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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD 

 

 

 
Záznam zo zasadnutia mimoriadnej    komisie finančnej a majetkovo-právnej  

zo dňa 23.6.2016 o 8.30 hod. v zasadacej miestnosti č. 305 v budove MsÚ 
v Liptovskom Mikuláši. 

 
 
Prítomní členovia: Ing. Rudolf Urbanovič – predseda komisie, MUDr. Miroslav Boďa, Ing. Marta 
Gutraiová,   p. Ľuboš Trizna,  
Prítomní členovia poradného zboru:   JUDr. Alena Oberučová,  Ing. Miroslav Uličný ,Ing. 
Jaroslav Lehotský 
 
Tajomníčka komisie: Ľubica Kubovčíková  
Hlavný kontrolór mesta: JUDr. Bibiana Kuchárová 
 
P r o g r a m : 
 
1/Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov so 
spoločnosťou RECYKLOGROUP, a.s.   -    Ing. Mária Lošonská 
2/ Návrh na uzavretie mimosúdneho vyrovnania medzi mestom Liptovský Mikuláš a AF 
Development s.r.o.       -      Mgr. Anna Iľanovská 
3/ Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie 
s majetkovými právami mesta        -     Mgr. Anna Iľanovská,  Ing. Gabriel Lengyel 
 
Zasadnutie viedol predseda komisie. Privítal prítomných členov, z rokovania  programu bol 
navrhnutý vypustiť bod č. 3 : Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do 
nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta   
       
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila po vypustení bodu č. 3 program prerokovať.  
Hlasovanie:  
Za:      4              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 
 
1. Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 
so spoločnosťou RECYKLOGROUP, a.s 
 
 Predložený materiál prezentovala  Ing. Lošonská. 
 
Nový zákon o odpadoch č. zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) rozdeľuje zodpovednosť za nakladanie s odpadmi na 
komunálnej úrovni medzi dva subjekty.  Kým  všetky náklady  na nakladanie s vyhradeným prúdom 
odpadom  (elektroodpadom, odpadom batérií a akumulátorov, obalov a neobalových výrobkov) od 
jeho triedeného zberu až po zhodnotenie a prípadné zneškodnenie nezhodnotiteľných zvyškov 
znášajú výrobcovia  týchto výrobkov, a to  buď individuálne alebo kolektívne  prostredníctvom 
organizácie zodpovednosti výrobcov (ďalej len OZV“). Za nakladanie  s ostatnými zložkami 
komunálneho odpadu zodpovedá mesto.  
OZV pre obaly podľa zákona o obaloch  prevádzajúca systém združeného nakladania s odpadmi z 
obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov, oddelene vyzbieraných z komunálneho odpadov, 



 

 
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, tel: +421 44 556 51 11-12, fax: +421 44 562 13 96,  

e-mail: lmikulas@mikulas.sk, IČO: 00315524, DIČ: 2021031111 
 

2 

môže takú činnosť zabezpečovať v meste  len na základe zmluvy s mestom.  Pritom mesto  môže 
pre nakladanie s odpadmi z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s 
odpadmi z obalov uzavrieť zmluvu len s jednou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly na 
obdobie najmenej jedného kalendárneho roka. 
Triedený zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov je založený na trojstranných zmluvných 
medzi mestom, OZV pre obaly a zberovou spoločnosťou.   
Mesto na základe zhodnotenia predložených ponúk a výsledkov pracovného jednania  a v súlade 
so zákonom o odpadoch podpísalo  v decembri 2015 Zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy v 
zmysle § 289 Obchodného zákonníka č. 1125/2015/ŽP so spoločnosťou RECYKLOGROUP, a.s., 
so sídlom Záhradnícka 51, Bratislava, ktorá bola prílohou žiadosti spoločnosti o udelenie 
autorizácie činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov. 
Spoločnosti RECYKLOGROUP, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR udelilo autorizáciu na 
činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly (ďalej len OZV) podľa § 89 ods. 1, pís. b) 
zákona o odpadoch dňa 24.05.2016 pod. č. 4672/2016-3.3. 
Spoločnosť RECYKLOGROUP, a.s. predložila návrh (ďalej len „zmluva“) mestu Liptovský Mikuláš 
dňa 30.05.2016 a zároveň požiadala mesto Liptovský Mikuláš  o pracovné stretnutie k predmetnej 
veci . 
Okrem iného súčasťou návrhu zmluvy je: 
- popis systému triedeného zberu  v meste, 
- spôsob zisťovania podielu  odpadov z obalov a z neobalových výrobkov v oddelene 
vyzbieraných zložkách komunálnych odpadov, 
- preukazovanie materiálového toku, 
- formy informačných aktivít OZV 
- celoročné náklady  na triedený zber v meste na odpady z obalov a odpadov neobalových 
výrobkov.   
OZV, ako subjekt zabezpečujúci plnenie povinností výrobcov vyhradených výrobkov,  bude 
náklady na triedený zber uhrádzať  priamo zberovej spoločnosti v danom prípade  
Verejnoprospešným službám Liptovský Mikuláš.  Len v prípade, že zberová spoločnosť 
neuskutoční zmeny v systéme triedeného zberu navrhnuté OZV,  organizácia je oprávnená 
uhrádzať  zberovej spoločnosti  len náklady vo výške obvyklých nákladov v regióne.  Prípadné 
vyššie náklady na túto činnosť je povinné doplatiť mesto.  Spôsob a podmienky úhrady týchto 
nákladov bude riešené  v zmluve  medzi mestom Liptovský Mikuláš a Verejnoprospešnými 
službami  Liptovský Mikuláš o nakladaní s komunálnym odpadom vznikajúcim na území mesta 
Liptovský Mikuláš. 

      
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ.  
Hlasovanie:  
Za:      4              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 
 
2/ / Návrh na uzavretie mimosúdneho vyrovnania medzi mestom Liptovský Mikuláš a AF 
Development s.r.o. 
        
Predložený materiál prezentovala Mgr. Anna Iľanovská. 
 
Návrh na schválenie uzavretia zmieru medzi spoločnosťou AF Development, s.r.o. a mestom 
Liptovský Mikuláš  je predložený z dôvodu ukončenia súdneho sporu vedenom spoločnosťou proti 
mestu na Okresnom súde Liptovský Mikuláš o zaplatenie 100 600,00 eur s príslušenstvom 
(príslušenstvom je úrok z omeškania vo výške 9,05 % ročne odo dňa podania žaloby do 
zaplatenia),  ako i trov konania a trov právneho zastúpenia.  
Právnym dôvodom na podanie žaloby (§ 451 ods. 1  Občianskeho zákonníka - kto sa na úkor 
iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať) je skutočnosť, že mesto Liptovský Mikuláš 
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spoločnosti AF Development, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“), nevrátilo po odstúpení od kúpnej 
zmluvy, predmetom ktorej bol Veľký dom služieb, parkovisko, trhovisko Námestie mieru, Liptovský 
Mikuláš, finančnú zábezpeku vo výške 100 600 eur, ktorú spoločnosť zaplatila ako  účastník 
obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS“), schválenej MsZ uznesením č. 23/2014 dňa 
06.03.2014 a vyhlásenej mestom dňa 10.03.2014.  
Mesto so spoločnosťou, ako víťazom OVS, uzavrelo Kúpnu zmluvu na predmet OVS dňa 
10.09.2014. Do kúpnej ceny 1 030 000 eur bola započítaná finančná zábezpeka v sume 100 600 
eur, ktorú kupujúci - spoločnosť - zaplatil vo forme finančnej zábezpeky v OVS. Zostatok kúpnej 
ceny v sume 929 400 eur sa kupujúci v zmluve zaviazal zaplatiť do siedmich dní odo dňa 
podpísania zmluvy. Nakoľko spoločnosť ani po dodatočnom predlžovaní lehoty na zaplatenie 
nedoplatila zostatok kúpnej ceny, mesto listom zo dňa 12.12.2014 spoločnosti oznámilo, že od 
zmluvy odstupuje (V prípade odstúpenia od zmluvy dochádza k zániku zmluvy od jej začiatku, na 
zmluvu sa potom hľadí tak, akoby ani neexistovala. Dôsledkom tohto spôsobu ukončenia zmluvy je 
povinnosť zmluvných strán vrátiť si všetko, čo si medzičasom vzájomne plnili.). Po odstúpení od 
zmluvy mesto spoločnosti finančnú zábezpeku nevrátilo z dôvodu podľa čl. I ods. 3 – Všeobecných 
podmienok obchodných verejných súťaží: „V prípade neuzatvorenia kúpnej zmluvy alebo 
odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany víťaza sa finančná zábezpeka nevracia.“  
Pred začatím súdneho konania právni zástupcovia strán požiadali o odročenie termínu 
pojednávania z dôvodu pokusu o uzavretie dohody o urovnaní. 
A./ Spoločnosť navrhla, aby jej mesto zaplatilo zo 100 600 eur sumu 70 000 eur (po odpočítaní 
úrokov z omeškania z nesplatenej kúpnej ceny do odstúpenia od zmluvy a nákladov za vyhlásenie 
OVS). 
B./ Mesto navrhuje druhú variantu a to  sumu 50 000 eur. 
V prípade, že k dohode nedôjde a mesto by v súdnom konaní nebolo úspešné, okrem sumy 100 
600 eur by v prípade, ak tak súd rozhodne, muselo spoločnosti zaplatiť aj trovy konania – a to 6 
036 eur čo je spoločnosťou zaplatený súdny poplatok, úrok z omeškania vo výške 9,05 % ročne zo 
sumy 100 600 eur odo dňa podania žaloby do zaplatenia (k 23.6.2016 je to 3 342 eur,  napr. k 
31.12.2016 by to bolo 8 107 eur) ako i trov právneho zastúpenia. 
 
Uznesenie komisie: 
Komisia odporučila, aby mimosúdne vyrovnanie bolo vo výške 50 000 eur  a predložený  materiál 
prerokovať v MsR a MsZ.  
Hlasovanie:  
Za:     4              Proti:     0              Zdržal sa:      0 
 
 
 
Ing. Urbanovič ukončil rokovanie a poďakoval prítomným za účasť. 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ľubica Kubovčíková                                    Overil: Ing. Rudolf Urbanovič v.r. 
V Liptovskom  Mikuláši  23.6.2016                                             predseda  


