
MESTSK~ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULAš 

UZNESENIE 
MESTSK~HO ZASTUPITEĽSTV A 

zo dňa 22. júna 2017 číslo 45/2017 

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

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

Správu o stave odpadového hospodárstva v pOsobnosti 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 doplneni niektorých zákonov 
v zneni neskoršich predpisov (ďalej len ,zákon o odpadoch') a s jeho vykonávacimi 
predpismi. 
Všeobecne záväzným nariaden Im Č. 6/2011NZN o nakladanI s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiterných kuchynských 
a reštauračných odpadov od prevádzkovaterov kuchyne a elektroodpadov 
z domácnosti v platnom zneni do 30.06.2016. 
Všeobecne záväzným nariaden Im Č. B/2016NZN o nakladani s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v platnom zneni s účinnosťou 
od 01 .07.2016. 

Za komunálny odpad vzniknutý na územi mesta je zodpovedné mesto okrem biologicky 
rozložiterného kuchynského a reštauračného odpadu, ktorého pOvodcom je fyzická 
osoba - podnikater 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 
pOvodnému zákonu o odpadoch zmeny nastali: 

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

- odpady z údržby zelene z pozemkov právnických osOb a občianskych združeni, 
- opotrebované pneumatiky. 

2. Vo financovani triedeného zberu odpadov z vyhradených výrobkov. Všetky finančné 
náklady spojené so zberom, prepravou, pri pravou na opatovné použitie, 
zhodnotenim, recykláciou, spracovanim a zneškodnenlm oddelene vyzbieraného 
odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu odpadu znáša výrobca vyhradeného 
výrobku (elektrozariadeni, batérii a akumulátorov, obalov, vozidiel, pneumatIk, 
neobalového výrobku). Túto povinnosť výrobcovia mOžu plniť vytvorenim systému 
individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu alebo prostrednlctvom 
organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV). Organizácia zodpovednosti výrobcov 
mOže 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 sldlom Lamačská cesta 45, Bratislava, 
- odpadu z batérii a akumulátorov s OZV AKU-TRANS spol. s r. o., so sldlom Niklová 

4313, Sereď 
- odpadu z obalovaneobalových materiálov s OZV RECYKLOGROUP, a.s., 

so sldlom Záhradnicka 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 vybudovanim troch hniezd podzemných 
kontajnerov na sldlisku Podbreziny. Ich použlvanlm sa zlepši kvalita prostredia 
v okoll (obmedzi sa zápach), ich objem ako i monitorovaci systém znlži frekvenciu 
vývozu odpadu z nich. Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš na nákup 
kontajnerov na triedený zber ziska li dotáciu z Recyklačného fondu vo výške 
47 500 eur. Nákup kontajnerov na zmesový komunálny odpad, monitorovaci 
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 prlspevku Recyklačného fondu. 

2. Dobudovanlm akumulačnej nádrže, postrekovacieho systému, skladovaclch 
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, pre osievač budú použité 
finančné prostriedky z Operačného programu Kvalita životného prostredia, z ktorého 
mesto liptovský Mikuláš ziskalo 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 
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. 
RAMCOvA ZMLUVA Č. 102/2016/ŽPD o vymedzen I rozsahu a spOsobu správy, 
údržby a prevádzkovani majetku mesta a o finančnom zabezpečeni týchto činnostf. 

Zmluva Č. 1132/2015/ŽP o nakladani s komunálnym odpadom vznikajúcim na územi 
mesta Liptovský Mikuláš. 

V roku 2016 boli činnosti spojené so zberom, prepravou, zhodnotenim alebo 
zneškodnenlm 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 zneni, 
z finančného prlspevku Recyklačného fondu, 
z prlspevkov výrobcov obalov a neobalových výrobkov prostrednlctvom organizácie 
zodpovednosti výrobcov. 

III. odporúča prímätorovi mesta 

1. Zabezpečit' vypracovanie a predloženie na schválenie Mestskému zastupiterstvu 
Liptovský Mikuláš Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020 
mesta Liptovský Mikuláš v termlne do štyroch mesiacov od vydania programu 
žilinského kraja. 

2. Na základe overených skutočnostf spojených s technickými parametrami uzatvorenia 
Skládky TKO Veterná Poruba a stanovenými opatreniami Slovenskej inšpekcie 
životného prostredia na odstránenie zistených nedostatkov podat' trestné oznámenie 
na neznámu osobu. 

3. Pripravit' model finančného zabezpečen ia opätovného uzatvorenia Skládky TKO 
Veterná Poruba. Po jeho spracovani predložit' model financovania na schválenie 
Mestskému zastupiterstvu Liptovský Mikuláš. 

4. Predložil' Mestskému zastupiteľstvu Liptovský Mikuláš správu o výsledkoch 
z vykonaných kontrol uzatvorenia Skládky TKO Veterná Poruba a uložených opatreni 
na odstránenie nedostatkov. 

",. J~fl., PhD 
prlmá,ories,a 

Dátum podpisu uznesenia: 23.06.2017 


