
tv1ESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

UZNESENIE 
MESTSKEHO ZASTUPITEĽSTV A 

zo dňa 12. mája 2016 čís lo 56/2016 

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

Mestské zastupitel'stvo 

I. konštatuje, že 

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

V meste Liptovský Mikuláš v roku 2015 došlo k zmene spôsobu nakladania s komunálnym 
odpadom z dôvodu vypovedania Zmluvy o interkomunálnej spolupráci v oblasti zabezpečenia 
komunálneho odpadu a jeho zložiek z územia mesta Liptovský Mikuláš mestom Liptovský 
Hrádok po šiestich mesiacoch jej platnosti. Zmluva bola krátkodobým riešením na dobu dvoch 
rokov. Výpoveď zmluvy bola mestu doručená dňa 27.03. 2015 s výpovednou dobou šesť 
mesiacov. Mestské zastupitel'stvo bolo o zrušení predmetnej zmluvy informované dňa 
16.04.2015 a k danej veci prijalo uznesenie č. 55/2015. 

Na základe uznesenia č. 65/2015 zo · dňa 26.05.2015 mestské zastupitel'stvo Liptovský 
Mikuláš odporučilo primátorovi mesta Liptovský Mikuláš zabezpečiť kontinuálne 
zneškodňovanie komunálneho odpadu z mesta Liptovský Mikuláš s využitím všetkých 
dostupných možností tak, aby nevznikol neriešitel'ný stav s odpadom v meste Liptovský 
Mikuláš po 30.09.2015. Mesto, vzhl'adom na to, že hl'adalo dlhodobejšie riešenie daného 
problému, v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v platnom znení vyhlásilo verejné obstarávanie. Predmetom 
obstarávania bolo zneškodňovanie odpadov z mesta Liptovský Mikuláš s krité r,iom hodnotenia 
najnižšej cenovej ponuky. 

Zo štyroch predložených ponúk v tejto súťaži bola vyhodnotená ako najlepšia ponuka, 
ponuka spoločnosti Brantner Fatra, s.r.o., so sídlom Robotnícka 20, Martin, ktorá za 
zneškodnenie predpokladaného ročného množstva 4050 t po dobu 15 rokov ponúkla cenu 
780329.8,50 € s DPH. Najvyššia predložená ponuka mala hodnotu 12409233 €. 



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

Brantner Fatra, s.r.o., Martin bol schválený Mestským zastupitel'stvom Liptovský Mikuláš 
Uznesením Č. 99/2015 dňa 17.09.2015 a zároveň týmto uznesením Mestské zastupitel'stvo 
Liptovský Mikuláš odporučilo primátorovi mesta Liptovský návrh danej zmluvy podpísať. 

Zmluva o odvoze a zneškodnení odpadov na skládke odpadov Č. 784/2015/ŽP medzi 
spoločnosťou Brantner, s.r.o., Martin a mestom Liptovský Mikuláš bola podpísaná dňa 
02.09.2015. 

Zároveň v tomto období prebiehali prípravy, ako i samotná realizácia stavby prekládkovej 
stanice. Mesto na jej realizáciu investovalo 271 092 € vlastných finančných prostriedkov. 
Stavba bola povolená do dočasného užívania rozhodnutím Spoločného úradu územného 
rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši pod Č. ÚRaSP 2015/06312-03/Le 
dňa 30.12.2015 na dobu šiestich mesiacov. S tým, že po splnení uložených podmienok bude 
vydané kolaudační rozhodnutie stavby (začiatok júla 2016). 

Od 01.10.2015 odvoz a zneškodnenie odpadu z areálu Okoličné zabezpečuje spoločnosť 

Brantner Fatra, s.r.o., Martin. Odpad je zneškodňovaný na skládke odpadov Kalnô, ktorej 
výlučným vlastníkom je spoločnosť Brantner Fatra, s.r.o., Martin. vývoz sa uskutočňuje 

v súlade s dohodnutými podmienkami. 

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

a) výnosy z miestneho poplatku majú klesajúcu tendenciu, pričom zvyšujúci sa podiel na 
tomto znížení majú rôzne úl'avy, schválené vo VZN. V roku 2013 dosahovali úl'avy 7401 eur, 
v roku 2015 už 11 198 a v roku 2016 10 937 eur. Výnosy sa vyvíjali nasledovne: 866 550 eur 
v roku 2013,864189 eur v roku 2014,842332 eur v roku 2015 a pre rok 2016 boli vymerané 
dane vo výške 839004 eur. Výnosy z miestnych daní, ktoré fyzické a právnické osoby platia 
mestu za likvidáciu odpadov, ktoré vytvárajú na území mesta, už mirJimálne 4. rok 
nepokrývajú všetky výdavky súvisiace s nákladmi na zber a likvidáciu odpadov. Mesto na túto 
oblasť doplácalo 78 575 eur v roku 2013, 180 124 eur v roku 2014 , 414 911 eur v roku 2015 
a v roku 2016 je očakávaný deficit vo výške 440372 eur. Tento deficit znáša mesto 
z vlastných príjmov, ktoré musí ušetriť v iných oblastiach starostlivosti o život v meste. Napriek 
týmto nepriaznivým výsledkom neboli prijaté žiadne úpravy miestnych poplatkov vo VZN. 
Mierna eliminácia finančných dopadov sa očakáva z titulu separácie odpadov, čo sa 

ekonomicky prejaví až okolo roku 2017. Pokial' nebudú prijaté adekvátne opatrenia. tento 
deficit sa bude každý rok zvyšovať a odpadové hospodárenie bude čoraz menej efektívne. 

b) výdavky na likvidáciu odpadov každoročne narastajú. Nárast výdavkov medzi rokmi 
2013 (945 125 eur) až 2016 (1 279376 eur) dosahuje čiastku +334 251 eur, pokles výnosov 
miestnych daní medzi rokmi 2013 (866550 eur) až 2016 (839004 eur) dosahuje čiastku -
27546 eur, celkove sa jedná o nárast deficitu 0361 797 eur. V roku 2016 je očakávaná strata 
vodpadovom hospodárstve vo výške 440 372 eur, čo oproti postupne narastajúcim 
výdavkom, resp. celkovému deficitu predstavuje rozdiel 78 575 eur. 

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

opatrenia na zamedzenie nežiaduceho finančného trendu v oblasti likvidácie odpadov. 

d) primátor mesta so svojim odborným tímom spolupracovníkov vypracoval a zastupitel'stvu 
predložil podklady a prehl'ady pre rozhodovanie o ďalšom postupe vo financovaní odpadového 
hospodárenia, ktoré boli prerokované dňa 14.4.2016. 



II. berie na vedom ie 

Správu o stave odpadového hospodárstva v pósobnosti mesta Liptovský Mikuláš za rok 2015 

III. odporúča 

primátorovi mesta Liptovský Mikuláš 

a) zabezpečiť vypracovanie a predloženie na schválenie mestskému zastupitel'stvu Liptovský 
Mikuláš: 

- všeobecné záväzné nariadenie nakladania s komunálnym odpadom a drobným 
stavebnými odpadmi v termíne do 30.06.2016 

- Program odpadového hospodárstva mesta 2016 - 2020 v termíne do štyroch mesiacov 
od vydania programu kraja príslušnému orgánu štátnej správy odpadového 
hospodárstva 

b) dať vypracovať podrobnú analýzu odpadového hospodárstva za posledných 6 mesiacov, 
v ktorej nebudú figurovať jednorazové investície. 

Dátum podpisu uznesenia: 

Termín: MsZ 23'.06.2016 

Ing. Ján ~háČ' PhD. 
primátor mesta 

13.05.2016 


