
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

UZNESENIE 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTV A 

zo dňa 23. októbra 2017 číslo 75/2017 

K bodu: Informácia o uloženi 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 

Mestské zastupiteľstvo 

I. konštatuje, že 

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 vykonani niektorých 
ustanovenI zákona o odpadoch v platnom znenI bola Slovenskou inšpekcie životného prostredia, 
Inšpektorátu životného prostredia Lilina rozhodnut1m Č . 4492400717/6685-28537/Chy zo dňa 
29.09.2017 za porušenie § 37 ods. 3 a § 37 ods. 1, plsm. il zákona Č. 39/2013 Z. z. o integrovanej 
prevencii kontrole znečisl'ovania životného prostredia a o zmene a doplneni niektorých zákonov 
uložená pokuta vo výške 100 000,00 EUR. 

Jedná sa o výsledky nasledovných kontrol a merani: 

I . 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 - legislatlvne a technologické 
postupy (dodržanie technologických parametrov). Mestské zastupiterstvo Liptovský Mikuláš uvedenú 
správu zobralo na vedomie Uznesen Im Č. 72/2016. Zároveň primátorovi mesta odporučila plsomne 
požiadal' Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Lilina o súhlas pre 
mesto Liptovský Mikuláš vykonanie preverenia správnosti uzatvorenia skládky TKO Veterná Poruba, 
a to správnosI' technického postupu stavebných prác, použitých materiálov v zmysle schválenej 
projektovej dokumentácie prostrednlctvom sond. 

2. Kontroly vykonanej Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného 
prostredia Lilina, Odborom integrovaného povorovania a kontroly a následne uložené opatrenia 
na nápravu zistených nedostatkov. 

3. Merania zameraného na zist'ovanie technického stavu uzatvorenia skládky TKO Veterná 
Poruba nedeštruktlvnymi metódami vykonané spoločnosl'ou AEG, s.r.o., Miletičova 558/20, Bratislava. 

4. Merania zameraného na detekciu tesniacej fólie geotyzikálnym 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 uzatvárani 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 pod ra projektovej dokumentácie, vypracovanej 
spoločnosťou VHS-SK PROJEKT s.r.o., Kysucká cesta2, L ilina a doplnená dokumentáciou skutočného 
stavu vyhotovenia stavby . Ukončen ie skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba, ktorej 
vyhotoviterom je spoločnosť Deponia systém s.r.o., Bratislava. Čim došlo k naplneniu skutkovej 
podstaty správneho deliktu podra § 37 ods. 1 plsm. il zákona Č . 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii 
kontrole znečisťovan ia životného prostredia a o zmene a doplneni niektorých zákonov. 

Pokutu je potrebné uhradiť do 30 kalendárnych dni od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia , 
ktorým bola zložená. 

II. schvaľuje 

a) zmenu rozpočtu na povolené prekročen ie bežných prljmov na položke 121002 - Daň z nehnuternosti 
- zo stavieb v sume 70 000 eur, na položke 211003 - Dividendy v sume 19500 eur a položke 221004 -
Správny poplatok - Stavebný úrad v sume 10 500 eur a povolené prekročenie bežných výdavkov na 
položke 641001 - TransferVPS - havarijná situácia na skládke odpadovV. Poruba v sume 100000 eur. 

o w Progr. 'iii 
~ FK EK NÁZOV SUMA v eur ;U Podprogr . ..: ll: o a. ~ 

41 121002 Daň z nehnuternosti - zo stavieb 70000 

41 211003 Dividendy 19500 
1. 41 221004 Správny poplatok - Stavebný úrad 10500 

41 0510 641001 06.1. Transfer VPS - havarijná situácia na skládke 100000 
odpadov V. Poruba 

b) aby v prlpade zistenia vinnika neodborného uzatvorenia skládky TKO vo Veternej Porube tento 
uhradil pokutu vo výške 100 000 eur na účet mesta. 

III. odporúča 

primátorovi mesta 
zabezpečiť zaevidovanie rozpočtových zmien v evidencii rozpočtu pre rok 2017. 

Dátum podpisu uznesenia: 


