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S P R Á V A 

PRE ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI 
 
 

K bodu rokovania:  Návrh na zrušenie uznesenia 78/2019 zo dňa 24.10.2019 a návrh na odklad prác na stavbe „50-04 Zakrytie 

a rekultivácia skládky Veterná Poruba – Prepracovanie“ 
 
Dátum rokovania :  23.4.2020               Dátum spracovania materiálu: 21.4.2020 

 
Materiál obsahuje : 1. Návrh na uznesenie 

                                     2. Dôvodová správa 

 
Počet strán: 1 
 
Predkladateľ :         Mgr. Vincent Kultan, poslanec MsZ           podpis: ______________ 

 
 
 
Spracovatelia :        Mgr. Vincent Kultan, poslanec MsZ      podpis:______________        
 

N á v r h   n a   u z n e s e n i e 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI 
zo dňa 23.4.2020 číslo: ________ 

 
K bodu: Návrh na zrušenie uznesenia 78/2019 zo dňa 24.10.2019  a návrh na odklad prác na stavbe „50-04 Zakrytie a rekultivácia 

skládky Veterná Poruba – Prepracovanie“ 
 

Mestské zastupiteľstvo 
 

I. Konštatuje, že:  
a, dňa 29.7.2015 získalo právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie inšpekcie ŽP č.  1075-17984/2015/Chy,Pat/770140103/Z.14-KR pre 
stavbu „Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba – Zakrytie a rekultivácia“ 
 
b, dňa 18.12.2015 požiadali VPS Liptovský Mikuláš listom č. 1332/2015 inšpekciu ŽP o súhlas na preverenie správnosti rekultivácie 
STKO Veterná Poruba. Inšpekcia nesúhlasila s vykonaním preverenia. 
 
c, dňa 18.04.2016 dalo mesto Liptovský Mikuláš listom č. ŽP/2016-03211-01/Lo opakovaný podnet na zvolanie rokovania ohľadom 
skládky TKO. 
 
d, inšpekcia konštatovala, že zhotoviteľ stavby (pôvodného prekrytia STKO) jej neoznámil skutočnosť, že stavba nebola realizovaná 
podľa projektovej dokumentácie a inšpekcia nemala možnosť si danú skutočnosť počas realizácie stavby preveriť.  
 
e, dňa 29.9.2017 inšpekcia ŽP uložila VPS Liptovský Mikuláš pokutu vo výške 100.000€ voči ktorej sa VPS v zákonom stanovenej 
lehote neodvolala s odôvodením, že existuje obava o zvýšenie pokuty v prípade odvolania sa voči pokute. 
 
f, inšpekcia ŽP nikdy nenariadila resp. poslancom nebolo predložené nariadenie na opätovné prekrytie STKO Veterná Poruba. VPS 
Liptovský Mikuláš ale požiadali o vydanie stavebného povolenia na stavbu „50-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba – 
Prepracovanie“ 
 
g, Rozhodnutím SIŽP Žilina č. 1593-30176/2019/Chy/770140103/Z15-SP bolo VPS vydané stavebné povolenie (nie nariadenie) na 
nové prekrytie skládky. 
 
h, Dňa 24.10.2019 boli na rokovanie MsZ predložené podklady ohľadom nového prekrytia skládky. Súčasťou týchto materiálov boli 
aj podmienky Ministerstva Životného prostredia k vydaniu stavebného povolenia na nového prekrytie skládky. Jednou z podmienok 
bolo splnenie podmienok MŽP určených v zisťovacom konaní č. 570/2018-1.7/hp-R (zistiť či eróziou podložia, lebo zosuvom svahu 
nedošlo k poškodeniu tesnenia skládky odpadov).  VPS Liptovský Mikuláš tvrdili, že k tomu potrebujú vodnú bilanciu skládky. Táto 
nebola v danom čase k dispozícií. Poslanci nie sú informovaní, či už je k dispozícii vodná bilancia. 
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i, Inšpekcia ŽP rozhodnutím č. 1593-30176/2019/Chy/770140103/Z15-SP vydala stavebné povolenie aj keď v tom čase neboli 

splnené podmienky zisťovacieho konania ministerstva ŽP č. 570/2018-1.7/hp-R.  
 
j, nikdy nebol zistený dôvod zvýšeného výtoku drenážnych a priesakových vôd po prekrytí skládky. Taktiež nikdy nebolo preukázané, 
že opätovné prekrytie skládky TKO Veterná Poruba relevantným spôsobom zníži objem výtoku priesakových a drenážnych vôd 
z telesa skládky. 
 
k, vytekajúce drenáže a priesakové vody sú likvidované v ČOV Liptovskej vodárenskej spoločnosti a.s. a nie je predpoklad 
problémov s likvidáciou týchto vôd.  
 
l, neexistuje obava z prieniku drenážnych a priesakových vôd mimo telesa skládky 
 
 
II. ruší: 
Uznesenie 78/2019 zo dňa 24.10.2029 
 
III. žiada: 
Inšpekciu ŽP Žilina o odklad vykonateľnosti stavebného povolenia č. 1593-30176/2019/Chy/770140103/Z15-S do 31.12.2023 a to 
z dôvodu predpokladu znížených príjmov mesta Liptovský Mikuláš v súvislosti s pandémiou COVID 19 v najbližších rokoch. 
 
IV. odporúča: 
primátorovi mesta doručiť žiadosť v zmysle bodu III. všetkým príslušným orgánom štátnej a verejnej správy 
 
 
 
 

Dôvodová správa 

 
Do tejto chvíle nebolo preukázané, že zistené chyby pri uzatváraní skládky môžu významným spôsobom ovplyvňovať 
nepriepustnosť  (len 2 z 13 laboratórnych analýz ukázali, že íl veľmi tesne nespĺňa stanovený limit, hrúbka rekultivačnej vrstvy nemá 
výraznejší vplyv na priepustnosť prekrytia). Máme záujem na ozajstnom a definitívnom vyriešení problému s vodami vytekajúcimi 
zo skládky.  Keďže nehrozí poškodenie ŽP pri zodpovednom prevádzkovaní skládky, je rozumné hľadať príčinu ďalej. Nebuďme 
pápežskejší ako pápež a považujme za dočasné riešenie to, že VPS už zaplatila pokutu a keďže nám SIŽP nenariadila skládku 
opakovane uzavrieť (poslancom nebol taký dokument predložený), považujme tento stav za vyhovujúci min. do 13.12.2023. Získaný 
časový priestor využime na objektívne zistenie príčiny zvýšeného objemu vytekajúcich vôd zo skládky, na relevantné sledovanie 
vytekania podzemných vôd po dlhšiu dobu (dnes je to cca. 12 mesiacov sledovania), zistenie príčiny a vinníka pochybenia 
pôvodného prekrytia a hlavne na nájdenia ekologicky aj hospodársky vhodného vyriešenia problémov so skládkou. 
   


