
vzoriek vôd z potrubí ústiacich do zbernej šachty  nebolo možné zistiť jednoznačne  príčinu narastajúceho 
množstva priesakovej kvapaliny v daždivom období na skládke odpadov Slovenská inšpekcia životného 
prostredia Žilina uložila Verejnoprospešným službám Liptovský Mikuláš opatrenia na nápravu (č. 6696-
26417/2016/Chy/770140103/04 z 22.08.2016). 

 Zabezpečiť projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia kanalizácie priesakovej kvapaliny, s 
napojením jednotlivých vetiev drenážneho potrubia na odvádzanie priesakovej kvapaliny z telesa 
skládky odpadov a tiež skutočného vyhotovenia drénu na zachytávanie a odvádzanie drenážnych 
vôd spod telesa skládky odpadov. V lehote do 31.10.2016. 

 Na základe projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia uvedených objektov zistiť presnú 
identifikáciu vôd pritekajúcich jednotlivými prívodnými potrubiami do zbernej šachty a potrubia 
viditeľne označiť. V lehote do 31.10.2016. 

 Sledovať množstvá vôd pritekajúcich jednotlivými potrubiami. Osobitne zisťovať množstvo 
pritekajúcej priesakovej kvapaliny, aby bolo možné posúdiť skutočné množstvo priesakovej 
kvapaliny vznikajúcej na skládke odpadov po jej uzatvorení. Termín: trvale do ukončenia jej tvorby. 

 Zisťovať množstvo zrážok spadnutých v okolí skládky odpadov a výpar, aby bolo možné posúdiť, či 
sa množstvo priesakovej kvapaliny mení v závislosti od počasia.  V lehote do 31.10.2017.  
 
Výsledky druhej  kontroly  vykonanej pracovníkmi  Slovenskej inšpekcie životného prostredia, 

Odboru integrovaného povoľovania a kontroly dňa 08.03.2016  sú zhodnotené v  Správe 
o environmentálnej kontrole č.  8/2017.   Kontrolovalo sa obdobie od 27.06.2014 po 
28.04.2016.    Zameraná bola na prešetrenie príčin narastajúceho množstva priesakovej kvapaliny 
v daždivom období na skládke odpadov  a naplnenie opatrení na nápravu nariadených rozhodnutím 
inšpekcie č. 6696 - 30048/2016/Chy/770140103/O4, zo dňa 26.09.2016. 

Pri záveroch z kontroly  sa vychádzalo z: 

1. Výsledkov  meraní hrúbky   rekultivačnej vrstvy v prevádzkovateľom zrealizovaných sondách v 
počte 12 ks do hĺbky po odvodňovaciu drenáž  - „pri kontrole ôsmich sond bolo zistené, že vrstva 
rekultivačnej zeminy sa pohybuje od cca 30 cm do cca 70 cm. Zistená skutočná hrúbka rekultivačnej 
zeminy nezodpovedá požadovanej hrúbke 100 cm“.   Hrúbka rekultivačnej zeminy v ostatných 
štyroch sondách nebola vyhodnotená.  



 

 
 

2. Technickej  správy  zo dňa 20.04.2017, ktorú za zhotoviteľa AEG, s.r.o., Miletičova 558/20, 821 09 
Bratislava vypracoval RNDr. René Putiška, PhD., v ktorej sú popísané výsledky z geofyzikálneho 
merania, ktoré bolo vykonané za účelom zistenia technického stavu uzatvorenia skládky TKO 
Veterná Poruba. Geofyzikálnou metódou v kombinácii s 400 MHz anténou  bola premeraná celá 
plocha uzavretia skládky Veterná Poruba so vzdialenosťou jednotlivých profilov cca 5 m. Zo 
získaných údajov bola zhotovená mapa hrúbky len vrstvy zloženej z minerálneho tesnenia a 
rekultivačnej zeminy. Meraniami bolo zistené rozhranie medzi minerálnym tesnením a materiálom 
skládky, rozhranie medzi rekultivačnou vrstvou a ílovitým tesnením sa v radagrame neprejavilo. Na 
zistenie mocností vrstvy minerálneho tesnenia a vrstvy rekultivačnej zeminy bolo použité kalibračné 
meranie v 12 vykopaných sondách po drenážny geokompozit. Fyzicky v nich bola odmeraná hrúbka 
vrstvy rekultivačnej zeminy. Mocnosť minerálneho tesnenia bola dopočítaná podľa nameraných 
georadarových výsledkov. Polohy geokompozitu neboli touto metódou zaznamenané. 

V záverečnej správe je zhodnotená: 

 hrúbka rekultivačnej vrstvy zistená fyzickým meraním v 12 sondách bola nameraná  od 0,20 do 
1,10m, 

 hrúbka minerálneho tesnenia vypočítaná z údajov získaných kalibračným meraním v 12 sondách a 
geofyzikálnym meraním je od 0,30  do 0,5 m.  

Navrhnuté overiť: 

 Mocnosť minerálneho tesnenia v severovýchodnej časti skládky (J7 a J12), pretože buď je tu 
 „príliš veľká mocnosť rekultivačnej zeminy, prípadne tam minerálne tesnenie úplne chýba“. 
 Overiť kvalitu minerálneho tesnenia v geotechnickom laboratóriu. 

Kontrola  bola vykonaná spoločnosťou REDGREY SYSTEM s.r.o., so sídlom Blagoevova 9, Bratislava 
03.07.201 Metódou odporovej topografie. Na lokalite boli realizované dva paralelné pozdĺžne 
profily p1 a p2, tak aby vo svojom vertikálnom reze zachytili prítomnosť tesniacej fólie na okraji 
podložia skládky. Situované boli do východnej časti skládky (časť územia skládky nachádzajúca sa 
najbližšie ku štátnej ceste.). Profil p1 bol situovaný bližšie k ceste na päte skládky a profil p2 bol 
umiestnený 10 m od profilu p1 západným smerom – prechádzal v línii popod kontrolne šachty. 

Výsledky kontroly: 

Na meraných profiloch bola identifikovaná: 
- pokryvná vrstva, na profile 1 bola táto vrstva menej homogénna a nesúvislá, na profile p2 bol 

prejav vrstvy homogénny, mocnosť nebola určená, 
- pôvodné paleogénne podložie telesa skládky v hĺbke cca 18 m pod terénom, zistené bolo iba 

profilom p1, 
 
        Na meraných profiloch nebola identifikovaná: 
- vysokoodporová anomália, ktorá by reprezentovala prítomnosť tesniacej fólie na okraji podložia na 

okraji podložia skládky, 
- V reze pod profilom p1 ani p2 nebola identifikovaná vysokoodporová anomália, ktorá by 

predstavovala súvislú polohu tesniacej fólie na okraji podložia skládky. Rovnako nebola v reze 
identifikovaná súvislá línia, ktorá by predstavovala súvislú polohu tesniacej fólie na okraji skládky. 

 

3. Kontroly  uložených opatrení: 

Opatrenie č. 1: Zabezpečiť projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia kanalizácie priesakovej 

kvapaliny, s napojením jednotlivých vetiev drenážneho potrubia na odvádzanie priesakovej kvapaliny z 

telesa skládky odpadov a tiež skutočného vyhotovenia drénu na zachytávanie a odvádzanie drenážnych vôd 

spod telesa skládky odpadov. V lehote do 31.10.2016 splnené. 



 

 
 

Výsledok zistenia: Z predložených materiálov (projektovej dokumentácie „Rozšírenie skládky 

odpadov NNO Veterná Poruba“, Objekt SO-06 Drenážny systém starej skládky, výkres C 01 Situácia, ktorú 

vypracoval Ing. Vladimír Ďuriš, CSc. A projektovej dokumentácie „Predčistenie priesakových vôd zo skládky 

TKO Veterná Poruba“, výkres C 01 – Celková situácia stavby, ktorú vypracoval INTREL hydrogeologické 

systémy, Kuzmányho 940/11, Liptovský Mikuláš, zodpovedný projektant Ing. Vrbacký) vyplýva,  že 

priesaková kvapalina vznikajúca v telese skládky odpadov je do otvorenej zbernej šachty pri budove bývalej 

ČOV privádzaná všetkými tromi potrubiami umiestnenými ako prvé až tretie potrubie zhora. Štvrtým 

potrubím na dne zbernej šachty je privádzaná drenážna voda spod tesnenia skládky odpadov, ktorá je 

kontaminovaná odpadmi, ktoré tam boli v minulosti ukladané. Povrchová voda z okolia skládky odpadov je 

odvádzaná priamo do miestneho potoka.   

 

Opatrenie č. 2:  Na základe projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia uvedených objektov zistiť 

presnú identifikáciu vôd pritekajúcich jednotlivými prívodnými potrubiami do zbernej šachty a potrubia 

viditeľne označiť. V lehote do 31.10.2016 splnené.  

 

Za účelom splnenia opatrenia boli odobraté vzorky vôd: 

- štyri vzorky z vôd pritekajúcich do zbernej šachty pri ČOV, jedna z potoka pretekajúceho popod 

skládku odpadov, šiesta z povrchovej vody, 

- štyri vzorky  z kanalizačných šácht Š1 až Š4, jedna zo šachty, do ktorej sú zvedené rigoly na odvod 

povrchovej dažďovej vody.   

 

Výsledok zistenia:  

Z výsledkov skúšok odobratých vzoriek vôd  vyplýva, že vody pritekajúce potrubiami č. 1 až č. 4 sú všetky 

znečistené, najvyššie znečistenie sa však vyskytuje vo vodách pritekajúcich potrubím č. 3, t.j. potrubím 

privádzajúcim priesakovú kvapalinu z pôvodného telesa 1. kazety skládky odpadov (betónové potrubie s 

kovovým uzatváracím ventilom). Potom nasleduje znečistenie vo vodách pritekajúcich potrubím č. 4, t.j. 

potrubím ktoré je umiestnené úplne na dne zbernej šachty, ktorým je do zbernej šachty privádzaná 

drenážna voda spod tesnenia skládky odpadov, ktorá je kontaminovaná odpadmi ukladanými v minulosti.  

Z výsledkov rozborov  vzoriek vôd  odobratých z kanalizačných šachtách vyplýva,  že vody pritekajúce do 

jestvujúcich monitorovacích kanalizačných šácht Š1 až Š4 sú všetky znečistené ako priesaková kvapalina.  

 

Opatrenie č. 3: Sledovať množstvá vôd pritekajúcich jednotlivými potrubiami. Osobitne zisťovať množstvo 

pritekajúcej priesakovej kvapaliny, aby bolo možné posúdiť skutočné množstvo priesakovej kvapaliny 

vznikajúcej na skládke odpadov po jej uzatvorení. Termín: trvale do ukončenia jej tvorby 

Výsledok zistenia:  

Prevádzkovateľ  skládky plní uložené opatrenia v rámci možností, ktoré mu umožňuje stav zariadení na 

skládke odpadov. Osobitné zisťovanie množstva pritekajúcej priesakovej kvapaliny a drenážnych vôd spod 

telesa skládky odpadov, aby sa dalo posúdiť skutočné množstvo priesakovej kvapaliny vznikajúcej na 

skládke odpadov po jej uzatvorení, nie je pri súčasnom technickom stave zachytávania týchto vôd možné. 

Množstvá vôd pritekajúcich jednotlivými potrubiami v otvorenej šachte sa merať nedajú, nakoľko tu nie 

sú osadené meracie zariadenia, v prípade zvýšeného prítoku vôd sa šachta naplní vodou a prívodné 

potrubia sa zaplavia. Množstvo priesakovej kvapaliny je zisťované meraním pri prečerpávaní priesakovej 

kvapaliny na čistiareň odpadových vôd. 

 



 

 
 

Opatrenie č. 4: Zisťovať množstvo zrážok spadnutých v okolí skládky odpadov a výpar, aby bolo možné 

posúdiť, či sa množstvo priesakovej kvapaliny mení v závislosti od počasia.  V lehote do 31.10.2017.  

Prevádzkovateľ zasiela inšpekcii informácie poskytnuté z najbližšej meteorologickej stanice platné 

pre oblasť skládky odpadov Veterná Poruba poskytované OMS, SHMÚ Banská Bystrica - „Mesačný úhrn 

atmosférických zrážok a potenciálneho výparu v rokoch 2015 – 2017“, kde sú uvedené množstvá padnutých 

zrážok v jednotlivých mesiacoch. 

Výsledok zistenia:  

Z porovnania mesačného úhrnu atmosférických zrážok a množstva priesakovej kvapaliny (podľa opatrenia č. 

3  spolu s drenážnymi vodami) prečerpanej na ČOV je možné konštatovať, že množstvo priesakovej 

kvapaliny vznikajúcej na skládke odpadov je úmerné atmosférickým zrážkam, čo nasvedčuje, že veľké 

množstvo dažďových vôd stále nateká do telesa skládky odpadov a teda, že tesnenie skládky odpadov, 

ktoré bolo vybudované pri uzatváraní skládky odpadov nie je funkčné. 

 

Kontrolou zistené nedostatky: 

Pri kontrole bolo zistené, že pri realizácii stavby „Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná 

Poruba - Zakrytie a rekultivácia“: 

- Nebola vyhotovená minerálna tesniaca vrstva v požadovanej hrúbke 2 x 25 cm na celej uzatváranej 

ploche skládky odpadov.  

- Nebola vyhotovená rekultivačná vrstva v požadovanej hrúbke 100 cm na celej uzatváranej ploche 

skládky odpadov, čo bolo preukázané aj sondami, ktoré prevádzkovateľ zrealizoval na uzatvorenom 

a zrekultivovanom telese skládky odpadov. Uvedené zistenie potvrdzuje „Technická správa“, zo dňa 

20.04.2017, ktorú za zhotoviteľa AEG, s.r.o., Miletičova 558/20, 821 09 Bratislava vypracoval RNDr. 

René Putiška, PhD., v ktorej sú popísané výsledky z geofyzikálneho merania, ktoré bolo vykonané za 

účelom zistenia technického stavu uzatvorenia skládky TKO Veterná Poruba.  

- Nebola realizovaná podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou VHS-SK PROJEKT 

s.r.o, Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, zodpovedný projektant Ing. Vladimír Ďuriš, CSc., autorizovaný 

stavebný inžinier, číslo osvedčenia 0866*Z*2-2 a doplnenej dokumentácie skutočného vyhotovenia 

stavby „Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba“ arch. č. 39-PS-2014, ktorej 

vyhotoviteľom je spoločnosť Deponia systém s.r.o., Bratislava.  

- Prevádzkovateľ pri kolaudačnom konaní skutočnosť, že stavba nebola realizovaná podľa projektovej 

dokumentácie inšpekcii neoznámil, čím v konaní uviedol nepravdivé a neúplné údaje a naplnil 

skutkovú podstatu správneho deliktu podľa ustanovenia § 37 ods. 1 písm. j) zákona o IPKZ.  

 

Záver  kontroly: 

Pri kontrole boli zistené niektoré skutočnosti, na základe ktorých inšpekcia:  

- uloží prevádzkovateľovi rozhodnutím opatrenia na nápravu v zmysle § 35 ods. 2 písm. a) zákona o 

IPKZ,  

- vyzve prevádzkovateľa, aby v určenej lehote podal žiadosť o zmenu povolenia podľa § 35 ods. 2 

písm. c) zákona o IPKZ. 

 

Rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia č. 5299-20138/2017/Chy/770140103/05 

z 20.06.2017 boli nariadené prevádzkovateľovi Verejnoprospešným službám  Liptovský Mikuláš  opatrenia 

na nápravu:  

- Vyhotoviť skúšky ílovitého tesnenia, ktoré bolo vyhotovené na skládke odpadov „Skládka odpadov 

TKO Veterná Poruba“ pri realizácii „Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba – 



 

 
 

Zakrytie a rekultivácia“ v zmysle požiadaviek podľa ustanovení § 34 v súlade s § 26 vyhlášky č. 

283/2001 Z. z. o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, v znení platnom v čase 

kolaudácie stavby, t.j. 30.10.2014. Vzorky ílu odobrať zvlášť z každej plochy všetkých štyroch etáp 

uzatvárania skládky odpadov. Odber vzoriek a skúšky ílu musia  byť vykonané oprávnenou osobou. 

Lehota: do 30.07.2017. 

 

Podľa predloženého  materiálu  „Technická správa“  odber vzoriek pre laboratórne 

stanovenie     vlastností tesniacej vrstvy zo skládky TKO Veterná Poruba boli odobraté dňa 26.07.2017 

spoločnosťou STELLA Group, s.r.o.,  so sídlom Kresánkova 1, Bratislava.   

Podľa výsledkov rozborov na trinástich vzorkách odobratých z materiálu  na realizáciu izolačnej 

vrstvy bol podľa zrnitosti použitý íl piesčitý  až íl s vysokou plasticitou s koeficientom filtrácie kf  1,59 x 10-

8m/s až 6,03x10-10m/s. Ílovitý materiál v  jedenástich vzorkách spĺňal zákonom stanovenú hranicu kf 1,0x10 -

9ms.   

 

- Zabezpečiť posúdenie, či bola odvodňovacia drenáž vyhotovená pri uzatváraní skládky odpadov 

v súlade s projektovou dokumentáciou pre stavbu „Ukončenie skládkovania odpadov na skládke 

Veterná Poruba  – Zakrytie a rekultivácia“ a či zabezpečuje požadované odvádzanie povrchových 

vôd mimo uzatvoreného telesa skládky odpadov. Lehota: do 30.09.2017. 

Úloha je v riešení. 

 

- Zabezpečiť posúdenie, či eróziou podložia alebo zosuvom svahu pod skládkou odpadov nedošlo 

k poškodeniu tesnenia skládky odpadov, ktoré bolo vyhotovené pri budovaní skládky 

odpadov  „Skládka odpadov TKO Veterná Poruba“, aby v budúcnosti nedochádzalo k natekaniu 

podzemných vôd do uzatvoreného skládkového telesa. Lehota: do 31.08.2017. 

Úloha je v riešení so spoločnosťou AEG, s.r.o., Miletičova 558/20, 821 09 Bratislava. 

 

- Zabezpečiť novú projektovú dokumentáciu pre nové uzatvorenie skládky odpadov „Skládka 

odpadov TKO Veterná Poruba“ ako celku, v súlade s požiadavkami na uzatvorenie skládok odpadov 

v zmysle ustanovení § 8 vyhlášky č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení 

kovovej ortuti. Lehota: do 30.09.2017. 

Projektová dokumentácia „SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba – prepracovanie“ 

bola vypracovaná  Ing. Vladimírom Ďurišom, CSc. a predložená Verejnoprospešným službám Liptovský 

Mikuláš.   

Z dôvodu, že pri kolaudačnom konaní  prevádzkovateľ inšpekcii neoznámil skutočnosť , že 

stavba  „Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba – Zakrytie a rekultivácia“ nebola 

zrealizovanej podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou VHS-SK PROJEKT s.r.o., Kysucká 

cesta 3, Žilina doplnenej dokumentáciou skutočného vyhodnotenia stavby “Ukončenia skládkovania 

odpadov na skládke Veterná Poruba  bola Slovenskou inšpekciou životného prostredia Žilina rozhodnutím 

č.4492400717/6685-28537/Chy z 29.09.2017  Verejnoprospešným službám Liptovský Mikuláš  pokuta vo 

výške 100 000, 00 eur    podľa § 37 ods. 3  a § 37 ods. 1, písm. j)  zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej 

prevencii kontrole znečisťovania životného prostredia  a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pokuta je 

udelená v jednej tretine rozmedzia sadzby stanovenej pre daný správny delikt.  Vzhľadom na to, že sa jedná 

o jednoznačne dokázané a závažné porušenie zákona, Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš  

nepodajú voči danému rozhodnutiu odvolenie.     



 

 
 

 

ZOZNAM PRÍLOH: 
 
 
Príloha č. 1:   
Rozhodnutie Slovenskej  inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Žilina č. 
4492400717/6685-28537/Chy zo dňa 29.09.2017 
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SLOVENS KA INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
Inšpektorát životného prostredia Žilina 

Legio nnrska S, O 12 OS Žilina 

( 'Jslo ; .\492,1007 1 i/66 ~5- 28537/Chy ?ilina 29.09.2017 
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ROZHODN U TIE 
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Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor 
integrovančho povoľovania a kontroly (ďalej kn "inšpekcia"), ako príslušný orgán štátnej 
správy podľa § 9 a § IO zákona č. 525/2003 Z,z. o š tátnej správe starostlivosti o livotné 
prostredie a o zmene a doplneni niektorých zákonov apodľa § 32 ods. I písm. f) a § 37 
zákona Č. 39/20 I J Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečist'ovania životného 
prostredia a o zmene a doplneni niektorých 1.ákonov (ďalej len "zákona o I?Kl") a podľa 
zákona Č . 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskoršich predpisov (ďalej len .. zákon 
o spravnom konani") ukladá účastníkovi konania 

Vcrcj noprospdné služby Liptoys\"')' Mikuláš 
Dnľí.stcmú 1, 031 !lO Liptovsk}' Mikuláš 

I ČO : 00183636 

pokutu 
v celkovej výške 100 000 eur, 

slovom sto tisic eur, 

podľa § 37 ods. 3 zákona o lPKl, v nadväznosti na § 37 ods. I písm. j) zákona o lPKZ, za to 
'le prevádzkovateľ, Verejnoprospešne služby Liptovský Mikuláš. pri kolaudačnom konani 
stavby "Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba - Zakrytie a 
rekultivácia" in~pckcii neoznámil, že stavba nebola realizovaná podľa projektovej 
dokumentácie, čim v konani podľa § 3 ods. l a v žiadosti podľa §7 zákona o IPKZ uviedol 
nepravdivé a neupi né údaje . 

Pokutu je potrebné zaplatiť podľa § 47 ods. :2 zákona o správnom konaní do 30 
kalcn d,l rnvch d ní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na učct vedcn}' 
\' Štátnej p;kladnici Bratislavu; 
lI3AN: SK 098 18000000070002 1-105 1 



Swiftová adresa banky : SľSRSKllA 
Konštlll1tný symbol: J J III 
Variabiin)' symbol: 4492400717 
Spccifick~' symbol: 00183636 

SIrana 2 = 4 ro:hodnulia { 44924007 J7/6685·185J7/CI~,· 

P;iÍ20v a adresa prijemcu prevodu: Er;vironmcntalny fond, :--'lartinsku 49. 82 105 Bratislava. 

Odô\'odnenic: 

Inšpekcia ako prislu~J1ý orgán Státnej spravy vykonala dňa 09.03.2017 environmentálnu 
kontrolu v prcvádzke .,Skládka TKO Vcterná Poruha", prevádzko'·atc!'. Vcrejnop~ospdJ1( 
služby Liptovsk)' :VIiI-ulM, Družst~vná I, 03 I 80 Liptovský MikuláS. IČO: 00183636. 
Environmentálna kontroln bola podl'a § 34 zákona o {PKZ Zameranú na prc~etrcmc príčin 
nurnstnjuceho množstva priesakovej kvapalíny v daždivom období na skl:idke odpadov a na 
plnenie opatreni na nápravu nariadených rozhodnutfm inšpekcte č. 6696·30048/2016/ 
Chy17701401 03/04, zo dňa 26.09.20 16. 

Pri kontrole vykonanej dňa 09.03.2017 bolo zistene nasledovné: 
Pri kontrole bolo zistene, že pri realizácii stavby .. Ukončenie skládkovania odpado\ na 
skládke Velerná Porub3 • Zakrytie a rckultiv:icin" nebola v)'hotovena mincralna tcsniaca 
v"tva v požadovanej hrúbke 2 )( 25 cm na celej u7.atvlÍrancj ploche skládky odpadov. Taktiež 
nehola vyholovená rekultivačná vrstva v požadovanej hrúbke 100 cm na celej uZBtvlÍrancj 
ploche skládk)' odpadov, čo bolo preukázan!! aj sondami, ktoré prevádzkovate!' 7.ľealizoval na 
uzatvorenom a Zf"kultivovanom telcs" skládky odpadov. 

Uvedené zistenie potvrdzuje "Tcchnická správa", zo dňa 20.04.20 I 7, ktoru za zhotovite!'a 
AEG, s.r.o" Miletičova 558/20, S2 I 09 Bratislava vypracoval R..'\JDr. René Putiška, PhD " v 
ktorej sú popisané výsledky z geofyzikálneho m~rania, ktoré bolo vykonané za úCclom 
zistenia teclUlického stavu uzatvoreniu skládky TKO Veterná I'oruba. 

Stavba .. Ukončenie skládkovani. odpadov na skládke Veterna Poruba . Zakrytie a 
r"kulti"itcia", pre ktorú inšpekcia vydnla koluudačn~ rozhodnutie Č. 1075· I 7984/20 I 5/ 
Chy,PatJ770 I 40 I 03/Z14·KR, zo dňa 22.06.20 I 5 nebola realizovaná podľa projektovej 
dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou VHS·SK PROJEKT s.r.o, Kysucká cesta 3, DIO Ol 
Zilina, zodpovedný projcktant Ing . Vladimir Ďuriš. CSc., autorizovan:;- stavebný in;.inier. 
čís lo o,vedčenia 0866"Z+2·2 II duplnenej dokumentácie skutočného vyhotovcnia stavby 
"Ukončenie skládkovania odpado\' na skládke Vetemá Poruba" arch . (;. 39·PS·2014, ktoťej 
vyhotov iteľom je spoločnosť Deponia systém s.r.o., Dratisluvn. 

Prevádzkovateľ pri kolaudačnom konani skutočnosť, že st"vba nebola realizovaná podľa 
projektovej dokumentácie inšpekcií neoznámil, čím v konaní uviedol nepravdivé II neuplné 
údaje a naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu podľa ustanovenia § 37 ods. 1 pism. j) 
zákona o IPKZ. 

V)'sledky kontroly su popisuné v Správc o cnvirorunentálncj kontrole Č. 08/20 I 7 >:0 dňa 
09.03.2017. vypracovanej dňa 23.05.20 I 7, ktorá bolo doručená pre"ndzkovateľovi dňa 

26.05.2017 . 



.s,,.ana j: J m:hodflUIHJ C J.J'lZ-l{J07f7/66S5-!85} ' ,Chy 

Pn prerokovaní v)'sledko v onvironmentálnej kontroly r.a in~pekd j. dJia 0 1.06.2017 
prev!Jd7kovatcľ uviedol : 

Zn záverm i u\'eden~'mJ \ správc Z environmentálnej kontro ly súhlasím. 

o prerokovani Sprnv: ' o environmentálnej kontrole Č. 0812017 zo dňa 09.03.201 i bl, la 
.~rlsnnú 7jpisnic~ Č . 3541 -1 7R90/20 17/Ch1'/770 140 I 03, zo dňa 01.06 .2017. 

Inšpekcia hstom Č 4492~00717/66B5-26969IChyI2017, zo dňa 25 .08 .201 7 oznamiia 
prev:idzkovateľov i 7ačatic správneho konania vo vcci uluLenia pokuty zn pnru~~lJte 
povinností stanovcných v podmienkach integrovaneho povolenia zistených pri kontrole v 
prevádzke .. Skládka TKO Veterná Poruba" a nariodila ústne pojednávanie na derJ 12 .09 .2017. 
Na ústne pojednávanie inšpckcia prizvala aj Mesto Liptovsk~' Mikuläš, vlastníka prevádzky. 

V súlade s ustanovením § 33 zákona o správnom kunani inšpekcia na ústnom 
pojednávaní umožnila prevádzkovateľovi v)jndriť sa k podkladom pre ro7.hodnutic. spôsobu 
ich zisťovania, ako aj podať návrh na ich doplnenie. 

Prerokovania porušení zákona o IPKZ sa zúčastnil riaditel' spoločnosti Verejnoprospešné 
služby Liptovsk~' MikuláS. Ing. DuSan Grešo a za Mesto Liptovský Míkulá~ Ing. Ján fllchiič , 

primátor mesta. 

V spoločnom stano\'Jsku k prerokovanej problematike uvíedli : 
Na skládke odpadov bo li vykonané opatrenia na zní'lenie vzniknutého nepriaznivého stavu 
flolo vybudované monitorovacie zariadenie nn objekte ČOV na signalizovanie v~'šky hladiny 
priesakov ej kvapaliny \ zbcmej nádrži , s automatickou signal izaeiou nn zodpovední'eh 
"r"rovníkov prevlld/.ky . L VS Liptovsk)' Mikuláš a na Mestskú políciu . Zabezpeči li sme 
vypracovanie projektovej dokumentácie na nove uzatvorenie skládky odpadov. ktor; bude 
predložená na inšpekciu do 30.09.2017. Zabezpe~ili sme vykonanie rozborov pou'-itej ilovej 
tesniacej vrstvy, ktoré budu obratom predložené inšpekcii. T. č . pracujeme na príprave 
nov)'eh zmlúv s vlastníkmi pozemkov pod skládkou odpadov na účely stavebného povulenia. 
Podľa pokynov inšpekcie Mesto Liptovský Mikuláš požiada () \'ydanic stavebného povoleni :; 
nn nové uzatvorenie skládky odpadov. 

Na základe výsledku kontroly, pri ktorej bolo zisten~, že pri realizácii stavb)' . ,Ukončenie 
skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba - Zakrytie a rekultivácia" nebo la 
v\'hOluvcná mincnilIlLl tesniac" vrstVQ v požadovflOej hr\lbkcL\~~!'.ln cc~ u7.at\·árancj 
Illoehe skládkvodpadov, taktiež. nebola vyhotovená rekultivačná vrstva v pOŽlldovDllej hrúbke 
100 cm nn celej uzatváranej ploche skládky odpadov a teda stavba nebola rcali7.ovaná podľu 
projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konani, ako aj priebehu správneho konania 
"O wci uloženía pokuty. bolo potvrdené, ze prevádzkovateľ pri kolaudačnom konan í stavby 
.. Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Vetemá Poruba - Zakrytie II rekultiväcw" 
i n~pekcíi neoznámil skutočnosť, ze stavba nebola realizovanú podľa projektovej 
dokumentácie, čim v konaní podľa * 3 ods. I a v žiadosti podľa §7 zákuna o IPKZ uviedol 
nepravdivé II neúplné údaje. čim Sa naplnila skutková podstata prc uloženie pokuty podľa § 37 
ods. l pism. jl zákona o IPKZ. preto bolo r07hodnuté tak. ako sa uvádza vo výrokovej časti 
rozhodnutia. 

Pokuta vo výške 100 000 eur bola stanovená v strede rozpätia od 1000 eur do 330000 
eur vzhľadom na záv;lžnos( zisteného porušenia, akým je podvedenie správneho orgánu 
uvedenim nepravdiv}'ch II neúplných údajov pri kolaudácii stavby, v dôsledku eoho bolo 
zistené uzatvurenie skládk)' odpadov v rozpore s v súčasnosti platnou legislatívou. ktoré môže 
01"( nepriazni vé n:\sledky nn kvalitu životnéh" prostredi a Inspekeiu pri \' ý~kť pokuty 
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zohľadnila charakter nedostatku, ktorý je zlým príkladom pre ostatných prel ádzkov3tCľOI·. 
Zohľadnený bol zisten)' stav podľa Technickej správy zo dňa 20.04.:!OI7, kde bolo 12 
sondami potvrdené, že prevádzkovateľ len v 1/3 sond vybudoval l'yhol'ujiIce ílov'; t('snenie " 
v 2/3 sond ilove tesnenie dosahovalo od O cm do 40 cm. ~o JC v fO/.pore s projcktovo\l 
uokul1lentúciou. Použit)' il je kvalitou nevyhovujúcich parametrov, č im ncspÍilU poiiadavky 
v sú~asnllStl platnej legislativy. Taktiei. nebola vyhotoveni rekultivacná vrstva v požadovanej 
J OO cm hriIbkc lla celej uzatváranej ploche, ale Jen na 1/3 sondamI preskúmaného územia. Vo 
\ 'ý~ke pokut)' bola zohľadnená skuločnost', že prevádzkovate!' nevie preukázať ani správnosť 
vyholovenia celkového účinného odvedenia priesakových. drenážnych a zrážkových vôd 7.0 

skládky odpadov a jej okolia. V súčasnosti počas zrážok dochád7.a neustále k zv)'šcnemu 
množstvu priesakovej kvapaliny vytekajúcej zo skládky odpadol' a v prípade nezistenia 
skutkového stavu môže byť opätovné uzavretie skládky odpadov neúčinné u môže pretrvávať 
ohrozovanie povrchov~'ch a podzemných vôd. 

Inšpekcia vSak prihliadla na skutočnosť, že prevádzkovateľ po kontrole prijal opatrenia 
na predchádzanie vzniku porušenia ďalšieh podmienok a zabezpečenie splnenia požiadaviek 
platného integrovaného povolenia. Vybudoval monitorovacie zariadenie na sledovanie výšky 
hladiny pricsnkovej kvapaliny a vyvíja všetky aktivity na opätovné uzatvorenie skládky 
odpadov v súlade s platnými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodňrstva , 

Vzhľadom na charakter nedostatku, časov'; pretrvávanie a vplyv na mieru ohrozovan ia 
Slavu životného prostredia, bolo roLhodnuté tak , ako sa uvádza vo v}'roku rozhodnutia. 

p o u č e nic: 

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona Č. 7111967 Zb. o sprúvnom konani 
I' zneni Ilcskoršic.h predpisov možno podať na Slovensku in~pekciu životného prostredia, 
Inšpektorát životneho prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly 
odvolanie do 15 dni odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastnikovi 
konani", Ak tOlD rozhodnutie po vyčerpaní pripustných riadnych opravných prostriedkov 
nadobudne právoplatnosť, j eh" zákonnosť môže byť preskúmaná súdom. 

Doručuje sa: 

, /~.-/ 
' .. 

Ing, Maria& Martinkova 
riadIteľka 
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