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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 13. 09. 2018 číslo /2018

K bodu: Správa o výsledku kontroly:

Kontrola stavu vybavovania stavebného povolenia stavby „Zakrytie 

a rekultivácia skládky TKO Veterná Poruba“

Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie:

Správu o výsledku kontroly:
Kontrola stavu vybavovania stavebného povolenia stavby „Zakrytie a rekultivácia skládky 
TKO Veterná Poruba“

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2018
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SPRÁVA

O VÝSLEDKU KONTROLY

Označenie oprávnenej osoby:
PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta Liptovský Mikuláš (ďalej len „HK“) 
predkladá Mestskému zastupiteľstvu mesta Liptovský Mikuláš (ďalej len „MsZ“) v súlade 
s ust. §18f ods. 1 písm. d) Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vz.n.p. nasledovnú
Správu o výsledku kontroly.

I.

Označenie kontrolovaného subjektu:
Názov: mesto Liptovský Mikuláš - Mestský úrad 
Adresa: Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
IČO:

II.

00 315 524
a
Názov: Verejnoprospešné služby, Liptovský Mikuláš 
Sídlo: Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 
IČO: 00 183 636
Právna forma: príspevková organizácia

Označenie kontroly podľa plánu kontrolnej činnosti:
Kontrola stavu vybavovania stavebného povolenia stavby „Zakrytie a rekultivácia

III.

skládky TKO Veterná Poruba“

IV. Cieľ kontroly:
Preveriť aktuálny stav vybavovania stavebného povolenia stavby „Zakrytie a rekultivácia 
skládky TKO Veterná Poruba“

V. Dátum vyhotovenia správy :
Správa z vykonanej kontroly bola doručená kontrolovanému subjektu dňa 04.09.2018 a 
týmto dňom bola kontrola ukončená.
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A. Výkon kontroly

1. Rozhodnutia a zistenia orgánov štátnej správy a kontrolných orgánov mesta týkajúce 
sa stavby „Ukončenie skládkovania odpadov na skládke TKO Veterná Poruba - Zakrytie 
a rekultivácia“

Rozhodnutie vydané Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorát životného 
prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly číslo:
21935/2012/Chy/7701400103/Z7-SP3 v Žiline zo dňa 10.08.2012, ktorým sa mení a dopĺňa 
integrované povolenie 449/770140103/105-Gi,Mt zo dňa 21.04.2005 na vykonávanie činnosti 
v prevádzke „Skládka TKO Veterná Poruba“ pre prevádzkovateľa Verejnoprospešné služby 
Liptovský Mikuláš v znení neskorších zmien. V rámci rozhodnutia bolo vydané stavebné 
povolenie na stavbu „Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba - Zakrytie 
a rekultivácia“, areáli prevádzky „Skládky TKO Veterná Poruba.“ Právoplatnosť rozhodnutia: 
24.09.2012.

Rozhodnutie vydané Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorát životného 
prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly číslo: 1075- 
17984/2015/Chy,Pat/770140103/Z14-KR v Žiline zo dňa 22.06.2015, ktorým mení a dopĺňa 
integrované povolenie 449/770140103/105-Gi,Mt zo dňa 21.04.2005 na vykonávanie činnosti 
v prevádzke „Skládky TKO Veterná Poruba“ pre prevádzkovateľa Verejnoprospešné služby 
Liptovský Mikuláš v znení neskorších zmien. V rámci rozhodnutia bola povolená zmena stavby 
„Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba - Zakrytie a rekultivácia“ pred 
jej ukončením a to v zmene jej konečného tvaru uzatvoreného a rekultivovaného skládkového 
telesa, vzhľadom na nižšiu výšku telesa uložených odpadov oproti plánovanému stavu. 
Súčasne bolo v rámci rozhodnutia vydané kolaudačné rozhodnutie, ktorým sa povoľuje trvalé 
užívanie stavby. „Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba - Zakrytie 
a rekultivácia“ Právoplatnosť rozhodnutia: 29.7.2015.

Potvrdenie o overení uzatvorenia skládky, vydané Okresným úradom Liptovský Mikuláš, číslo: 
OU-LM-OSZP-2015/008755-005 zo dňa 02.10.2015.

Správa Č.2/KO/2016 z vykonanej kontroly uzatvárania skládky TKO Veterná Poruba - 
legislatívne a technologické postupy (dodržiavanie technologických parametrov) vykonaná 
hlavnou kontrolórkou mesta.

Správa o enviromentálnej kontrole č. 17/2016 vykonanej Slovenskou inšpekciou životného 
prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania
a kontroly číslo 4597/-13771/2016/Chy/770140103 dňa 28.04.2016 zameranej na prešetrenie 
príčin narastajúceho množstva priesakovej kvapaliny v daždivom období na „Skládke TKO 
Veterná Poruba“.

Správa o enviromentálnej kontrole č.8/2017 vykonanej Slovenskou inšpekciou životného 
prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania
a kontroly číslo: 3541-7979/2017/Chy/770140103 dňa 09.03.2017 zameranej na prešetrenie 
príčin narastajúceho množstva priesakovej kvapaliny v daždivom období na' „Skládke TKO 
Veterná Poruba“.

Rozhodnutie vydané Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorát životného 
prostredia Žilina číslo: 5299-20138/2017/Chy/770140103/05 zo dňa 20.06.2017, ktorým na 
základe výsledkov enviromentálnej kontroly č. 8/2017 vykonanej na prevádzke „Skládka TKO 
Veterná Poruba“ dňa 09.03.2017 nariaďuje Verejnoprospešným službám Liptovský Mikuláš 
vykonať v zmysle § 35 ods.2 písm. a) zákona IPKZ v prevádzke „Skládka TKO Veterná 
Poruba“ o.i. aj nasledovné opatrenie na nápravu:

6579-
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• Zabezpečiť novú projektovú dokumentáciu pre nové uzatvorenie skládky odpadov 
„Skládka TKO Veterná Poruba“, ako celku, v súlade s požiadavkami na uzatvorenie 
skládok odpadov v zmysle ustanovenia § 8 vyhlášky č. 372/2015 Z.z. o skládkovaní 
odpadov.
Termín : do 30.09.2017

Rozhodnutie vydané Slovenskou inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného 
prostredia Žilina číslo: 4492400717/6685-26969/Chy/2017 zo dňa 25.08.2017 o začatí 
správneho konania vo veci uloženia pokuty za porušenie povinností stanovených 
v podmienkach integrovaného povolenia zistených pri kontrole v prevádzke „Skládka TKO 
Veterná Poruba“.

Rozhodnutie vydané Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorát životného 
prostredia Žilina, číslo: 44924007176685-28537/Chy/ zo dňa 29.09.2017 o uložení pokuty 
Verejnoprospešným službám Liptovský Mikuláš vo výške 100 000,- eur za to, že 
prevádzkovateľ „Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš“, pri kolaudačnom konaní stavby 
„Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba - Zakrytie a rekultivácia“ 
neoznámil, že stavba nebola realizovaná podľa projektovej dokumentácie, čím v konaní podľa 
§ 3 ods. 1 a v žiadosti podľa §7 Zákona o IPKZ uviedol nepravdivé a neúplné údaje.

Žiadosť vyšetrovateľa OR PZ v Liptovskom Mikuláši číslo: ORP-189/2-VYS-LM-2018 
postúpená hlavnému kontrolórovi dňa 16.05.2018 o zaslanie Správy z vykonanej kontroly 
Č.2/KO/2016 uzatvárania skládky TKO Veterná Poruba - legislatívne a technologické postupy 
(dodržiavanie technologických parametrov) pre účely trestného stíhania.

2. Stav vybavenia stavebného povolenia stavby „Zakrytie a rekultivácia skládky TKO 
Veterná Poruba - Prepracovanie“ ku dňu 04.09.2018

Dňa 17.07.2018 bola Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorát životného 
prostredia Žilina osobne doručená „Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu Zakrytie 
a rekultivácia skládky Veterná Poruba - Prepracovanie“ v areály prevádzky Skládka TKO 
Veterná Poruba v integrovanom konaní vypracovaná v zmysle § 7 Zákona č. 39/2013 
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného v z.n.p.

Žiadosť o stavebné povolenie v zmysle uvedených zákonov obsahuje nasledovné náležitosti:

I. Stavebník: Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, Liptovský Mikuláš

II. Druh stavby : inžinierska stavba

Účel stavby : skládka tuhého komunálneho odpadu 

Miesto stavby k.ú. : Veterná Poruba, Smrečany 

Termín ukončenia stavby : 31.07.2020

III. Podmienky umiestnenia stavby boli stanovené v stavebnom povolení vydanom v zlúčenom 
územnom a stavebnom konaní, ktoré vydal OÚ životného prostredia Liptovský Mikuláš pod 
číslom ÚRaŠSS 620/93-Br dňa 11.06.1993

IV. Parcelné čísla a druhy kultúry stavebných pozemkov podľa katastra nehnuteľností, 
vlastnícke práva podľa katastra nehnuteľností

V. Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb a ostatných pozemkov, ktoré sa 
majú použiť ako stavenisko
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VI. Meno, priezvisko a adresa projektanta: Ing. Vladimír Ďuriš CSc., Šenkárovská 16, Žilina - 
T rnové

VII. Údaj otom, či sa stavba uskutoční dodávateľsky alebo svojpomocne ( stavba bude 
realizovaná dodávateľsky)

VIII. Základné údaje o stavbe, jej členení technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej 
prevádzke a jej vplyve na životné prostredie a zdravie ľudí a o súvisiacich opatreniach

IX. Zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi

X. Stručné zhrnutie údajov a informácií na účely ich zverejnenia

a) zoznam a popis surovín, pomocných materiálov, látok a energií, .ktoré sa v prevádzke 
používajú alebo vyrábajú, určenie hlavnej činnosti a kategóriu priemyselných činností

b) zoznam a opis zdrojov emisií z prevádzky a údaje o predpokladaných množstvách 
a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia pre všetky znečisťujúce látky

c) opis miesta prevádzky a charakteristiku stavu životného prostredia v tomto mieste

d) opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku 
odpadov, ktoré vznikajú v prevádzke, a k úprave odpadov s cieľom ich opätovného použitia, 
recyklácie a zhodnotenie odpadov vznikajúcich v prevádzke

e) opis a charakteristika používaných, alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku 
odpadov, ktoré vznikajú v prevádzke, a v úprave odpadov s cieľom ich opätovného použitia, 
recyklácie a zhodnotenia odpadov vznikajúcich v prevádzke

f) opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení 
na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia vrátane monitorovania pôdy 
a podzemných vôd

g) porovnanie činnosti v prevádzke s najlepšie dostupnou technikou

h) opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, opatrení na 
hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie prípadných 
následkov podľa § 21 ods. 2

i) opis spôsobu definitívneho ukončenia činnosti prevádzky a vymenovanie a opis všetkých 
opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia 
zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po definitívnom ukončení jej činnosti a na uvedenie 
miesta prevádzkovania prevádzky do uspokojivého stavu

j) posúdenie podmienok na ukladanie oxidu uhličitého a jeho vtláčanie do geologického 
prostredia na základe povolenia vydaného podľa osobitého predpisu, ak ide o prevádzku 
spaľovacieho zariadenia s menovitým elektrickým výkonom 300 MW a vyšším, a to najmä či

1. sú v širšom okolí prevádzky k dispozícii vhodné úložiská podľa osobitého predpisu 
a ekonomicky uskutočniteľná

2. je montáž zariadení na zachytávanie oxidu uhličitého a jeho vtláčanie technicky 
a ekonomicky nerealizovateľné

3. sú zariadenia na prepravu oxidu uhličitého a jeho vtláčanie do úložiská technicky 
a ekonomicky realizovateľné

k) opis hlavných alternatív k navrhovanej technológii, technike a opis opatrení, ktoré 
prevádzkovateľ preskúmal
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I) zdôvodnenie navrhovaných podmienok povolenia vrátane vyhodnotenia súladu návrhu so 
závermi o najlepších dostupných technikách'

XI. Vyhodnotenie opatrení uložených v záverečnom stanovisku z posudzovania vplyvov na 
životné prostredie týkajúce sa uzatvárania skládky

Súčasťou žiadosti sú nasledovné prílohy :

- Projektová dokumentácia

- Listy vlastníctva

- Nájomné zmluvy s vlastníkmi pozemkov

- Identifikácia pozemkov

- Stanovisko Slovenského vodohospodárske podniku, š.p. Piešťany

- Stanovisko Spoločného obecného úradu ÚR a SP, Liptovský Mikuláš

- Vyhodnotenie podmienok z posudzovania vplyvov na životné prostredie

Zamestnanec Slovenskej inšpekcie životného prostredia informoval, že ďalší postup je 
nasledovný:

a) ak je žiadosť úplná a je zistený okruh účastníkov konania, dotknutých orgánov, SIŽP 
písomne upovedomí účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania a určí 
účastníkom konania a dotknutým orgánom v lehote na vyjadrenie minimálne 30 dní

b) SIŽP účastníkom konania a dotknutým orgánom doručí stručné zhrnutie údajov a informácií 
o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom. Medzi dotknuté orgány patrí aj Ministerstvo 
životného prostredia SR, ktoré sa bude vyjadrovať k predloženému vyhodnoteniu opatrení 
z posudzovania vplyvov na životné prostredie

c) SIŽP zverejní žiadosť, výzvu dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka 
konania, výzvu dotknutej verejnosti a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu 
konania na 15 dní s lehotou najmenej 30 dní na svojich úradných tabuliach obce, 
v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania spolu s informáciami 
k prevádzke. Medzi informáciami je právo účastníka konania požiadať o nariadenie ústneho 
pojednávania.

Dňa 30.07.2018 bolo na úradnej tabuli SIŽP Žilina formou verejnej vyhlášky zverejnené 
oznámenie o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia číslo: 
449/770140103/105-Gi.Mt, zo dňa 21.04.2005 pre prevádzku „Skládka TKO Veterná Poruba“ 
prevádzkovateľovi Verejnoprospešné služby, Družstevná 1, 031 80 Liptovský Mikuláš. 
Inšpekcia podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo 
dňa doručenia tohto upovedomenia.

Mestské zastupiteľstvo dňa 14.12.2017 uznesením č. 94/2017 schválilo rozpočet mesta 
Liptovský Mikuláš na rok 2018 a roky 2019 - 2020. V rozpočte kapitálových výdavkov v 
programe č. 6 - Odpadové hospodárstvo schválilo na rok 2019 sumu 1 600 000,- eur na 
realizáciu prekrytia skládky TKO Veterná Poruba. Príjmy a výdavky výhľadového rozpočtu na 
rok 2019 - 2020 nie sú v zmysle Zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy § 9 odst.4 záväzné.
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B. Kontrolné zistenia

Cieľom kontroly nebolo preskúmavanie správnosti rozhodnutí orgánov štátnej správy. V rámci 
kontroly bol preskúmaný postup mesta Liptovský Mikuláš a aktuálny stav v procese vybavenia 
žiadosti o vydanie stavebného povolenia stavby „Zakrytie a rekultivácia skládky TKO Veterná 
Poruba - Prepracovanie“

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš doručili dňa 17.07.2018 Slovenskej inšpekcii 
životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina „Žiadosť o stavebné povolenie 
na stavbu Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba - Prepracovanie“ v areály prevádzky 
„Skládka TKO Veterná Poruba“ v integrovanom konaní vypracovaná v zmysle § 7 Zákona č. 
39/2013 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného v z.n.p.

Dňa 30.07.2018 SIŽP Žilina formou verejnej vyhlášky zverejnila oznámenie o začatí konania 
vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia číslo: 449/770140103/105-Gi,Mt, zo dňa 
21.04.2005 pre prevádzku „Skládka TKO Veterná Poruba“ prevádzkovateľovi 
Verejnoprospešné služby, Družstevná 1, 031 80 Liptovský Mikuláš. Inšpekcia podľa § 11 ods. 
5 písm. a) zákona o IPKZ určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia tohto 
upovedomenia. Súčasťou integrovaného konania je v oblasti stavebného konania vydanie 
stavebného povolenia na stavbu „SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba - 
Prepracovanie“ v areály prevádzky Skládka TKO Veterná Poruba, v oblasti odpadov konanie 
o udelení súhlasu na prepracovanie uzavretia skládky TKO Veterná poruba a vykonanie jej 
opätovnej rekultivácie, v oblasti ochrany ovzdušia konanie o súhlase na vydanie rozhodnutia 
o povolení stavby „SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba - Prepracovanie“ 
malého zdroja znečistenia ovzdušia.

Na základe správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku 
„Skládka TKO Veterná Poruba“ zverejnenom SIŽP dňa 30.07.2018 sú účastníkmi konania aj 
45-ti vlastníci pozemkov pod stavbou skládky TKO ( z toho 44 fyzické osoby a Pozemkové 
spoločenstvo Veterná Poruba) a 17-ti vlastníci pozemkov susediacich so stavbou skládky TKO 
( z toho 16 fyzické osoby a obec Smrečany). K 03.09.2018 traja vlastníci pozemkov pod 
stavbou zomreli, so 43 vlastníkmi pozemkov pod stavbou skládky TKO mesto uzatvorilo 
zmluvu o užívaní pozemkov, s dvoma vlastníkmi pozemkov pod stavbou skládky TKO nie je 
uzatvorená zmluva o užívaní pozemkov. S vlastníkmi pozemkov susediacich so stavbou 
skládky TKO sa neuzatvára zmluva o užívaní pozemkov.

SIŽP Žilina listom číslo: 6618-28360/2018/Chy/770140103/Z-15-SP zo dňa 22.08.2018 vydala 
rozhodnutie o prerušení konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia 
prevádzkovateľovi skládky Verejnoprospešné služby, Družstevná 1, Liptovský Mikuláš pre 
prevádzku „Skládka TKO Veterná Poruba“ a vydania stavebného povolenia pre stavbu „SO- 
04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba - Prepracovanie“ a to na základe 
obdržaného záväzného stanoviska Ministerstva životného prostredia SR zo dňa 13.08.2018 
a podľa § 140c ods.3 stavebného zákona v súlade s § 19 ods.3 zákona č.71/1967 Zb. SIŽP 
vyzvala prevádzkovateľa, aby v lehote do 120 dní odo dňa doručenia rozhodnutia zosúladil 
svoj návrh na začatie stavebného konania s ust. §29 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a inšpekcii predložil rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní 
podľa zákona o posudzovaní.
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Odporúčania:

Uzatvoriť zmluvy o užívaní pozemkov so všetkými dotknutými vlastníkmi pozemkov 
pod skládkou TKO Veterná Poruba v zmysle verejnej vyhlášky SIŽP o začatí konania 
vo veci vydania integrovaného povolenia pre „Skládku TKO Veterná Poruba“ 
zverejnenej dňa 30.07.2018 č. 6618-24937/2018/Chy/77140103/Z15-SP.

1.

V zmysle Zákona č.24/2006 Z.z. Zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
vypracovať a postúpiť MŽP SR „Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti" skládky 
TKO Veterná Poruba.

2.

9


