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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI  

 

 

 

 

NÁVRH NA UZNESENIE  
 

M ES TS K É HO Z AS T U P I T E Ľ ST V A  
 

zo dňa 20. 06. 2019  číslo     /2019 
 

K bodu: Program odpadového hospodárstva mesta Liptovský Mikuláš na roky      

             2016 - 2020  

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  

I. berie na vedomie  

Program odpadového hospodárstva mesta Liptovský Mikuláš na roky 2016 – 2020 

 

II. konštatuje, že  

Mesto Liptovský Mikuláš vypracovalo Program odpadového hospodárstva mesta Liptovský 
Mikuláš na roky 2016 – 2020  v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve.  
Vypracovaný bol predložený orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na 
posúdenie jeho súladu s ustanoveniami  zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a záväznou časťou  Programu 
odpadového Žilinského kraja na roky 2016 – 2020.  Na základe  kladného vyjadrenia  
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k programu, tento  je predložený na 
schválenie Mestskému zastupiteľstvu.   
V programe sú stanovené ciele v oblasti odpadového hospodárstva mesta Liptovský 
Mikuláš do roku 2020,  opatrenia na dosiahnutie vytýčených cieľov ako aj výdavky na ich 
realizáciu.   

 

III. schvaľuje    

Program odpadového hospodárstva mesta Liptovský Mikuláš na roky 2016 – 2020.    

 

        Ing. Ján Blcháč, PhD. 

                      primátor mesta 

                                                                  



Dôvodová správa 

Program odpadového hospodárstva  mesta Liptovský Mikuláš  na roky 2016 – 2020 (ďalej len 

„POH“) predstavuje najvýznamnejší strategický dokument v odpadovom hospodárstve  mesta  

Liptovský Mikuláš na roky 2016 až 2020. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami  stanovenými 

v legislatívnych predpisoch SR predovšetkým v zákone č.  79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o odpadoch“) a jeho 

vykonávacích predpisoch – vo vyhláške MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.  

Mesto je povinné podľa  § 10 ods. 4  zákona o odpadoch predložiť vypracovaný POH   orgánu 

štátnej správy odpadového hospodárstva do štyroch mesiacov od vydania POH Žilinského  kraja na 

roky 2016 – 2020, ktorého záväzná časť bola vyhlásená  Vyhláškou č. 1/2019 zo dňa 11.01.2019  

zverejnená vo Vestníku vlády SR, ročník 29, čiastka 1 vydané 24. januára 2019. Vyhláška  podľa 

oznámenia o zverejnení vyhlášky Okresného úradu Žilina nadobudla účinnosť 08.02.2019.   

POH bolo predložený na posúdenie Okresnému úradu životného prostredia, odboru 

starostlivosti o životné prostredie listom č. MsÚ/ŽP2019/4575-01-MLo dňa 31.05.2019. Jeho 

vyjadrenie, vydané pod č.OÚLM-OSŽP-2019/7487-002-Ma,  je prílohou   uznesenia.  

POH stanovuje základné požiadavky, ciele a opatrenia zamerané na oblasť odpadového 

hospodárstva mesta Liptovský Mikuláš na roky 2016 až 2020. Vychádza z vyhodnotenia POH  na roky 

2011 až 2015 a z analýzy súčasného stavu a potrieb odpadového hospodárstva  mesta. 

Záväzná časť POH je záväzným dokumentom pre rozhodovaciu činnosť orgánov štátnej 

správy v odpadovom hospodárstve. Musí byť v súlade so záväznou časťou POH Žilinského kraja.   

Vzhľadom na to, že predložený  POH  neobsahuje údaje o zámeroch vybudovania zariadení na 

nakladanie s odpadmi  alebo ich zmien alebo činnosti uvedených v prílohe č. 8 zákona 24/2006 Z. z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, nepodlieha popudzovaniu vplyvov na životné prostredie.  

POH obsahuje: 

1. Charakteristiku stavu odpadového hospodárstva – stavu nakladania s komunálnymi  odpadmi 

v rokoch 2011 – 2015  

2. Vyhodnotenie predchádzajúceho POH na roky 2011 – 2015  a to  splnenie  opatrení prijatých 

na splnenie stanovených cieľov 

3. Záväznú časť programu: 

- ciele a cieľové smerovanie v nakladaní s komunálnym odpadom, 

- opatrenia na dosiahnutie stanovených cieľov 

- opatrenia na zabezpečenie informovanosti  obyvateľov o triedenom zber, 

- podiel zhodnotenia a zneškodnenia odpadov vo východiskovom roku a v cieľovom roku 

programu     

4. Smernú časť programu: 

- informácie o dostupnosti zariadení na spracovanie jednotlivých druhov komunálnych 

odpadov, 



- rozsah finančnej náročnosti programu – zdroje príjmov a výdavky v odpadovom 

hospodárstve, 

- rozsah finančnej náročnosti na dosiahnutie vytýčených cieľov. 

       Z cieľov stanovených v POH  je  dôležitý  najmä cieľ v triedenom zbere dosiahnuť v roku 2020 

hodnotu 60 %  vytriedených  odpadov. Aj z tohto dôvodu do opatrení na dosiahnutie tohto cieľa sa 

okrem iného dostalo opatrenie  postupného zavedenia množstvového zberu odpadov na území 

mesta Liptovský Mikuláš .   
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 ÚVOD 

 

Podľa § 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) obec, na území ktorej 

ročná produkcia komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov presahuje 350 ton alebo ktorej počet obyvateľov prevyšuje 1 000 

obyvateľov, je povinná vypracovať program odpadového hospodárstva (ďalej len ,,POH “) obce.  

Program odpadového hospodárstva mesta Liptovský Mikuláš na roky 2016 – 2020 (ďalej len ,,POH mesta“) je strategický dokument, ktorý určuje 

smerovanie odpadového hospodárstva na vytýčené obdobie.  

Obsahovo je POH mesta zostavený podľa Osnovy programu odpadového hospodárstva obce, ktorá je uvedená v prílohe č. 3 k vyhláške MŽP SR 

č.  71/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.  

 

POH mesta pozostáva zo: 

- základných údajov programu mesta,  

- charakteristiky aktuálneho stavu odpadového hospodárstva  mesta, 

- vyhodnotenia predchádzajúceho POH, 

- záväznej časti POH, 

- smernej časti POH 

- prílohovej časti.  

Vychádza najmä z aktuálneho POH Slovenskej republiky, Programu odpadového hospodárstva  Žilinského kraja, z vyhodnotenia predchádzajúceho 

POH mesta na roky 2011 až 2015 a z analýzy súčasného stavu a potrieb odpadového hospodárstva.  

Záväzná časť POH mesta obsahuje: 

- ciele a cieľové smerovanie v nakladaní s jednotlivými zložkami komunálnych odpadov,  

- opatrenia zamerané na dosiahnutie stanovených cieľov zameraných na zníženie množstva vzniknutých komunálnych odpadov, osobitne na 

zníženie zmesového komunálneho odpadu, na zvýšenie podielu triedeného zberu komunálnych odpadov a ich následného zhodnotenia, 

znižovanie množstva biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ukladaného na skládky odpadov, zvýšenie zhodnotenia komunálneho 

odpadu, 
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- opatrenia na zabezpečenie informovanosti obyvateľov o triedenom zbere komunálnych odpadov z obalov, 

- informácie  o význame značiek na obaloch, ktoré čo znamenajú.  

Smerná časť POH mesta obsahuje: 

- informácie o dostupnosti zariadení na spracovanie jednotlivých zložiek komunálnych odpadov na území mesta,  

- informácie o využívaní kampaní na zvyšovanie povedomia obyvateľov v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a o potrebe triedeného zberu 

komunálnych odpadov. 

 

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU MESTA 

 

Mesto Liptovský Mikuláš leží v centrálnej časti geomorfologického podcelku Liptovská kotlina, je obklopené pohoriami Západné Tatry na 

severe, Nízke Tatry na juhu a Chočské vrchy na severozápade. Mesto sa rozprestiera prevažne na pravom brehu rieky Váh (okrem mestských 

častí Andice, Benice, Bodice, Demänová a Palúdzka), priamo pri jeho vtoku do vodnej nádrže Liptovská Mara. Mesto je rozložené v rovnobežkovom smere 

(východ – západ), centrum mesta leží v nadmorskej výške 577 m n. m. Je sídlom okresu Liptovský Mikuláš a je súčasťou Žilinského kraja, centrom 

regiónu stredný Liptov. 

 1.1 Názov mesta 
        

Liptovský Mikuláš 

Štúrova 1989/41, 031 42  Liptovský Mikuláš  
 

 1.2. Identifikačné číslo mesta 
 

00 315 524 
 

 1.4 Okres 
 

Liptovský Mikuláš  
 

 1.5 Počet  obyvateľov  mesta 

30 984 k 31.12.2018 (zdroj MsÚ) 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Liptovsk%C3%A1_kotlina
https://sk.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1padn%C3%A9_Tatry
https://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADzke_Tatry
https://sk.wikipedia.org/wiki/Cho%C4%8Dsk%C3%A9_vrchy
https://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1h
https://sk.wikipedia.org/wiki/Andice
https://sk.wikipedia.org/wiki/Benice_(Liptovsk%C3%BD_Mikul%C3%A1%C5%A1)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bodice
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dem%C3%A4nov%C3%A1_(Liptovsk%C3%BD_Mikul%C3%A1%C5%A1)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%BAdzka
https://sk.wikipedia.org/wiki/Liptovsk%C3%A1_Mara_(priehrada)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Liptovsk%C3%BD_Mikul%C3%A1%C5%A1_(okres)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Stredn%C3%BD_Liptov
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 1.6 Rozloha katastrálneho územia mesta 
 

Územie mesta Liptovský Mikuláš pozostáva z 11 katastrálnych území:  

 

Názov katastrálneho územia: Číslo katastrálneho územia: Výmera  katastrálneho územia v m2 

Benice 802638 5 175 318 

Bodice 803286 5 839 500 

Demänová 810282 3 582 598 

Iľanovo 821179 639 934 

Liptovský Mikuláš 832707 11 983 497 

Liptovská Ondrašová 832782 5 037 869 

Okoličné 843385 911 919 

Palúdzka 832766 6 443 787 

Ploštín 875054 4 562 271 

Ráztoky 851892 2 581 934 

Svätý Štefan 882011 9 391 506 

Spolu:  55 239 126 
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 1.7 Obdobie, na ktoré sa program vydáva:   
 

Program odpadového hospodárstva mesta Liptovský Mikuláš  sa vydáva na roky 2016 - 2020. 

 

2. CHARAKTERISTIKA SÚČASNÉHO STAVU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 
 

Pri nakladaní s komunálnym odpadom sa mesto Liptovský Mikuláš  v hodnotenom  riadilo: 

- právnymi predpismi platnými v oblasti  odpadového hospodárstva: 

o do 31.12.2015, t. j. zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a jeho 

vykonávacími predpismi, 

o  od 01.01.2016, t. j.  zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej 

len „zákon o odpadoch“) a jeho vykonávacími predpismi,  

- Všeobecne záväzným nariadením mesta Liptovský Mikuláš č. 8/2016/VZN  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území mesta Liptovský Mikuláš v znení neskorších doplnkov, 

- platnými zmluvami, na základe ktorých mesto Liptovský Mikuláš zabezpečuje nakladanie s komunálnymi odpadmi vzniknutými na území mesta.  

 

Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej 

starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa.  

Pri nakladaní s jednotlivými zložkami komunálneho odpadu sa v meste Liptovský Mikuláš uplatňuje hierarchia odpadového hospodárstva, ktorá 

stanovuje  záväzné poradie týchto priorít: 

• predchádzanie vzniku odpadu, 

• príprava na opätovné použitie, 

• recyklácia, 

• iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie, 

• zneškodňovanie. 

 

 2.1 Druh, množstvo komunálnych odpadov  a nakladanie s nimi v rokoch 2011 – 2015  

Mesto Liptovský Mikuláš  počas roka vedie  pre každú  zložku komunálneho odpadu priebežnú evidenciu odpadov na evidenčnom liste odpadu. Z 
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tejto evidencie sa následne spracováva ročné  Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním a pre Štatistický úrad SR  Ročný výkaz o komunálnom odpade 

z obce. Jednotlivé spôsoby zhodnocovania a zneškodňovania odpadov sú definované v prílohe č. 1 a č. 2 zákona o odpadoch: 

- Činnosti zhodnocovania odpadov: 
R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom. 

R2 Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel. 

R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických 

transformačných procesov). 

R4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín. 

R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov. 

R6 Regenerácia kyselín a zásad. 

R7 Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia. 

R8 Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov. 

R9 Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie. 

R10      Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životného prostredia. 

R11 Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10. 

R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11. 

R13  Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku). 

- Činnosti zneškodňovania odpadov: 

D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov). 

D2 Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde 

atď.). 

D3 Hĺbková injektáž (napr. injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo prirodzených úložísk atď.). 

D4  Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám, rybníkov alebo lagún atď.). 

D5 Špeciálne vybudované skládky odpadov (napr. umiestnenie do samostatných buniek s povrchovou úpravou stien, ktoré sú zakryté a izolované 

jedna od druhej a od životného prostredia atď.). 

D6 Vypúšťanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov. 

D7 Vypúšťanie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloženia na morské dno. 
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D8 Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12. 

D9 Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností 

D1 až D12 (napr. odparovanie, sušenie, kalcinácia). 

D10 Spaľovanie na pevnine. 

D11 Spaľovanie na mori. 

D12 Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach). 

D13 Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12. 

D14 Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorej z činností D1 až D12. 

D15 Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku). 

- Iné nakladanie s odpadom: 

Z Zhromažďovanie odpadov 

DO Odovzdanie odpadu na využitie v domácnosti 

PO Príprava na opätovné použitie 

V Zber odpadov 

TÚ Využitie odpadu na úpravu terénu 

OO Prijatie/Odovzdanie obchodníkovi 

OS Prijatie/Odovzdanie sprostredkovateľovi 

SVZ Dočasné uloženie výkopovej zeminy 

PS Dočasné uloženie odpadu v prekládkovej stanici komunálneho odpadu 

Pri vyhodnocovaní  nakladania s odpadmi v jednotlivých rokov na zjednodušenie boli jednotlivé činnosti nakladania s odpadmi zaradené do  skupín 

uvedených v tabuľke č. 1. 

 
Tabuľka č. 1 
 

Nakladanie s odpadmi: Kód nakladania: 

Zhodnocovania materiálové R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11 
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Zhodnocovania energetické R1 

Zhodnocovanie iné R12, R13 

Skládkovanie D1 

Zneškodňovanie spaľovaním bez energetického využitia D10 

Zneškodňovanie iné D2-  D9, D11 - D15 

Iný spôsob nakladania DO, Z 

 
DO – odovzdanie odpadu na využitie v domácnosti 
Z – zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie pred ďalším nakladaním s nimi 

Mesto Liptovský Mikuláš zabezpečovalo zber odpadov pravidelným vývozu komunálneho odpadu zo zberných nádob umiestnených na území mesta,  

v   zberných dvoroch, kalendárovým zberom, zberom odpadov v základných školách,  vo  výkupniach odpadov.  Odpady sú zaradené podľa druhov v 

súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších 

predpisov.. 

Zbierané druhy odpadov sú uvedené v tabuľke č. 2. 

Tabuľka č. 2 
PODSKUPINA 

A DRUH 
ODPADOV 

NÁZOV SKUPINY, PODSKUPINY A DRUHU ODPADOV KATEGÓRIA 
ODPADU 

16 ODPADY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ V TOMTO KATALÓGU 

16 01 
Staré vozidlá z rozličných dopravných prostriedkov vrátane strojov neurčených na cestnú premávku 
a odpady z demontáže starých vozidiel a údržby vozidiel okrem 13, 14, 16 06 a 16 08 

 

16 01 03 Opotrebované pneumatiky O 

17 
STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DMOLÁCIÍ VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST 

17 01 Betón, tehly, škridly, obkladový materiál a keramika  

17 01 01 Betón O 
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17 01 02 Tehly O 

17 01 03 Škridly a obkladový materiál a keramika O 

17 01 07   Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené 17 01 06 O 

17 03 Bitúmenové zmesi, uhoľný decht a dechtové výrobky  

17 03 02 Bituménové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 

17 05 Zemina vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných plôch, kamenivo a materiál z bagrovísk 
 

17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 

17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O 

17 05 08 Štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 O 

17 08 Stavebný materiál na báze sadry 
 

17 08 02 Stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 O 

17 09 Iné odpady zo stavieb a demolácií 
 

17 09 04 Zmiešaný odpad zo stavieb a demolácii iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 170903 O 

20 
KOMUNÁLNE ODPADY(ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) 

VRÁTANE ICH ZLOŽIEK ZO SEPAROVANÉHO ZBERU 

20 01 Separovane zbierané zložky komunálnych odpadov (okrem 15 01)  

20 01 01 Papier a lepenka O 

20 01 02 Sklo O 

20 01 03 Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky O 

20 01 08 Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad O 

20 01 10 Šatstvo O 

20 01 11 Textílie O 
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20 01 13 Rozpúšťadlá N 

20 01 14 Kyseliny N 

20 01 15 Zásady N 

20 01 17 Fotochemické látky N 

20 01 19 Pesticídy N 

20 01 21 Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N 

20 01 23 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky N 

20 01 25 Jedlé oleje a tuky O 

20 01 26 Oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 N 

20 01 27 Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky N 

20 01 28 Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce iné ako uvedené v 20 01 27 O 

20 01 29 Detergenty obsahujúce nebezpečné látky N 

20 01 30 Detergenty iné ako uvedené v 20 01 31 O 

20 01 32 Liečivá iné ako uvedené v 20 01 31 O 

20 01 33 
Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a 
akumulátory obsahujúce tieto batérie 

N 

20 01 34 Batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 O 

20 01 35 
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, obsahujúce nebezpečné 
látky 

21 a 2 
N 

20 01 36 
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, a 20 01 35, 
obsahujúce nebezpečné látky 

O 

20 01 37 Drevo obsahujúce nebezpečné látky N 

20 01 38 Drevo iné ako uvedené v 20 01 37 O 

20 01 39 Plasty O 

20 01 40 Kovy O 

20 01 41 Odpad z vymetania komínov O 
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20 01 99 Odpady inak nešpecifikované O 

20 02 Odpady zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov  

20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad O 

20 02 02 Zemina a kamenivo O 

20 02 03 Iné biologicky nerozložiteľné odpady O 

20 03 Iné komunálne odpady  

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 

20 03 02 Odpad z trhovísk O 

20 03 03 Odpad z čistenia ulíc O 

20 03 04 Kal zo septikov O 

20 03 06 Odpad z čistenia kanalizácie O 

20 03 07 Objemný odpad O 

20 03 08 Drobný stavebný odpad O 

Celkové množstvo vzniknutých odpadov, ich názov a kategóriu odpadov, ktoré vznikli na území mesta Liptovský Mikuláš v rokoch 2011 - 2015 

a spôsob nakladania s odpadmi je uvedený v tabuľkách č. 3 - 9. 

Tabuľka č. 3 

Por. 
číslo 

Kód 
odpadu  

Názov odpadu podľa Katalógu 
odpadov 

Kateg. 
odpadu 

Kód 

Množstvo 
t/rok 

Zhodnotenie v t Zneškodnenie v t 

2015 materiálové energetické iné skládkovanie spaľovanie iné 

1. 13 02 06 
Syntetické  motorové, prevodové a mazacie 
oleje 

N R9 0,859 0,859  0  0 0   0  0 

2. 15 01 01 Obaly  z papiera a lepenky O R3 213,954 213,954  0  0 0  0   0 



PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROKY 2016 - 2020 

16 

 

3. 15 01 02 Obaly z plastov O R13 234,17 234,17  0  0 0  0   0 

4. 15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok N D9 3,345 0  0  0  0  3,345 0  

5. 15 01 04 Obaly  z kovu O R13 42,56 42,56 0  0  0   0 0  

6. 15 01 05 Kompozitné obaly O R3 14,2 14,2 0  0  0   0 0  

7. 15 01 11 Kovové obaly obsahujúce nebezpečné látky N D9 0,637 0  0  0  0  0,637 0  

8. 16 01 03 Opotrebované pneumatiky O R3 57,08 57,08 0  0  0   0 0  

9. 17 01 01 Betón O R5 101,18 101,18 0  0  0   0 0  

10. 17 01 07 
Zmesi  betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc  a 
keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 

O  D1 937,24 0  0  0  937,24  0 0  

11. 17 01 07 
Zmesi  betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc  a 
keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 

O  R5 13,86 13,86 0  0  0   0 0  

12. 17 03 02 
Bitúmenové  zmesi iné ako uvedené v 17 03 
01 

0 R5 109,16 109,16 0  0  0   0 0  

13. 17 09 04 
Zmiešané  odpady zo stavieb a demolácií iné 
ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O R5 915,56 915,56 0  0  0   0 0  

14. 17 09 04 
Zmiešané  odpady zo stavieb a demolácií iné 
ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O D1 640,01 0  0  0  640,01  0 0  

15. 20 01 01 Papier  a  lepenka O R3 283,27 283,27 0          

16. 20 01 02 Sklo O R5 805,6 805,6 0          

17. 20 01 10 Šatstvo O R13 23,35   0   23,35      

18. 20 01 13 Rozpúšťadlá N D9 0,971   0      0,971   

19. 20 01 19 Pesticídy N D9 0,186   0      0,186   

20. 20 01 21 Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N R4 8,181 8,181 0          

21. 20 01 23 
Vyradené  zariadenia obsahujúce 
chlórfluórované uhľovodíky 

N R4 7,678 7,678 0          

22. 20 01 27 
Farby , tlačiarenské farby, lepidlá a živice 
obsahujúce nebezpečné látky 

N D15 8,252   0      8,252   
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23. 20 01 33 
Batérie  a akumulátory uvedené v 16 06 01, 
16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie 
a akumulátory obsahujúce tieto batérie 

N R4 0,35 0,35 0          

24. 20 01 34 
Batérie  a akumulátory iné ako uvedené v 20 
01 33 

O R4 6,99 6,99 0          

25. 20 01 35 
Vyradené  elektrické a elektronické 
zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 
01 23, obsahujúce nebezpečné časti  

N R4 40,759 40,759 0          

26. 20 01 36 
Vyradené  elektrické a elektronické 
zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 
23 a 20 01 35 

O R4 22,397 22,397 0          

27. 20 01 38 Drevo  iné ako uvedené v 20 01 37 O R1 184,16 0  184,16 0        

28. 20 01 38 Drevo  iné ako uvedené v 20 01 37 O DO 40,46 0   0 0      40,46 

29. 20 01 39 Plasty O R3 21,5 21,5  0 0        

30. 20 01 40 Kovy O R4 18,5 18,5  0 0        

31. 20 02 01 Biologicky  rozložiteľný odpad O R3 1248,96 1248,96  0 0        

32. 20 02 01 Biologicky  rozložiteľný odpad O R1 210,36 0  210,36 0        

33. 20 02 01 Biologicky  rozložiteľný odpad O D1 1,94 0   0 0  1,94     

34. 20 02 01 Biologicky   rozložiteľný odpad O R1 25,1 0  25,1 0        

35. 20 03 01 Zmesový  komunálny odpad O D1 9427,48 0   0 0  9427,48 0  0  

36. 20 03 01 Zmesový  komunálny odpad O D15 99,54 0   0 0  0  99,54 0  

37. 20 03 03 Odpad  z čistenia ulíc O D1 441,75 0   0 0  441,75 0  0  

 38. 20 03 07 Objemný  odpad O D1 59,03 0   0 0  59,03 0  0  

  Spolu : 
16270,579 4166,768 419,62 23,35 11507,45 112,931 40,46 

Tabuľka č. 4 

  
 Por.  

Kód 
odpadu  

Názov odpadu podľa Katalógu 
odpadov 

Kateg. 
odpadu 

Kód 
Množstvo

 t/rok 
Zhodnotenie v t Zneškodnenie v t 
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číslo 
2014 materiálové 

energetick
é 

iné skládkovanie spaľovanie iné 

1. 06 04 04 Odpady obsahujúce ortuť N D15 0,003 0  0 0  0  0,003 0  

2. 13 02 06 
Syntetické  motorové, prevodové a mazacie 
oleje 

N R9 3,36 3,36 0 0 0 0  0 

3. 15 01 01 Obaly  z papiera a lepenky O R3 204,818 204,818 0 0 0 0  0 

4. 15 01 02 Obaly z plastov O R3 123,182 123,182 0 0 0 0  0 

5. 15 01 04 Obaly   z kovu O R4 46,87 46,87 0 0 0 0  0 

6. 15 01 05 Kompozitné obaly O R3 35,64 35,64 0 0 0 0  0 

7. 15 01 10 
Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok 
alebo kontaminované nebezpečnými látkami 

N D15 2,3 0  0 0 0 2,3 0 

8. 15 01 10 
Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok 
alebo kontaminované nebezpečnými látkami 

N D9 0,706 0  0 0 0 0,706 0 

9. 15 01 11 Kovové obaly obsahujúce nebezpečné látky N D15 0,341 0  0 0 0 0,341 0 

10. 15 02 02 
Absorbenty , filtračné materiály vrátane 
olejových filtrov inak nešpecifikovaných, 
handry na čistenie, ochranné odevy 

N D9 0,088 0  0 0 0 0,088 0 

11. 16 01 03 Opotrebované pneumatiky O R3 39,96 39,96 0 0 0 0  0 

12. 16 01 07 Olejové  filtre N R13 0,006 0  0 0,006 0  0  0  

13. 17 01 07 
Zmesi betónu , tehál, obkladačiek, dlaždíc a 
keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 

O D1 1359,74 0  0 0 1359,74 0  0  

14. 17 01 07 
Zmesi betónu , tehál, obkladačiek, dlaždíc a 
keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 

O R5 20,3 20,30 0 0 0  0  0  

15. 17 04 05 Železo  a oceľ O R4 2,60 2,60 0 0 0  0  0  

16. 17 05 04 
Zemina  a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 
03 

O D1 11,31 0  0 0 11,31 0  0  

17. 17 06 05 Stavebné  materiály obsahujúce azbest N D15 0,089 0  0 0 0  0,089 0  

18. 17 09 04 
Zmiešané  odpady zo stavieb a demolácií iné 
ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O D1 382,4 0  0 0 382,4 0  0  

19. 20 01 01 Papiera  a  lepenka O R3 432,74 432,74 0 0 0  0  0  



PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROKY 2016 - 2020 

19 

 

20. 20 01 02 Sklo O R5 769,897 769,897 0 0 0  0  0  

21. 20 01 10 Šatstvo O R12 24,27 0  0 0 0  0  24,27 

22. 20 01 13 Rozpúšťadlá  N D15 0,554 0  0 0 0 0,554 0 

23. 20 01 14 Kyseliny N D9 0,023 0  0 0 0 0,023 0 

24. 20 01 17 Fotochemické  látky N D9 0,004 0  0 0 0 0,004 0 

25. 20 01 19 Pesticídy N D15 0,23 0  0 0 0 0,23 0 

26. 20 01 19 Pesticídy N D9 0,04 0  0 0 0 0,04 0 

27. 20 01 21 Žiarivky  a iný odpad obsahujúci ortuť N R4 0,476 0,476 0 0 0 0  0 

28. 20 01 23 
Vyradené  zariadenia obsahujúce 
chlórfluórované uhľovodíky 

N R4 23,394 23,394 0 0 0 0  0 

29. 20 01 25 Jedlé  oleje a tuky O R9 0,043 0,043 0 0 0 0  0 

30. 20 01 26 Oleje  a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 N R9 0,197 0,197 0 0 0 0  0 

31. 20 01 27 
Farby , tlačiarenské farby, lepidlá a živice 
obsahujúce nebezpečné látky 

N D15 9,987 0  0 0 0 9,987 0 

32. 20 01 32 Liečivá  iné ako uvedené v 20 01 31 O D9 0,038 0  0 0 0 0,038 0 

33. 20 01 33 
Batérie  a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 
06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a 
akumulátory obsahujúce tieto batérie 

N R4 1 1 0 0 0 0  0 

34. 20 01 34 
Batérie  a akumulátory iné ako uvedené v 20 
01 33 

O R4 0,053 0,053 0 0 0 0  0 

35. 20 01 35 
Vyradené  elektrické a elektronické zariadenia 
iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, 
obsahujúce nebezpečné časti  

N R4 29,737 29,737 0 0  0  0  0  

36. 20 01 36 
Vyradené  elektrické a elektronické zariadenia 
iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 
35 

O R4 30,339 30,339 0 0  0  0  0  

37. 20 01 38 Drevo  iné ako uvedené v 20 01 37 O DO 46,4 0  0 0    0  46,4 

38. 20 01 38 Drevo    iné ako uvedené v 20 01 37 O D1 41,95 0  0 0  41,95 0  0  

39. 20 01 40 Kovy O R4 18,93 18,93 0 0  0  0  0  

40. 20 02 01 Biologicky    rozložiteľný odpad O R3 1763,57 1763,57 0 0  0  0  0  
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41. 20 03 01 Zmesový komunálny odpad O D1 8703,94 0  0 0  8703,94 0  0  

42. 20 03 03 Odpad  z čistenia ulíc O D1 357,94 0  0 0  357,94 0  0  

43. 20 03 07 Objemný  odpad O D1 268,56 0  0 0  268,56 0  0  

   Spolu : 14758,03 3547,106 0 24,276 11125,84 14,403 46,4 

 

Tabuľka č. 5 

Por. 
číslo 

Kód 
odpadu  

Názov odpadu podľa Katalógu 
odpadov 

Kateg. 
odpadu 

Kód 

Množstvo 
t/rok 

Zhodnotenie v t Zneškodnenie v t 

2013 materiálové  energetické  iné skládkovanie spaľovanie Iné 

1. 13 02 06 
Syntetické motorové, prevodové a mazacie 
oleje 

N Z 0,26 0  0  0  0  0  0,26 

2. 13 02 06 
Syntetické motorové, prevodové a mazacie 
oleje 

N R9 3,223 3,223 0  0  0  0  0  

3. 15 01 01 Obaly  z papiera a lepenky O R3 461,699 461,699 0   0 0  0  0  

4. 15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok N D9 2,524 0  0   0 0  2,524 0  

5. 15 01 11 Kovové obaly obsahujúce nebezpečné látky N D15 0,209 0  0  0  0  0,209  0 

6. 15 01 11 Kovové obaly obsahujúce nebezpečné látky N Z 0,033 0  0  0  0  0  0,033 

7. 16 01 03 Opotrebované pneumatiky O Z 18,105 0  0  0  0  0  18,05 

8. 16 01 03 Opotrebované pneumatiky O D15 0,032 0  0  0  0  0,032 0  

9. 17 04 05 Železo  a oceľ O R4 3,22 3,22 0  0  0  0  0  

10. 17 06 04 
izolačné  materiály iné ako uvedené v 17 06 
01 a 17 06 03 

O D1   0  0  0  0  0  0  

11. 17 06 05 Stavebné  materiály obsahujúce azbest N D15 0,013 0  0  0  0  0,013  0 

12. 17 09 04 
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné 
ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O D1 660,68 0  0  0  660,68 0   0 

13. 17 01 07 
Zmesi  betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a 
keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 

O D1 769,82 0  0  0  769,82 0   0 
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14. 20 01 01 Papier  a lepenka O R3 886,163 886,163 0  0  0  0   0 

15. 20 01 02 Sklo O R5 765,674 765,674 0  0  0  0   0 

16. 20 01 03 
Viacvrstvové  kombinované materiály na báze 
lepenky (kompozity na báze lepenky) 

O R3 42,26 42,26 0  0  0  0   0 

17. 20 01 10 Šatstvo O R13 43,9 0  0  43,9 0  0   0 

18. 20 01 13 Rozpúšťadlá N D15 0,803 0  0  0  0  0,803  0 

19. 20 01 13 Rozpúšťadlá N D9 0,108 0  0  0  0  0,108  0 

20. 20 01 13 Rozpúšťadlá N Z 0,02 0  0  0  0  0  0,02 

21. 20 01 14 Kyseliny N D9 0,085 0  0   0 0  0,085 0  

22. 20 01 17 Fotochemické  látky N D9 0,02 0  0  0  0  0,02 0  

23. 20 01 19 Pesticídy N D15 0,484 0  0  0  0  0,484 0  

24. 20 01 19 Pesticídy N Z 0,08 0  0  0  0  0  0,08 

25. 20 01 21 Žiarivky  a iný odpad obsahujúci ortuť N R4 0,6115 0,6115 0  0  0  0  0  

26. 20 01 21 Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N Z 0,002 0  0  0  0  0  0,002 

27. 20 01 23 
Vyradené zariadenia obsahujúce 
chlórfluórované uhľovodíky 

N R4 23,69 23,69 0  0  0  0  0  

28. 20 01 25 Jedlé oleje a tuky O D15 0,031 0  0  0  0  0,031 0  

29. 20 01 27 
Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice 
obsahujúce nebezpečné látky 

N D15 7,51 0  0  0  0  7,51 0  

30. 20 01 27 
Farby , tlačiarenské farby, lepidlá a živice 
obsahujúce nebezpečné látky 

N Z 0,8 0  0  0  0  0  0,8 

31. 20 01 28 
Farby , tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné 
ako uvedené v 20 01 27 

O D1 2,5 0  0  0  2,5 0  0  

32. 20 01 28 
Farby,  tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné 
ako uvedené v 20 01 27 

O D15 0,086 0  0  0  0  0,086 0  

33. 20 01 31 Cytotoxické a cytostatické liečivá N D9 0,001 0  0  0  0  0,001 0  

34. 20 01 32 Liečivá iné ako uvedené v 20 01 31 O D15 0,015 0  0  0  0  0,015 0  
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35. 20 01 33 
Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 
06 02 , alebo 16 06 03 a netriedené batérie a 
akumulátory obsahujúce tieto batérie 

N Z 0,06 0  0  0  0  0  0,06 

36. 20 01 33 
Batérie  a  akumulátory uvedené v 16 06 01, 
16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie 
a akumulátory obsahujúce tieto batérie 

N R4 1,184 1,184 0  0  0  0  0  

37. 20 01 34 
Batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 
01 33 

O D15 0,06 0  0  0  0  0,06 0  

38. 20 01 35 
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia 
iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, 
obsahujúce nebezpečné časti  

N Z 0,5 0  0  0  0  0  0,5 

39. 20 01 35 
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia 
iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, 
obsahujúce nebezpečné časti  

N R4 36,191 36,191 0    0  0  0  

40. 20 01 36 
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia 
iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 
35 

O Z 0,5 0  0    0  0  0,5 

41. 20 01 36 
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia 
iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 
35  

O R4 30,729 30,729 0  0  0  0  0  

42. 20 01 36 
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia 
iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 
35 

O D15 0,102 0  0  0  0  0,102 0  

43. 20 01 38 Drevo  iné ako uvedené v 20 01 37 O R3 16,825 16,825 0  0  0  0  0  

44. 20 01 38 Drevo iné ako uvedené v 20 01 37 O D1 57,04 0  0  0  57,04 0  0  

45. 20 01 39 Plasty O R3 195,947 195,947 0  0  0  0  0  

46. 20 01 40 Kovy O R4 39,66 39,66 0  0  0  0  0  

47. 20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad O R3 1216,12 1216,12 0  0  0  0  0  

48. 20 02 03 Iné  biologicky nerozložiteľné odpady O D1 1,06 0  0  0  1,06 0  0  

49. 20 03 01 Zmesový komunálny odpad O D1 7834,97 0  0  0  7834,97 0  0  

50. 20 03 03 Odpad z čistenia ulíc O D1 845,08 0  0  0  845,08 0  0  
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51. 20 03 07 Objemný odpad O D1 743,76 0  0  0  743,76 0  0  

  Spolu :       14714,45 3723,1965 0  43,9 10914,91 12,083 20,305 

 

Tabuľka č. 6 

Por. 
číslo 

Kód 
odpadu  

Názov odpadu podľa Katalógu 
odpadov 

Kateg. 
odpadu 

Kód 

Množstvo 
t/rok 

Zhodnotenie v t Zneškodnenie v t 

2012 materiálové  energetické  iné 
skládkovani

e 
spaľovanie Iné 

1. 15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok N D9 0,572 0  0  0  0  0,572 0  

2. 15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok N D15 2,15 0  0  0  0  2,15 0  

3. 15 01 05 Kompozitné obaly O R5 37,27 37,27 0  0  0  0  0  

4. 15 01 11 Kovové obaly obsahujúce nebezpečné látky N D15 0,74 0  0  0  0  0,74 0  

5. 15 02 02 
Absorbenty, filtračné materiály vrátane 
olejových filtrov inak nešpecifikovaných, 
handry na čistenie, ochranné odevy 

N D9 0,064 0  0  0  0  0,064 0  

6. 16 01 03 Opotrebované pneumatiky O R3 5,6 5,6 0  0  0  0  0  

7. 16 01 07 Olejové  filtre N D15 0,014   0  0  0  0,014 0  

8. 17 06 05 Stavebné  materiály obsahujúce azbest N D15 0,097 0  0   0 0  0,097 0  

9. 17 09 04 
Zmiešané  odpady zo stavieb a demolácií iné 
ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O D1 1376,1 0  0   0 1376,1 0  0  

10. 20 01 01 Papier  a lepenka O R3 895,04 895,04 0   0 0  0  0  

 11. 20 01 02 Sklo O R13 717,66 717,66 0   0 0  0  0  

 12. 20 01 10 Šatstvo O R13 9,05 0  0   0 0  0  9,05 

 13. 20 01 13 rozpúšťadlá N D15 0,968 0  0   0 0  0,968 0  

 14. 20 01 14 Kyseliny N D9 0,007 0  0   0 0  0,007 0  

 15. 20 01 19 Pesticídy N D9 1,035 0  0   0 0  1,035 0  
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 16. 20 01 21 Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N Z 0,37 0   0  0 0  0  0,37 

 17. 20 01 21 Žiarivky  a iný odpad obsahujúci ortuť N R4 0,011 0,011  0  0 0  0  0  

 18. 20 01 23 
Vyradené  zariadenia obsahujúce 
chlórfluórované uhľovodíky 

N R4 29,546 29,546  0  0 0  0  0  

 19. 20 01 25 Jedlé  oleje a tuky O R13 0,019 0   0 0,019 0  0  0  

 20. 20 01 26 Oleje  a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 N Z 2,69 0   0  0 0  0  2,69 

 21. 20 01 26 Oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 N R9 0,235 0,235  0  0 0  0  0  

 22. 20 01 27 
Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice 
obsahujúce nebezpečné látky 

N D15 11,78 0   0  0 0  11,78 0  

 23. 20 01 32 Liečivá  iné ako uvedené v 20 01 31 O R13 0,013 0  0  0  0  0,013 0  

 24. 20 01 33 
Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 
06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a 
akumulátory obsahujúce tieto batérie 

N R4 1,369 1,369 0  0  0  0  0  

 25. 20 01 34 
Batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 
33 

O R4 0,054 0,054 0  0  0  0  0  

 26. 20 01 35 
Vyradené  elektrické a elektronické zariadenia 
iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, 
obsahujúce nebezpečné časti  

N R4 33,945 33,945 0  0  0  0  0  

 27. 20 01 36 
Vyradené  elektrické a elektronické zariadenia 
iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 
35 

O R4 21,791 21,791 0  0  0  0  0  

 28. 20 01 36 
Vyradené  elektrické a elektronické zariadenia 
iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 
35 

O R4 21,47 21,47 0  0  0  0  0  

 29. 20 01 38 Drevo  iné ako uvedené v 20 01 37 O D1 72,36   0  0  72,36 0  0  

 30. 20 01 39 Plasty  O R3 232,51 232,51 0  0  0  0  0  

 31. 20 01 40 Kovy  O R4 21,31 21,31 0  0  0  0  0  

 32. 20 02 01 Biologicky  rozložiteľný odpad O R3 1470,85 1470,85 0  0  0  0  0  

 33. 20 02 02 Zemina a kamenivo O D1 32,6 0  0  0  32,6 0  0  
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 34. 20 03 01 Zmesový komunálny odpad O D1 7706,58 0  0  0  7706,58 0  0  

 35. 20 03 03 Odpad z čistenia ulíc O D1 818,44 0  0  0  818,44 0  0  

 36. 20 03 07 Objemný odpad O D1 1636,13 0  0  0  1636,13 0  0  

 Spolu :       15 160,44 3 488,661 0 0,019 11 642,21 17,44 12,11 

 

Tabuľka č. 7 

Por. 
číslo 

Kód 
odpadu  

Názov odpadu podľa Katalógu 
odpadov 

Kateg. 
odpadu 

Kód 

Množstvo
 t/rok 

Zhodnotenie v t Zneškodnenie v t 

2011 materiálové  energetické  iné 
skládkovani

e 
spaľovanie Iné 

1. 13 02 06 
Syntetické motorové, prevodové a mazacie 
oleje 

N Z 0,01 0   0 0  0  0  0,01 

2. 13 02 06 
Syntetické motorové, prevodové a mazacie 
oleje 

N R9 1,88 1,88 0  0  0  0  0  

3. 15 01 01 Obaly  z papiera a lepenky O R3 316,59  316,59 0  0  0  0  0  

4. 15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O Z 24,00 0  0  0  0  0  24,00 

5. 15 01 02 Obaly z plastov O R3 208,84 208,84 0  0  0  0  0  

6. 15 01 02 Obaly z plastov O Z 0,65 0  0  0  0  0  0,65 

7. 15 01 10 
Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných 
látok 

N D9 1,85 0  0  0  0  1,85 0  

8. 15 01 10 
Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných 
látok 

N Z 0,15 0  0  0  0  0  0,15 

9. 15 01 04 Obaly  z kovu O R4 20,38 20,38 0  0  0  0  0  

 10. 15 01 04 Obaly  z kovu O Z 0,30 0  0  0  0  0  0,30 

 11. 15 01 05 Kompozitné obaly O R5 28,35 28,35 0  0  0  0  0  

 12. 15 01 07 Obaly zo skla O Z 1,50 0  0  0  0  0  1,50 

 13. 15 01 07 Obaly zo skla O R5 645,5 645,5 0  0  0  0  0  
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 14. 15 01 11 Kovové obaly obsahujúce nebezpečné látky N D9 0,69 0  0  0  0  0,69 0  

 15. 15 01 11 Kovové obaly obsahujúce nebezpečné látky N Z 0,07 0  0  0  0  0  0,07 

 16. 15 02 02 
Absorbenty , filtračné materiály vrátane 
olejových filtrov inak nešpecifikovaných, 
handry na čistenie, ochranné odevy 

N D9 0,06 0  0   0 0  0  0,06 

 17. 16 01 03 Opotrebované pneumatiky O R3 35,95 35,95 0   0 0  0  0  

 18. 16 01 04 Alkalické batérie O R13 0,24 0  0  0,24 0  0  0  

 19. 16 01 04 Alkalické batérie O Z 0,01 0  0    0  0  0,01 

 20. 16 01 07 Olejové  filtre N R13 0,03 0  0  0,03 0  0  0  

 21. 17 06 04 
Izolačné  materiály iné ako uvedené v 17 06 
01 a 17 06 03 

O D1 3,64 0  0  0  3,64 0  0  

 22. 17 06 05 Stavebné  materiály obsahujúce azbest N D15 0,18 0  0  0  0  0  0,18 

 23. 17 09 04 
Zmiešané  odpady zo stavieb a demolácií iné 
ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O D1 1660,5 0  0  0  1660,5 0  0  

 24. 20 01 01 Papier  a lepenka O R3 153,67 153,67 0  0  0  0  0  

25. 20 01 13 Rozpúšťadlá N D15 1,17 0  0  0  0  1,17 0  

26. 20 01 13 Rozpúšťadlá N Z 0,01 0  0  0  0  0  0,01 

27. 20 01 14 Kyseliny N D9 0,03 0  0  0  0  0,03 0  

28. 20 01 15 Zásady N D9 0,02 0  0  0  0  0,02 0  

29. 20 01 19 Pesticídy N D15 0,43 0  0  0  0  0,43 0  

30. 20 01 19 Pesticídy N Z 0,01 0  0  0  0  0  0,01 

31. 20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N R4 0,95 0,95 0  0  0  0  0  

32. 20 01 23 
Vyradené  zariadenia obsahujúce 
chlórfluórované uhľovodíky 

N Z 0,82 0  0  0  0  0  0,82 

33. 20 01 23 
Vyradené zariadenia obsahujúce 
chlórfluórované uhľovodíky 

N R4 26,84 26,84 0  0  0  0  0  

34. 20 01 26 Oleje  a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 N R9 0,19 0,19 0  0  0  0  0  

35. 20 01 27 
Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice 
obsahujúce nebezpečné látky 

N D15 9,3 0  0  0  0  9,3 0  
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36. 20 01 28 
Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné 
ako uvedené v 20 01 27 

O D15 0,89 0  0  0  0  0,89 0  

37. 20 01 29 Detergenty N D9 0,04 0  0  0  0  0,04 0  

38. 20 01 33 

Batérie  a akumulátory uvedené v 16 06 01, 
16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené 
batérie a akumulátory obsahujúce tieto 
batérie 

N Z 0,24 0  0  0  0  0  0,24 

39. 20 01 33 

Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 
16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené 
batérie a akumulátory obsahujúce tieto 
batérie 

N R4 1,7 1,7 0  0  0  0  0  

40. 20 01 34 
Batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 
01 33 

O Z 0,01 0  0  0  0  0  0,01 

41. 20 01 34 
Batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 
01 33 

O R4 0,24 0,24 0  0  0  0  0  

42. 20 01 35 
Vyradené  elektrické a elektronické 
zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 
01 23, obsahujúce nebezpečné časti  

N Z 1,2 0  0  0  0  0  1,2 

43. 20 01 35 
Vyradené  elektrické a elektronické 
zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 
01 23, obsahujúce nebezpečné časti  

N R4 40,96 40,96 0  0  0  0  0  

44. 20 01 36 
Vyradené  elektrické a elektronické 
zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 
01 23 a 20 01 35 

O Z 1,42 0  0  0  0  0  1,42 

45. 20 01 36 
Vyradené  elektrické a elektronické 
zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 
01 23 a 20 01 35 

O R4 13,48 13,48 0  0  0  0   0 

46. 20 01 38 Drevo  iné ako uvedené v 20 01 37 O D1 84,02 0  0  0  84,02 0   0 

47. 20 02 01 Biologicky  rozložiteľný odpad O R3 1685,81 1685,81 0  0    0   0 

48. 20 02 03 Iné  biologicky nerozložiteľné odpady O D1 34,4 0  0  0  34,4 0   0 

49. 20 03 01 Zmesový  komunálny odpad O D1 7940,16 0  0  0  7940,16 0   0 

50. 20 03 03 Odpad  z čistenia ulíc O D1 774,04 0  0  0  774,04 0   0 

51. 20 03 07 Objemný  odpad O D1 1182,99 0  0  0  1182,99 0   0 
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   Spolu :       14906,41 3181,33 0  0,27 11679,75 14,42 30,64 

 

Porovnanie vzniku odpadov komunálneho dopadu za roku 2011 – 2015 sú uvedené v tabuľke č. 8.  

Tabuľka č. 8 

Spôsob nakladania 
s odpadmi 

Množstvo odpadov v t v rokoch 

2011 2012 2013 2014 2015 

Komunálny odpad 
spolu: 

14906,41 15163,162 14714,45 14758,03 16270,579 

Zhodnocovanie:  
Materiálové:  3181,33 3488,661 3723,1965 3547,106 4166,768 
Energetické:  0,00 0,00  0,00 419,62 
Iné: 0,27 0,019 43,9 24,276 23,35 
Zneškodňovanie:  
Skládkovanie: 11679,75 11642,21 10914,91 11125,84 11507,45 
Iné:  14,42 20,162 12,083 14,403 112,931 
Iný spôsob nakladania:   
 30,64 12,11 20,305 46,4 40,46 
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Graf č. 1 

 

 2.2 Triedený zber komunálnych odpadov 

 

V meste Liptovský Mikuláš je celoplošne zavedený systém triedeného zberu a to triedený zber papiera a lepenky, skla, plastov, viacvrstvových 

kombinovaných materiálov, kovov vrátane kovových obalov, elektroodpadu, textilu, biologicky rozložiteľného odpadu, drobného stavebného odpadu, 

objemných odpadov a oddelene vytriedených odpadov s obsahom škodlivín. 

Zber a prepravu komunálnych odpadov na území mesta Liptovský Mikuláš za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia vykonávajú 

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš  - príspevková organizácia mesta. 

Pôvodca odpadu občan, fyzická osoba podnikateľ‘, právnická osoba podľa VZN č. 8/2016/VZN  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš v znení neskorších doplnkov  povinní triediť komunálny odpad na nasledovné zložky:  
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Porovnanie nakladania s komunálnym odpadom v 
meste Liptovský Mikuláš za obdobie 2011-2015
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a) papier, plasty, kovy, sklo, viacvrstvové kombinované materiály,  

b) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,  

c) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje 

zariadenie spoločného stravovania,  

d) jedlé oleje a tuky z domácností,  

e) elektroodpad z domácností,  

f) použité prenosné batérie a akumulátory,  

g) nebezpečné zložky komunálneho odpadu - rozpúšťadla, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, odpad obsahujúci ortuť, minerálne 

oleje a tuky, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, detergenty, liečivá, obaly znečistené nebezpečnými látkami,  

h) objemný odpad,  

i)  drobný stavebný odpad   

odpadové pneumatiky. 

 

Zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu sa vykonáva:  

a)  na zberných dvoroch,  

b) mobilným zberom, ktorý  zabezpečujú Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš a subjekt, ktorý má s mestom podpísanú zmluvu na 

vykonávanie danej činnosti,  

c)  do zberných nádob na vytriedené zložky komunálneho odpadu,  

d) spätným zberom použitých batérií a akumulátorov, elektroodpadu z domácností a odpadových pneumatík zabezpečovaný distribútorom 

obchodníkom dodávajúcim tento výrobok na trh, 

e) kalendárovým zberom,  

f)  odovzdaním vyseparovaného odpadu v zariadení na výkup odpadov,  

g) zberom odpadu papiera a odpadu z viacvrstvového materiálu na báze lepenky (kompozity) na základných a materských školách zriadených 

mestom, 

h) kalendárovým zberom biologicky rozložiteľných odpadov, objemových odpadov, nebezpečných odpadov.   

 

Na zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov sa používajú zberné nádoby, ktoré  sú navzájom farebne rozlíšené ich vyhotovením pri 

podzemných kontajneroch nadzemná časť je v nasledujúcich farbách:  
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a) modré pre zložku papier,  

b) zelené pre zložku sklo,  

c) žlté  pre zložku plast, kovy a pre viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky,  

d) hnedá pre zložku biologicky rozložiteľného odpadu (zeleného odpadu).  

 

Na zber triedeného odpadu slúžia špeciálne zberné nádoby s nasledovným určením:  

a) zberné nádoby umiestnené na území mesta: 

- zelený zvonový kontajner sklo,  

- modrý kontajner 1100 I papier,  

- žltý kontajner 1100 I plasty, tetrapaky, kovy,  

- zberové vrecia - plastov z rodinných domov v prímestských častiach, 

- podzemné kontajnery 3 m3 - papier, plasty, sklo,  

- hnedé 240 I kontajnery - biologicky rozložiteľný odpad (zelený odpad).  

 

b) zberné nádoby na zberných dvoroch:  

- veľkoobjemové kontajnery o objeme 5 m3, 7 m3, 9 m3, 

- biologicky rozložiteľné odpady, drobný stavebný odpad, odpad zo skla, 12 m3 objemný odpad, biologicky rozložiteľné odpady, 20 m3 papier, 

plasty,  

- špeciálny kontajner na opotrebované batérie a batérie (monočlánky, suché galvanické články) a drobný elektroodpad, 

- špeciálny kontajner na žiarivky,  

- vrecia polystyrén,  

- ekokontajner— nebezpečný odpad, 

- plechové domčeky—elektroodpad.  

 

Vytriedené zložky komunálnych odpadov sú odovzdávané na zhodnotenie resp. zneškodnenie oprávneným organizáciám na základe 

uzatvorených zmlúv. Zhodnotenie jednotlivých druhov odpadov z obalov zabezpečuje organizácia zodpovednosti výrobcov. Organizácia zodpovednosti 

výrobcov zabezpečuje a financuje systém triedeného zberu odpadov. 

Zmesový komunálny odpad, ktorý vznikol na území mesta Liptovský Mikuláš, je v súčasnosti zneškodňovaný skládkovaním na riadenej skládke 
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odpadov Kalnô, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť Brantner Fatra, s.r.o., Martin. 

Mesto Liptovský Mikuláš prostredníctvom Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš prevádzkuje zariadenia na nakladanie s odpadmi: 

- zberný dvor  na Podtatranského ul. a Okoličianskej ul. 

- prekládkovú stanicu, 

- zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov kompostovaním, 

- triediacu halu, 

- skládku odpadov – jej  údržbu a monitorovanie.  

 
Množstvo vytriedených zložiek komunálneho odpadu – odpadu z papiera a lepenky, skla, plastov, kovov a viacvrstvových kombinovaných materiálov 

vyzbieraných v systéme triedeného zberu komunálnych odpadov v rokoch 2011 – 2015 je uvedené v tabuľke č. 9.   

Tabuľka č. 9 

Kód odpadu: Názov odpadu: 
Množstvo odpadu v t v roku 

2011 2012 2013 2014 2015 

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky 340,590 0,000 461,699 204,818 213,954 
20 01 01 Papier a lepenka 153,670 895,040 886,163 432,740 283,27 
15 01 02 Obaly z plastov  209,490 0,000 0,000 123,182 234,170 
20 01 39 Plasty 0,000 232,510 195,947 0,000 21,500 
15 01 04 Obaly z kovu 20,680 0,000 0,000 46,870 42,560 
17 04 05 Železo a oceľ  0,000 0,000 3,220 2,600 0,000 
20 01 40 Kovy  0,000 21,310 39,660 18,93 18,500 
15 01 05 Viacvrstvové kombinované materiály 28,350 37,270 0,000 35,640 14,200 
15 01 07 Obaly zo skla  647,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
20 01 02 Sklo  0,000 717,660 765,674 769,897 805,600 

 

Drobný stavebný odpad  môžu obyvatelia odovzdať len na zbernom dvore na Okoličianskej ul. Vykonáva sa množstvový zber tohto odpadu a k jeho 

zberu je potrebná váha, ktorá je iba na tomto zbernom dvore.   Zber odpadu je spoplatnený poplatkom 0,015 €/kg.  Odpad sa triedi na zložku, ktorú 

možno zhodnotiť v zariadení na jeho zhodnocovanie a odpad, ktorý nie je možné zhodnotiť.   

 

Množstvo vyzbieraného drobného stavebného odpadu  v meste Liptovský Mikuláš v rokoch 2011- 2015 sú uvedené v tabuľke č. 10  
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Tabuľka č. 10 

Kód odpadu: Názov odpadu: 
Množstvo odpadu v t v roku 

2011 2012 2013 2014 2015 
17 01 01 Betón  0,000 0,000 0,000 0,000 101,18 

17 01 07 
Zmesi betónu, tehál, škridiel, 
obkladového materiálu a keramiky n 

0,000 0,000 769,820 1380,04 0,000 

17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií 1660,500 1 376,100 660,680 382,400 1 555,57 

 
Spôsob nakladania s vytriedenými odpadmi (zhodnotenie alebo  zneškodnenie)  sú uvedené v tabuľkách č. 3 až 7.  

 

 2.3 Predpokladané množstvo vzniku komunálnych odpadov a drobného stavebného odpadu 

 
 Množstvo vytriedeného odpadu v  meste Liptovský Mikuláš vo východiskom roku 2015  a  predpokladané množstvá  vytriedeného odpadu 
cieľovom roku 2020, ako i spôsoby nakladania  je uvedené v tabuľke č. 11 

Tabuľka č. 11 

Por. 
číslo 

Kód odpadu  Názov odpadu podľa Katalógu odpadov 
Kategória 
odpadu 

Kód 

Množstvo t/rok 
Zhodnotenie v t 

2015 2020 

1. 20 01 01 Papier  a lepenka O R3 497,224 1 170 

2. 20 01 02 Sklo  O R5 805,6 810 

3. 20 01 03 
Viacvrstvové kombinované materiály na báze 
lepenky 

O R3 14,2 49 

4. 20 01 04 Obaly z kovu O R5 42,56 78 

5. 20 01 10 Šatstvo O R13 23,35 19 

6. 20 01 13 Rozpúšťadlá N D9 0,971 0,13 

7. 20 01 14 Kyseliny N D9 0,00 0,04 

8. 20 01 19 Pesticídy N D9 0,186 0,2 
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9. 20 01 21 Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N R4 8,181 8,2 

10. 20 01 23 
Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované 
uhľovodíky 

N R4 7,678 43 

11. 20 01 25 Jedlé oleje a tuky O R9 0,00 3,4 

12. 20 01 26 Olej a tuky  N R9 0,859 0,6 

13. 20 01 27 
Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice 
obsahujúce nebezpečné látky 

N D15 8,252 15 

14. 20 01 33 
Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 
02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a 
akumulátory obsahujúce tieto batérie 

N R4 0,35 52 

15. 20 01 34 
Batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 
33 

O R4 6,99 0,31 

16. 20 01 35 
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné 
ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce 
nebezpečné časti  

N R4 40,759 50 

17. 20 01 36 
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné 
ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 

O R4 22,397 105 

18. 20 01 38 Drevo  iné ako uvedené v 20 01 37 O R1 184,16 380 

19. 20 01 38 Drevo   iné ako uvedené v 20 01 37 O DO 40,46 65 

20. 20 01 39 Plasty O R3 234,17 550 

21. 20 01 40 Kovy O R4 18,5 2 000 

22. 20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad O R3 1248,96 2 000 

23. 20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad O R1 210,36 220 

24. 20 03 01 Zmesový  komunálny odpad O D1 9427,48 7900 

25. 20 03 03 Odpad  z čistenia ulíc O D1 441,75 620 

26. 20 03 07 Objemný odpad O D1 59,03 950 

27. 20 03 08 Drobný stavebný odpad  O R5 915,56 1 000 
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28. 20 03 08 Drobný stavebný odpad  O D1 640 550 

 

3. VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU 

 
 Predchádzajúci Program odpadového hospodárstva mesta Liptovský Mikuláš  bol vypracovaný na roky 2011 - 2015. Na zníženie množstva vzniku 

komunálnych odpadov a na zvýšenie podielu triedeného zberu komunálnych odpadov a ich následného zhodnotenia a na znižovanie množstva biologicky 

rozložiteľných komunálnych odpadov ukladaných na skládky odpadov mesto Liptovský Mikuláš  určilo a schválilo nasledovné ciele a opatrenia pre: 

Pre komunálny odpad bol stanovený cieľ: 

a) do roku 2015 zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu odpadu z domácnosti ako papier, kov, plasty a sklo a podľa možností z iných 

zdrojov, pokiaľ tieto zdroje obsahujú podobný odpad ako odpad z domácností, najmenej na 35 % hmotnosti vzniknutých odpadov,  

 

Pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady  bol stanovený cieľ: 

a) do roku 2013 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na 50 % z celkového množstva (hmotnosti) 

biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995, 

b) do roku 2015 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na 45 % z celkového množstva (hmotnosti) 

biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995,  

c) do roku 2020 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na 35 % z celkového množstva (hmotnosti) 

biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995, 

d) uskutočňovať separovaný zber biologických odpadov s cieľom vykonávať kompostovanie, 

e) spracúvať biologicky rozložiteľný obsah spôsobom, ktorý spĺňa vysokú úroveň ochrany životného prostredia. 

 

 3.1 Vyhodnotenie opatrení prijatých na splnenie stanovených cieľov 

 

Na splnenie cieľov boli prijaté  nasledovné opatrenia:  

a) zefektívniť systém separovaného zberu komunálnych odpadov prostredníctvom: 



PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROKY 2016 - 2020 

36 

 

1. dobudovania dostatočných kontajnerových kapacít v meste, 

2. dobudovania nových zberných a separačných miest s dostatočnou kapacitou a technickým vybavením, 

3. obnovy existujúcich zberných a separačných miest zameranej na zvyšovanie kapacity a zlepšenie technického vybavenia, 

4. zvýšením starostlivosti o zberné a separačné miesta zo strany ich prevádzkovateľov, 

5. zlepšením spolupráce medzi prevádzkovateľmi zberných a separačných miest a organizáciami, ktoré vykonávajú samotné zhodnocovanie 

odpadov. 

b) vybudovanie zberných miest na separovaný zber biologických odpadov s potrebným technickým vybavením, 

c) budovanie zariadení na zhodnocovanie biologických odpadov (dobudovanie kompostárne), 

d) zvyšovanie zapojenia verejnosti do separovaného zberu, 

e) informačná, osvetová a propagačná činnosť. 

 

Vyhodnotenie opatrení: 

-  Zefektívniť systém separovaného zberu komunálnych odpadov prostredníctvom: 

1. dobudovania dostatočných kontajnerových kapacít v meste, 

2. dobudovania nových zberných a separačných miest s dostatočnou kapacitou a technickým vybavením, 

3. obnovy existujúcich zberných a separačných miest zameranej na zvyšovanie kapacity a zlepšenie technického vybavenia, 

4. zvýšením starostlivosti o zberné a separačné miesta zo strany ich prevádzkovateľov, 

5. zlepšením spolupráce medzi prevádzkovateľmi zberných a separačných miest a organizáciami, ktoré vykonávajú samotné zhodnocovanie 

odpadov. 

Splnenie uvedeného cieľa je závislé od miery triedeného zberu komunálneho odpadu, ktoré napriek stúpajúcim množstvám vytriedených 

zložiek komunálneho odpadu stále v hodnotenom období nedosiahla požadovanú úroveň a to napriek tomu, že mesto v tomto období 

vykonalo: 

- mesto Liptovský Mikuláš v hodnotenom období každý rok  zabezpečovalo údržbu a opravu existujúcich prístreškov a plôch pod 

kontajnery. V roku 2014 bola spracovaná projektová dokumentácia na výstavbu kontajnerových plôch a následne podľa nej zrealizované 

kontajnerové státia takých rozmerov, aby na státí mohlo byť umiestnené min.  po jednom kuse kontajnerov na triedený zber a zber ZKO 

(mestská časť Podbreziny, Nábrežie). 

- Zabezpečilo vybavenie  zberného  dvora na Podtatranskej ul.  prístreškom na zber elektroodpadu, 
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- v roku 2013 sprevádzkovalo v meste druhý zberný dvor na Okoličianskej ul.  čím sa rozšírila pre obyvateľov možnosť odovzdania 

vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu aj pre východnú časť mesta najmä pre mestskú časť Podbreziny, Okoličné, Vitálišovce 

a Stošice.  Vybavenie dvora v plnej miere umožňuje  zhromažďovanie zložiek komunálneho odpadu a to odpady kategórie ostatných ako 

i odpady kategórie nebezpečných odpadov (eko sklad – pre nebezpečné odpady, plechový domček na elektroodpad, špeciálne 

kontajnery na zber žiariviek, batérií a akumulátorov, veľkoobjemové kontajnery  na  odpad z papiera, plastov, skla, „zelený“ odpad, 

odrobný stavebný  odpad.  

- v roku 2014 sprevádzkovalo triediacu halu na Žiarskej ul. s novou technológiou triedenia a lisovania na  dotrieďovanie odpadov 

z plastov, kovových obalov, tetrapakov, papiera vyzbieraných na území mesta Liptovský Mikuláš, čím bola nahradená pôvodná  triediaca 

hala, 

- v roku 2014 vybudovaním mostovej váhy v areáli odpadového hospodárstva na Okoličianskej ul.  umožnilo v meste viesť presnú 

evidenciu vzniknutých odpadov v meste,  

- vybudovaním troch „hniezd“ podzemných kontajnerov  na triedený zber plastov, papiera, skla a zmesového komunálneho odpadu 

s informačným systémom naplnenia kontajnerov, 

- zmluvnými vzťahmi zabezpečilo odber vytriedených zložiek komunálneho odpadu ich zhotovovateľom.  

 

Množstvo recyklovaných a skládkovaných odpadov ku celkovému množstvu vyprodukovaných odpadov v roku 2015  a plánované pre rok 

2015 je uvedené v tabuľke č. 12.   

Tabuľka č. 12 

Rok 2015 skutočnosť Rok 2015 stanovené 
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- Vybudovanie zberných miest na triedený zber biologických odpadov s potrebným technickým vybavením:  

Mesto Liptovský Mikuláš v hodnotnom období za účelom skvalitnenia zberu biologického odpadu (zeleného odpadu zo záhrad) zrealizovalo na 

zbernom dvore na Podtatranského ul. stojisko na veľkoobjemové kontajnery zabudované pod úrovňou terénu, čím sa zlepšil prístup ku kontajneru 

a manipulácia s prineseným odpadom.  
 

- Budovanie zariadení na zhodnocovanie biologických odpadov (dobudovanie kompostárne): 

V roku 2014 bolo sprevádzkované zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu kompostovaním v areáli odpadového hospodárstva na 

Okoličianskej ul. pozostávajúce z kompostovacej plochy, akumulačnej nádrže na zachytávanie kvapalín z kompostovacej plochy, zariadenia na 

zavlažovanie  kompostovaných odpadov,  zásobníka materiálu,  prístupovej cesty, osvetlenia.  V zariadení sa spracováva zelený odpad z verejných 

priestranstiev, záhrad pri rodinných domoch, menších bytových domov. Odpad z dreva je štiepkovaný a následne  využívaný ako palivo súkromnou 

spoločnosťou. Vybudovaním kompostárne bol zrušený ambulantný spôsob  kompostovania predmetného odpadu.  Chýba dobudovanie fermentovej haly. 

Jej dobudovaním by umožnilo mestu  začať zbierať  a zhodnocovať  kuchynský odpad a zároveň by sa urýchlil proces  kompostovania zeleného odpadu.     
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- Zvyšovanie zapojenia verejnosti do separovaného zberu, informačná, osvetová a propagačná činnosť. 

 
Mesto  zverejňuje informácie a články o separácii odpadov v miestnom mesačníku Mikuláš, ako aj na webovom sídle obce. Každoročne je 

spracovaný plánovací kalendár triedeného zberu, ktorý je doručený do domácností. Je vydávaný v tlačovej aj elektronickej forme. Súčasťou kalendára 

separovaného zberu sú aj základné  informácie o triedení komunálneho odpadu. 

Zvyšovanie environmentálneho povedomia  je základom pre zvyšovanie úrovne triedeného zberu odpadov.  Obyvatelia mesta musia pochopiť 

význam triedeného zberu  odpadov pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja náhradou primárnych zdrojov  vytriedeným materiálom a šetrení  

životného prostredia. 

Mesto Liptovský Mikuláš  na zvyšovanie environmentálne povedomie všetkých obyvateľov mesta využíva: 

- informačné kampane – články a upozornenia  v mesačníku mesta,  relácie v miestnom rozhlase a televízii 

- letáky o vývoze odpadov v meste,  kalendárnom zbere objemného odpadu, biologicky rozložiteľného odpadu, nebezpečného odpadu, 

- organizovaním súťaží v triedení papiera a tetrapakov na základných a materských školách v meste, 

- organizovaním exkurzie na zberných dvoroch a triediacej hale.  

 

Mesto predchádzalo vzniku odpadov: 

- odovzdávaním odpadu z dreva vyzbieraného na zberných dvoroch jeho odovzdávaním do domácnosti svojim zamestnancom, 

- zberom odpadu šatstva na území mesta spoločnosťou, ktorá vyzbieraný materiál  používa na charitatívne účely.  

 

4. ZÁVÄZNÁ ČASŤ PROGRAMU 

 

Záväzná časť Programu odpadového hospodárstva mesta Liptovský Mikuláš na roky 2016 – 2020 je strategickým dokumentom určujúcim 

smerovanie odpadového hospodárstva mesta Liptovský Mikuláš. Obsahuje: 

- cieľové smerovanie nakladania s určenými prúdmi odpadov a množstvami odpadov v určenom čase a opatrenia na ich dosiahnutie,  

- nakladanie s obalmi a odpadom z obalov vrátane podpory preventívnych opatrení a systémov opätovného použitia obalov, 

- predpokladaný vznik jednotlivých prúdov odpadov vo východiskovom  roku programu  a v cieľovom roku programu na území mesta a 

predpokladaný podiel  zhodnotenia a zneškodnenia jednotlivých prúdov odpadov vo východiskovom roku programu a podiel ich zhodnotenia a 

zneškodnenia v cieľovom roku programu.  
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Do záväznej časti sú premietnuté princípy riadenia odpadového hospodárstva a je vypracovaná a členená v súlade s Programom odpadového 

hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 – 2020.  

  Hlavným cieľom odpadového hospodárstva do roku 2020 je minimalizácia negatívnych účinkov vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí 

a životné prostredie. Bude nevyhnutné zásadnejšie presadzovanie a dodržiavanie hierarchie odpadového hospodárstva aby sa dosiahlo zvýšenie 

recyklácie komunálnych odpadov a drobnými stavebných odpadov v súlade s požiadavkami rámcovej smernice o odpade (SMERNICA EURÓPSKEHO 

PARLAMENTU A RADY 2008/98/ES). 

       V odpadovom hospodárstve je potrebné uplatňovať princípy blízkosti, sebestačnosti a pri vybraných prúdoch odpadov aj rozšírenú zodpovednosť 

výrobcov okrem všeobecného princípu „znečisťovateľ platí“. 

       Pri budovaní infraštruktúry odpadového hospodárstva je potrebné uplatňovať požiadavku najlepších dostupných techník (BAT) alebo najlepších 

environmentálnych postupov (BEP). 

 4.1 Ciele a cieľové smerovanie v nakladaní s komunálnym odpadom a opatrenia na dosiahnutie stanovených cieľov 

 

  4.1.1 Komunálny odpad  

 

Cieľ:  

1. Zvýšenie podielu triedeného zberu komunálnych odpadov za účelom zvýšenia podielu odpadov určených na recykláciu a iné zhodnotenie. 

2. Do roku 2020 zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu odpadu z domácností ako papier, kov, plasty a sklo a podľa možnosti z iných 

zdrojov, pokiaľ tieto zdroje obsahujú podobný odpad ako odpad z domácností, najmenej na 50 % hmotnosti. 

3. Zníženie množstva vzniku komunálnych odpadov, osobitne zníženie zmesového komunálneho odpadu. 

4. Minimalizácia negatívnych účinkov vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a životné prostredie. 

 
Ciele pre triedený zber komunálnych odpadov sú stanovené v tabuľke 13. 

Tabuľka č. 13 
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Ciele pre triedený zber komunálnych odpadov 

Roky 2016 2017 2018 2019 2020 

Miera 

triedeného zberu 
20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 

 

Opatrenia: 

1. Implementovať princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov do systému triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložky komunálnych 

odpadov, na ktoré sa uplatňuje princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov. 

2. Zabezpečiť dostatočný počet zberných nádob na triedený zber odpadov, dôsledne označovať zberné nádoby na triedený zber odpadov a 

zabezpečiť pravidelný odvoz zberných nádob. 

3. Informovať občanov o dôležitosti triedeného zberu zavedením účinných a všeobecne prístupných informačných systémov a vedením lokálnych 

informačných kampaní a podporovať dôsledné triedenie odpadov. 

4. Uprednostňovať materiálové zhodnocovanie odpadov pred zneškodňovaním. 

5. Implementácia princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre vyhradené výrobky (obaly, elektrozariadenia, batérie a akumulátory, vozidlá, 

pneumatiky a neobalové výrobky) do praxe. 

6. Zvýšiť úroveň triedeného zberu pre recyklovateľné zložky komunálnych odpadov, najmä pre papier a lepenku, sklo, plasty, kovy a biologicky 

rozložiteľné komunálne odpady tak, aby boli splnené ciele pre triedený zber komunálnych odpadov. 

7. Zabezpečovať štandardy zberu v obci vypočítané pre jednotlivé roky. 

8. Vypracovať analýzu triedené zberu  v individuálnej bytovej výstavbe vzhľadom  na možnosť zavedenia  množstvového  zberu a následne upraviť 

výšku poplatkov za komunálny odpad (kto separuje, platí menej).   

9. Zvýšiť recykláciu drobných stavebných odpadov dôsledným jeho triedením na zbernom dvore na odpady, ktoré sú vhodné na recykláciu a odpady 

nie vhodné na recykláciu.  

10. Podporovať používanie materiálov získaných z recyklovaných odpadov na výrobu výrobkov a zlepšenie trhových podmienok pre takéto materiály, 

napr.   mobilným zberom – výkupom odpadu z papiera. 
11. Podporovať zriadenie výkupní/zberní v častiach mesta, kde táto činnosť nie je pokrytá.  A tým zvýšiť  podporu triedenia odpadov. 

12. Zvýšenie kontrolnej činnosti za účelom dodržiavania právnych predpisov upravujúcich oblasť odpadového hospodárstva. 
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  4.1.2 Biologicky rozložiteľné komunálne odpady 

 
Cieľ: 

1. Znižovanie množstva biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ukladaného na skládky odpadov. 

2. Na základe požiadaviek smernice 1999/31/ES o skládkach odpadu platí pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady cieľ do roku 2020 znížiť 

množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na 35 % z celkového množstva (hmotnosti) biologicky rozložiteľných 

komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995. 

 

Opatrenia: 

1. Vytvoriť systém následného využívania spracovaného kompostu pre obyvateľov mesta. 

2. Pokračovať v zavádzaní triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov z verejnej a súkromnej zelene a záhrad v súlade s právnymi 

predpismi  platnými pre triedený zber pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady. 
3. Pokračovať v zavádzaní triedeného zberu kuchynského, reštauračného odpadu a biologicky rozložiteľných odpadov z verejnej a súkromnej zelene 

a záhrad na základe štandardov triedeného zberu pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady.  
4. Zabezpečiť informačnú kampaň zameranú na zvýšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov propagačnými a vzdelávacími 

aktivitami a to zverejňovaním informáciami o triedenom zbere  tohto odpadu na webovom sídle obce, miestnej televízii, rozhlase, distribúciou 
informačných materiálov do domácnosti z dôrazom na poukazovanie  dôležitosti triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov a 
zdôrazňovať význam takého spôsobu nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom. 

5. Vybaviť  kompostáreň  potrebným technickým vybavením (prekopávač, drvič odpadov).  

 

  4.1.3 Odpady z obalov 

 

Cieľ: 

1. Dosiahnuť v oblasti nakladania s odpadmi z obalov v súlade s  požiadavkami smernice Európskeho parlamentu a rady 94/62/ES z 20. decembra 

1994 o obaloch a odpadoch z obalov v znení smernice Európskeho parlamentu a rady 2004/12/ES z 11.februára 2004, v znení Smernice 

Európskeho parlamentu a rady 2005/20/ES z 9. marca 2005 a v znení nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 

2009 a smernice Komisie 2013/2/EÚ zo 7.februára 2013 je dosiahnuť miery zhodnocovania a recyklácie uvedené v tabuľke 14. 
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Tabuľka č. 14  

Ciele pre odpady z obalov 

a) celkovú mieru zhodnocovania najmenej vo výške 60 % hmotnosti odpadov z obalov: 
b) celkovú mieru recyklácie najmenej vo výške 55 % a najviac vo výške 80 % celkovej hmotnosti odpadov z obalov: 

c) mieru zhodnocovania pre jednotlivé obalové materiály (prúdy odpadov) najmenej vo výške: 

1.  60 %  hmotnosti sklenených odpadov z obalov,  

2.  68 %  hmotnosti papierových odpadov z obalov (vrátane kartónu a lepenky),  

3.  55 %  hmotnosti kovových odpadov z obalov,  

4.  48 %  hmotnosti plastových odpadov z obalov,  

5.  35 %  hmotnosti drevených odpadov z obalov,  

d) mieru recyklácie pre jednotlivé obalové materiály (prúdy odpadov) najmenej vo výške:  

1.  60 %  hmotnosti sklenených odpadov z obalov,  

2.  60 %  hmotnosti papierových odpadov z obalov (vrátane kartónu a lepenky),  

3.  55 %  hmotnosti kovových odpadov z obalov,  

4.  45 %  hmotnosti plastových odpadov z obalov,  

5.  25 %  hmotnosti drevených odpadov z obalov.  

 

Opatrenia: 

1. Informáciami formou článkov miestnej tlači, príspevkami v miestnych médiách  zameraných na  dôvody  používania  opakovane používaných 

obalov  znižovať  ročnú  spotrebu ľahkých  plastových tašiek. 
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  4.1.4 Odpad z papier a lepenka 

 

Cieľ: 

1. Dosiahnuť ciele odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s odpadmi z papiera a lepenky  uvedené v tabuľke č. 15. 

 

Tabuľke č. 15. 

Ciele pre odpady z papiera a lepenky 

Nakladanie 2018 2020 

Materiálové zhodnocovanie 55 % 70 % 

Energetické zhodnocovanie 10 % 15 % 

Skládkovanie 3 % 2 % 

Iné nakladanie 32 % 13 % 

 

Opatrenia: 

1. Podporovať financovanie technológií zameraných na dosiahnutie vysokej úrovne recyklácie zberového papiera progresívnymi technológiami na 
zhodnocovanie odpadov z papiera a lepenky, ktoré sú v súlade s požiadavkami pre najlepšie dostupné techniky (BAT). 

2. Podporiť nové projekty zamerané na riešenie zhodnocovania a recyklácie papierov z vlnitej lepenky.  
3. Podporovať mobilný zber odpadu z papiera z domácností v meste.   

 

  4.1.5 Odpad zo skla 

 

Cieľ: 

Ciele odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s odpadmi zo skla sú uvedené v tabuľke č. 16. 
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Tabuľka č. 16 

Ciele pre odpady zo skla 

Nakladanie 2018 2020 

Materiálové zhodnocovanie 60 % 80 % 

Energetické zhodnocovanie 0 % 0 % 

Skládkovanie 20 % 10 % 

Iné nakladanie 20 % 10 % 

 

Opatrenia: 

1. Podporovať technológie na úpravu a recykláciu nerecyklovateľných druhov odpadového skla z komunálneho odpadu a špeciálnych druhov 

odpadového skla. 

 

  4.1.6 Odpad z plastov 

 

      Cieľ: 

1. Do roku 2020 dosiahnuť 55 % materiálového zhodnotenia a zníženie skládkovania plastových odpadov na 5 %. Cieľ pre odpady z plastov sú 

uvedené v tabuľke č. 17. 

 

Tabuľka č. 17 

Cieľ pre odpady z plastov 
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Nakladanie 2018 2020 

Materiálové zhodnocovanie 50 % 55 % 

Energetické zhodnocovanie 10 % 15 % 

Skládkovanie 10 % 5 % 

Iné nakladanie 30 % 25 % 

 

Opatrenia: 

1. Podporovať financovanie technológií zameraných na dosiahnutie vysokej úrovne recyklácie odpadov z plastov, ktoré sú v súlade s požiadavkami 
pre najlepšie dostupné techniky (BAT), na základe posúdenia existujúcich recyklačných kapacít. 

2. Nepodporovať financovanie technológií na katalytické chemické štiepenie plastov. 
3. Podporiť financovanie technológií na zvyšovanie technickej úrovne existujúcich recyklačných zariadení, za účelom zvýšenia podielu nových 

výrobkov na báze recyklátov.  
4. Podporovať financovanie technológií na recykláciu problémových druhov plastov zo spracovania starých vozidiel a odpadov z elektrických a 

elektronických zariadení a zmesových plastov.  

 

  4.1.7 Odpad zo železných a neželezných kovov 

 

Cieľ: 

1. Do roku 2020 je dosiahnuť ich materiálové zhodnocovanie na úroveň 90 % s nulovým energetickým zhodnocovaním a postupným znižovaním 
skládkovania na úroveň maximálne 1 %. Cieľ pre odpady zo železných  a neželezných kovov sú uvedené v tabuľke č. 18. 

 
Tabuľka č. 18 

Cieľ pre odpady zo železných  a neželezných kovov 

Nakladanie 2018 2020 
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Materiálové zhodnocovanie 80 % 90 % 

Energetické zhodnocovanie 0 % 0 % 

Skládkovanie 1 % 1 % 

Iné nakladanie 19 % 9 % 

 

Opatrenia :  

1. Podporovať financovanie technológií zameraných na dosiahnutie vysokej úrovne recyklácie odpadov zo železných a neželezných kovov, ktoré sú v 
súlade s požiadavkami pre najlepšie dostupné techniky (BAT) na základe posúdenia existujúcich recyklačných kapacít. 

2. Uplatňovať pre oblasť odpadov zo železných a neželezných kovov Nariadenie Rady č. 333/2011, ktorým sa ustanovujú kritériá na určenie toho, 
kedy určité druhy kovového šrotu prestávajú byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES a nariadenie Komisie č. 
715/2013, ktorým sa ustanovujú kritériá umožňujúce určiť, kedy medený šrot prestáva byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu    a 
Rady 2008/98/ES.  

3. Podporovať zriadenie výkupní/zberní v častiach mesta, kde táto činnosť nie je pokrytá.  A tým podporiť triedenie kovového odpadu. 

 

  4.1.8 Odpadové oleje 

 
Cieľ: 

1. Do roku 2020 dosiahnuť mieru materiálového zhodnocovania, energetického zhodnocovania a skládkovania pre odpadové oleje uvedené 

v tabuľke č. 19. 

  

Tabuľka č. 19 

Ciele pre odpadové oleje 

Nakladanie 2018 2020 
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Zhodnocovanie materiálové 50 % 60 % 

Zhodnocovanie energetické 10 % 15 % 

Skládkovanie 0 % 0 % 

Iné nakladanie 40 % 25 % 

 

Opatrenia:  

1. Podporovať mobilný zber jedlých olejov z domácností. 

 

  4.1.9 Použité batérie a akumulátory 

 

      Cieľ: 

1. Pre zber použitých batérií a akumulátorov pre príslušný kalendárny rok je dosiahnutie miery zberu použitých batérií a akumulátorov vo 

výške  45 % pre rok 2016. 

2. Pre recykláciu použitých batérií a akumulátorov pre príslušný kalendárny rok je 100 % z množstva vyzbieraných použitých batérií a akumulátorov 

za predchádzajúci kalendárny rok. 

3. Dosiahnuť minimálnu recyklačnú účinnosť: 

- 90 priemerných hmotnostných percent olovených batérií a akumulátorov vrátane recyklácie oloveného obsahu v najvyššej technicky 
dosiahnuteľnej miere bez nadmerných nákladov, 

- 75 priemerných hmotnostných percent niklovo-kadmiových batérií a akumulátorov vrátane recyklácie obsahu kadmia v najvyššej technicky 
dosiahnuteľnej miere bez nadmerných nákladov, 

- 60  priemerných hmotnostných percent ostatných použitých batérií a akumulátorov,  
 

Opatrenia:  
1. Pre všetky vyzbierané batérie a akumulátory zabezpečiť ich spracovanie u autorizovaného spracovateľa. 
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  4.1.10 Elektroodpad 

 

Cieľ: 

1. Dosiahnuť mieru zhodnotenia a mieru recyklácie pre odpady z elektrických a elektronických zariadení pri spracovaní jednotlivých kategórií OEEZ  

uvedenú v tabuľke 20.  

2. Dosiahnuť v zbere odpadov z elektrických a elektronických zariadení v danom kalendárnom roku percento zberu uvedenom v tabuľke č. 21. 

 
Tabuľka č. 20 

Minimálne ciele zhodnocovania recyklácie pre odpady z elektrických a elektronických zariadení 

Minimálne ciele platné podľa kategórie od 15. augusta 2015 do 14. augusta 2018, ktoré sa vzťahujú na kategórie uvedené v prílohe č.6 časti I  zákona 
o odpadoch 

Kategória Miera zhodnotenia 
Miera prípravy na opätovné použitie 

a recyklácie 

1. Veľké domáce spotrebiče  85 % 80 % 

2. Malé domáce spotrebiče  75 % 55 % 

3. Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia  80 % 70 % 

4. Spotrebná elektronika a fotovoltaické panely  80 % 70 % 

5. Osvetľovacie zariadenia a svetelné zdroje z toho plynové 
výbojky  

75 % 55 % 

- 80 % 

6. Elektrické a elektronické nástroje  75 % 55 % 

7. Hračky zariadenia určené na športové a rekreačné účely  75 % 55 % 
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8. Zdravotnícke prístroje  75 % 55 % 

9. Prístroje na monitorovanie a kontrolu  75 % 55 % 

10.  Predajné automaty  85 % 80 % 

Minimálne ciele platné podľa kategórie od 15. augusta 2018, ktoré sa vzťahujú na kategórie uvedené v prílohe č.6 časti II  zákona o odpadoch 

Kategória Miera zhodnotenia 
Miera prípravy na opätovné použitie  

a recyklácie 

1. Zariadenia na tepelnú výmenu 85 % 80 % 

2. Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú 

obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm2 
80 % 70 % 

3. Svetelné zdroje - 80 % 

4. Veľké zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom viac 

ako 50 cm) vrátane, ale nielen: domácich spotrebičov; IT a 

telekomunikačných zariadení; spotrebnej elektroniky; 

svietidiel; zariadení na prehrávanie zvuku alebo obrazu, 

hudobných zariadení; elektrického a elektronického náradia; 

hračiek, zariadení na rekreačné a športové účely; 

zdravotníckych pomôcok; prístrojov na monitorovanie a 

kontrolu; predajných automatov; zariadení na výrobu 

elektrických prúdov. Do tejto kategórie nepatria zariadenia 

zahrnuté v kategóriách 1 až 3. 

85 % 80 % 

5. Malé zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom menej 

ako 50 cm) vrátane, ale nielen: domácich spotrebičov; 

spotrebnej elektroniky; svietidiel; zariadení na prehrávanie 

75 % 55 % 
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zvuku alebo obrazu, hudobných zariadení; elektrického a 

elektronického náradia; hračiek, zariadení na rekreačné a 

športové účely; zdravotníckych pomôcok; prístrojov na 

monitorovanie a kontrolu; predajných automatov; zariadení 

na výrobu elektrických prúdov. Do tejto kategórie nepatria 

zariadenia zahrnuté v kategóriách 1 až 3 a 6. 

6. Malé IT a telekomunikačné zariadenia (s akýmkoľvek 

vonkajším rozmerom menej ako 50 cm). 
75 % 55 % 

 

Tabuľka č. 21 

Ciele zberu pre odpady z elektrických a elektronických zariadení 

V roku 2016 
hmotnosť zodpovedajúca podielu 48 % z priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v SR v troch 

predchádzajúcich rokoch, 

v roku 2017 
hmotnosť zodpovedajúca podielu 49 % priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v SR v troch 

predchádzajúcich rokoch, 

v roku 2018 
hmotnosť zodpovedajúca podielu 50 % z priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v SR v troch 

predchádzajúcich rokoch, 

v roku 2019 
hmotnosť zodpovedajúca podielu 55 % z priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v SR v troch 

predchádzajúcich rokoch, 

v roku 2020 
hmotnosť zodpovedajúca podielu 60 % priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v SR v troch 

predchádzajúcich rokoch. 
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Opatrenia: 

1. Zabezpečiť na zberných dvoroch zberné  nádoby  na zber veľmi malého elektroodpadu a odpadu zo svetelných zdrojov s parametrami určenými 

vo vyhláške č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov,  

označenou  informačným štítkom s požadovanými  údajmi.  

2. Zabezpečiť zhromažďovanie elektroodpadu na zberných dvoroch v súlade s vyhláškou č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov 

vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov – zabezpečiť váženie odpadu pred jeho odvozom do zariadenia na jeho 

zhodnotenie.  

  4.1.11 4.1.6 Drobný stavebný odpad 

Cieľ: 

1. Do roku 2020 zvýšiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu vrátane nasýpacích prác ako náhradný za iné 

materiály v jednotlivom kalendárnom roku najmenej na 70% hmotnosti takéhoto odpadu vzniknutého v predchádzajúcom kalendárnom roku.    

 

Opatrenia: 

1. Pri stavebných prácach financovaných z verejných zdrojov (predovšetkým pri výstavbe dopravných komunikácií a infraštruktúry) využívať 
upravený stavebný a demolačný odpad, stavebné materiály a výrobky, pri ktorých výrobe bol zhodnotený odpad (materiálovo alebo energeticky) 
za podmienky, že spĺňajú funkčné a technické požiadavky, prípadne stavebné výrobky pripravené zo stavebných a demolačných odpadov alebo 
vedľajších produktov výroby;  

2. Podporovať financovanie technológií na zvýšenie miery recyklácie stavebných odpadov do výstupných produktov s vyššou pridanou hodnotou.  

3. Nepodporovať financovanie technológií na zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií určených na primárne drvenie.  

4. Informovať obyvateľov mesta o potrebe oddeľovania stavebného odpadu od ostatných druhov komunálnych odpadov. 

5. Na zbernom dvore na Okoličianskej ul. vytvoriť podmienky na triedený zber drobných stavebných odpadov, aby obyvatelia  z odpadu mohli 
vytriediť jeho zložky vhodné na zhodnotenie.   

 

 4.2 
Opatrenia na  dosiahnutie stanovených cieľov  a opatrenia na zabezpečenie informovanosti obyvateľov o triedenom 
zbere a o význame značiek   
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V záujme splnenia cieľov programu odpadového hospodárstva mesta bude snahou mesta Liptovský Mikuláš naďalej zvyšovať environmentálne 

povedomie všetkých obyvateľov so zameraním na zvyšovanie úrovne triedenia odpadov. 

Mesto Liptovský Mikuláš a Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš budú využívať nasledovné formy propagácie: 

1. informačné kampane, 

2. tlač informačných  letákov a ich distribúcia do domácností, 

3. spoluorganizovanie konferencie „Separáčik“ organizovanej základnými školami, ktorých zriaďovateľom je  mesto Liptovský Mikuláš, 

4. zverejňovanie informácií o triedenom zbere a pravidelné aktualizovanie harmonogramov zberu odpadov na stránkach mesta, 

5. pravidelné uverejňovanie príspevkov o spôsobe triedeného zberu a zberu komunálnych odpadov v miestnej televízii, miestnej tlači, miestnom 

rozhlase a pod., 

6. organizovanie exkurzii  a deň otvorení dverí  na zberných dvorov a v  triediacej haly,   

7. zverejňovanie informácií o význame grafických symbolov pre  označovanie  pre oddelený zber odpadov v súlade s vyhláškou č. 373/2015 Z. z. o 

rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov: 

• elektrozariadenia určeného pre oddelený zber, ktoré bolo uvedené na trh pred 13. augustom 2005, 

• elektrozariadenia určeného pre oddelený zber, ktoré sa uvádza na trh po 13. auguste 2005, 

• batérie a akumulátory, 

• materiálov zloženia obalov. 

 

Na zabezpečenie informačnej kampane zameranej na zvýšenie  triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov mesto 

zabezpečím zverejnením informácií: 

1. dôležitosti  zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, údaje o spôsobe a termínoch zberu  biologicky rozložiteľných komunálnych 

odpadov na webovom  sídle mesta,  v miestnej televízii, miestnej tlači, miestnom rozhlase a pod., 

2. distribúciou informačných materiálov do všetkých  domácností  mesta.  
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Grafický symbol pre označenie elektrozariadenia určeného pre oddelený zber, ktoré bolo uvedené na trh: 

1. pred 13. augustom 2005 

 

2. po 13. auguste 2005  

 
Grafický symbol, ktorým sa označuje batéria, akumulátor a sady batérií pre oddelený zber: 

 
  

http://www.epi.sk/disk/zz/file/2015/2015c101z0373o01.png
http://www.epi.sk/disk/zz/file/2015/2015c101z0373o02.png
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Označenie materiálového zloženia obalov a spôsobe nakladania s odpadmi z obalov sú uvedené v tabuľke č. 22. 
 
Tabuľka č. 22 

 Materiálového zloženia obalov 
 

 Materiály  Písomný znak Číselný znak 

Materiály z plastov 

 Polyetylén tereftalát PET 1 

Polyetylén veľkej hustoty HDPE 2 

Polyvinylchlorid PVC 3 

Polyetylén malej hustoty LDPE 4 

Polypropylén PP 5 

Polystyrén PS 6 

Materiály z papiera a lepenky 

 Vlnitá lepenky PAP 20 

Hladká lepenka PAP 21 

Papier PAP 22 

Materiály z kovov 

 Oceľ FE 40 

Hliník ALU 41 

Materiály z dreva 

 Drevo FOR 50 

Korok FOR 51 

Materiály z textilu 

 Bavlna TEX 60 

Vrecovina, juta TEX 61 

Materiály zo skla 

 Bezfarebné sklo GL 70 

Zelené sklo GL 71 

Hnedé sklo GL 72 

Viacvrstvové kombinované materiály (kompozity) 
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 Papier a lepenka / rôzne kovy C/ 80 

Papier a lepenka / plasty C/ 81 

Papier a lepenka / hliník C/ 82 

Papier a lepenka / cínový plech C/ 83 

Papier a lepenka / plast / hliník C/ 84 

Papier a lepenka / plasty / hliník / cínový plech C/ 85 

Plasty / hliník C/ 90 

Plasty / cínový plech C/ 91 

Plasty / rôzne kovy C/ 92 

Sklo / plasty C/ 95 

Sklo / hliník C/ 96 

Sklo / cínový plech C/ 97 

Sklo / rôzne kovy C/ 98 

 
Viacvrstvové kombinované materiály sa označujú písomným znakom C / skratka materiálu, ktorý prevažuje. Napr. obal z vrstvených materiálov – 
nápojový obal (škatuľa na džús): hlavná zložka je papier (PAP), ďalej vrstva polyetylénu (PE) a vrstva hliníka (ALU), označenie bude C / PAP. 
 
Značka, ktorá znamená, že obal je možné materiálovo recyklovať alebo zhodnotiť: 

 
 
Číslo alebo značka označuje zloženie materiálu,  z ktorého je obal zložený. 
 
Značka, ktorá znamená, že obal po použití patrí do zbernej nádoby: 

http://www.epi.sk/disk/zz/file/2015/2015c101z0373o04.png


PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROKY 2016 - 2020 

58 

 

 
  

 4.3 
Predpokladaný podiel  zhodnotenia a zneškodnenia jednotlivých prúdov odpadov vo východiskovom roku programu a 
podiel ich zhodnotenia a zneškodnenia v cieľovom roku programu 

http://www.epi.sk/disk/zz/file/2015/2015c101z0373o05.png
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      Predpokladaný podiel zhodnotenia a zneškodnenia jednotlivých prúdov odpadov vo východiskovom roku programu a v cieľovom roku programu sú zhrnuté 
v  tabuľke č. 23. 

 

Tabuľka č. 23: 

Prúdy odpadov: 

2016 2020 

zhodnocovanie Zneškodňovanie iné zhodnocovanie zneškodňovanie iné 

m
at

er
iá

lo
vé

 

en
er

ge
ti

ck
é 

sp
aľ

o
va

ni
e 

sk
lá

dk
o

va
n

ie
 

 

m
at

er
iá

lo
vé

 

en
er

ge
ti

ck
é 
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aľ

o
va
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e 

sk
lá

dk
o

va
n

ie
 

 

% % % % % % % % % % 

Komunálne odpady spolu 24 1 0 74 1 42 3 0 54 1 

Biologicky rozložiteľné odpady 64 27 9 0 0 68 29 3 0 0 

Odpady z papiera 77 20 0 3 0 79 20 0 1 0 

Odpady zo skla 93 0 0 0 0 95 0 0 0 5 

Odpady z plastov 61 15 0 24 0 61 8 0 31 0 

Odpady zo železných a neželezných 
kovov 

90 0 0 1 9 90 0 0 0,5 9,5 

Odpady z obalov 65 17 0 14 4 66 17 0 9 8 

Odpady zo stavieb a demolácií 41 0 0 59 0 70 0 0 30 0 

Odpadové pneumatiky 75 0 0 0 25 80 15 0 0,5 4,5 

Odpadové oleje 72 13 0 0 15 75 13 0 0 12 

Odpady z elektrických 
a elektronických zariadení 

70 0 0 5 25 70 0 0 1 29 
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5. SMERNÁ ČASŤ PROGRAMU 

 

 5.1 Informácie o dostupnosti zariadení na spracovanie jednotlivých druhov komunálnych odpadov a o potrebe ich budovania 

 

  5.1.1 Zariadenia na nakladanie s komunálnym odpadom prevádzkovaných mestom Liptovský Mikuláš  

 

Mesto Liptovský Mikuláš zabezpečuje zber a prepravu odpadov za účelom ich zhodnotenia resp. zneškodnenia prostredníctvom príspevkovej 

organizácie mesta a to Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš. Zneškodňovanie odpadov zabezpečuje mesto na riadenej skládke odpadov Kalnô, 

ktorej prevádzkovateľom ja spoločnosť Brantner Fatra, so sídlom Robotnícka 20 036 01 Martin. 

Mesto Liptovský Mikuláš prostredníctvom Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš  prevádzkuje: 

1.  Zberný dvor na Podtatranského ul. a Okoličianskej ul.  v Liptovský Mikuláš:  

Na zberný dvor môžu  obyvatelia mesta Liptovský Mikuláš  odovzdať vytriedené zložky komunálneho odpadu: 

- odpad papiera, skla plastov, kovov, tetrapakov, 

- oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín (nebezpečné odpady), 

- elektroodpadu z domácností, 

- akumulátory  batérie, 

- odpadové pneumatiky, 

- biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov zo záhrad, 

- drobný stavebný odpad (len na zberný dvor na Okoličianskej ul. ). 

 

2. Prekládkovú stanicu, ktorá sa nachádza na Okoličianskej  ul. v Liptovskom Mikuláši (mestská časť Okoličné): 

Prekládková stanica slúži  na prekládku komunálnych  odpadov vyzbieraných od obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš do veľkoobjemových 

kontajnerov a to: 

- objemného (nadrozmerného) odpadu, 

- drobného stavebného odpadu, 
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- zmesového komunálneho odpadu, 

- odpadu z čistenia ulíc. 

 

3. Triediacu halu, ktorá sa nachádza na Žiarskej ul. v Liptovskom Mikuláši (mestská časť Podbreziny): 

Vybudovaním triediacej  haly sa v meste Liptovský Mikuláš vytvorili veľmi dobré podmienky pre nakladanie s odpadmi. Triediaca hala  má kompletnú 

technickú vybavenosť pre potreby dotrieďovania odpadu z papiera, plastov, kovov  pred jeho ďalším zhodnotením resp. zneškodnením.  

4. Skládku odpadov Veterná Poruba   

Skládka odpadov bola uzavretá v roku 2014 a prevádzkovateľ od tohto roku vykonáva, zneškodňovanie kvapalín zo skládky,  jej  údržbu  a monitorovanie 

správnym orgánom stanovených ukazovateľov.   

Vzhľadom na zistené nedostatky pri uzatváraní skládky sa v súčasnosti pripravujú podklady pre vydanie stavebného povolenia na novo uzatvorenie 

skládky a po jeho vydaní bude nasledovať realizácia tejto stavby.  

 

5. Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu – kompostáreň na Okoličianskej ul. v Liptovskom Mikuláš:  

Biologicky rozložiteľný odpad v meste Liptovský Mikuláš zo záhrad rodinných domov ako i bytových domov, verejnej zelene a cintorínov  je zhodnocovaný 

v kompostárni.   

        

  5.1.2 Zariadenia na nakladanie s komunálnym odpadov prevádzkované inými subjektmi na území mesta Liptovský Mikuláš  

 

1. Zariadenia na zhodnocovanie odpadov: 
- triediaca hala (úprava odpadov určených na spracovanie) – prevádzkovateľ spoločnosť Ľupčianka s.r.o.,  areál   na Priemyselnej ulici  č. 

2053 v Liptovskom Mikuláši,   

- IZZARD, s.r.o., so sídlom Palúčanská 54/371, Liptovský Mikuláš – energetické zhodnocovanie drevného odpadu, 

- Recyklácia stavebného odpadu – prevádzkovateľ spoločnosť ISO & spol, s.r.o. so sídlom  Lesnícka 198/10, 031 01 Liptovský Mikuláš,  

- Zberné a recyklačné stredisko na zhodnocovanie stavebných odpadov so sídlom Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš  – 

prevádzkovateľ  spoločnosť Prima Slovakia, s.r.o., Štúrova 1349/37, 03101 Liptovský Mikuláš. 
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2. Zariadenia na zber odpadov - výkupne odpadov: 
- Zberne surovín Žilina, a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina, prevádzka Palučanská 542, 031 01 Liptovský Mikuláš – papier, batérie 
a akumulátory, kovy, vyradené elektrické a elektronické zariadenia, 
- INTA, s.r.o., Rybárska 758/18., 911 01 Trenčín – jedlé oleje a tuky,  

- KOUEX s.r.o., Družstevná 2216, 031 01 Liptovský Mikuláš – kovy, 

- DRUSUR s.r.o., ul. Jána Jančeka 346, 034 01 Ružomberok, prevádzka Liptovský Mikuláš, ul. 1. mája 1207, 031 01 Liptovský Mikuláš - kovy 

- Marián Ondrík nakladanie s odpadmi, 027 12 Liesek 509, prevádzka Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš – kovy, staré vozidlá, 
- ŽP EKO QELET a.s., Československej armády 1694/4, 036 01 Martin, prevádzka Okoličianska ul. 67/471, 031 04 Liptovský Mikuláš. 
 

3. Zariadenia na zber odpadov: 

- Pomocný anjel, n. o., Ulica Pavla Križku 383/5, 967 01 Kremnica – zber šatstva a odevov, 
- Likvidator LM - Jakub Macík, Žiarska 635/4, 03104 Liptovský Mikuláš - zber kuchynského odpadu a použitých olejov. 

4.   Zariadenia na mobilný zber  odpadov: 

- Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, 058 01 Poprad – papier, jedlý olej.    
 
Uvedené zariadenia majú s mestom Liptovský Mikuláš uzatvorenú zmluvu o nakladaní s komunálnym odpadom vzniknutým na území mesta. 
 

 5.2 Údaje o využívaní kampaní na zvyšovanie povedomia obyvateľstva v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi 

 

Zvyšovanie povedomia obyvateľstva v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi je potrebné uskutočňovať v súlade s hierarchiou 

odpadového hospodárstva. Na tento účel mesto Liptovský Mikuláš  organizuje kampane so zameraním na tieto hlavné tematické oblasti: 

Predchádzanie vzniku odpadov: 

- kampane zamerané na ovplyvňovanie (znižovanie) nadmernej spotreby príspevkami v miestnej tlači, televízii, rozhlase.  

 
Recyklácia odpadov – na opätovné spracovanie odpadov na výrobky alebo materiál určené na pôvodný alebo iný účel: 

- kampane zamerané na triedený zber zložiek komunálnych odpadov a biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (vrátane kampaní so 

zameraním na zákaz spaľovania zelených odpadov, 

- kampane pre obyvateľstvo na podporu zberu použitých batérií a akumulátorov, 

- kampane na podporu zberu odpadov z obalov, 
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- kampane zamerané na zvýšenie informovanosti obyvateľstva o podmienkach spätného odberu a zberu elektrozariadení, pneumatík, 

- informovať obyvateľov mesta o možnostiach odovzdania vytriedených zložiek komunálneho odpadu.   

Formou: 

- distribúcie informačných letákov do domácností s informáciami o nakladaní s jednotlivými druhmi odpadov, 

- distribúcie harmonogramu zberu jednotlivých  triedených  zložiek komunálneho odpadu,  o termínoch a miestach kalendárového zberu 

odpadov, 

- zverejňovania  informácií o nakladaní s odpadmi v meste  na webovom  sídle mesta a Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš,  

v miestnej tlači, 

- zverejňovania príspevkov v miestnej televízii a rádiu, 

- organizovania súťaže v zbere papiera a tetrapakov na základných a materských školách, 

- spoluorganizovania konferencie „Separáčik“, 

- organizovania Deň otvorených dverí na mestskom úrade ako aj na zberných dvoroch a v triediacej hale 

- organizovania exkurzií  v triediacej hale, na zberné dvory. 
Energetické zhodnocovanie: 

- kampane zamerané na zvýšenie informovanosti obyvateľstva o zákaze spaľovania odpadov v domácich spotrebičoch, 

- rizikách z nekontrolovaného spaľovania komunálneho odpadu. 

 
Iné:  

- kampane na výchovu a vzdelávanie detí v oblasti odpadov, 

- kampane zamerané na zvýšenie povedomia obyvateľstva o možných zdravotných rizikách z nekontrolovaného spaľovania komunálneho 

odpadu.   

Formou: 

- spoluorganizovania spoluorganizovaním konferencie „Separáčik“, 

- organizovaním súťaže v zbere papiera a tetrapakov na základných a materských školách, 

- spoluorganizovania  Environmetálneho dňa na Liptove zameraného na čistenie brehov Liptovskej Mary a brehov tokov, 

- organizovania akcie „Upracme si mesto a Háj“, 

- organizovania Deň otvorených dverí na mestskom úrade ako aj na zberných dvoroch a v triediacej hale. 
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Nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ukladá: 

1. organizácii zodpovednosti výrobcov povinnosť vykonávať propagačné a vzdelávacie aktivity s celoslovenským pôsobením so zameraním 

na konečného používateľa o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, triedenom zbere komunálnych odpadov a predchádzaní vzniku 

odpadov,  

2. výrobcovi, ktorý si plní povinnosti individuálne, vykonávať propagačné a vzdelávacie aktivity v okrese, v ktorom zabezpečuje zber 

odpadu, so zameraním na konečného používateľa o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, triedenom zbere komunálnych odpadov a 

prevencii vzniku odpadov, 

3. tretej osoby v prípade použitých batérií akumulátorov vykonávať propagačné a vzdelávacie aktivity s celoslovenským pôsobením so 

zameraním na konečného používateľa o nakladaní s týmto odpadom. 

 

 5.3 Rozsah finančnej náročnosti programu  

 

  5.3.1 Zdroje príjmov v odpadovom hospodárstve  

 

Prehľad  zdrojov financovania činností spojených s nakladaním  komunálnych odpadov v meste Liptovský Mikuláš v rokoch 2014 až 2018  je 

uvedené v tabuľke č. 24. 

Tabuľka č. 24  

Prehľad  zdrojov financovania činností spojených s nakladaním  komunálnych odpadov v rokoch/€ 

Názov položky 2014 2015 2016 2017 2018 Spolu: 

Sankcie uložené v daňovom konaní - miestny poplatok za komunálny 
odpad 

0,00  0,00 133,00  31,00  7,00  171,00  

Sankcie uložené v daňovom konaní - úrok z omeškania za komunálny 
odpad 

2 496,00  688,00  3 610,00  1 443,00  604,00  8 840,00  

Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 859 676,00  842 332,00  841 715,00  841 817,00  834 446,00  4 219 987,00  

Grant - Recyklačný fond 0,00  0,00  108 724,00  5 302,00  0,00  114 026,00  



PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROKY 2016 - 2020 

65 

 

Za vyseparované komodity ENVI-PAK 24 741,00  24 119,00  9 083,00  0,00  0,00  57 942,00  

Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - DSO 0,00  0,00  6 012,00  12 730,00  15 219,00  33 961,00  

Sankcie uložené v daňovom konaní - pokuty komunálny odpad 101,00  159,00  0,00  0,00  0,00  260,00  

Grant - ENVI-PAK 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Grant - ENVI-PAK 3 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3 000,00  

Spolu: 890 014,00  867 298,00  969 277,00  861 323,00  850 276,00  4 438 187,00 € 

 

Výdavky na triedený zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov znáša v meste Liptovský Mikuláš organizácia zodpovednosti výrobcov 

spoločnosť ENVI PAK  a.s., Bratislava.    

  5.3.2 Výdavky v odpadovom hospodárstve  

 

Výdavky v odpadovom hospodárstve  v rokoch 2014 až 2018 sú  zhodnotené v tabuľke č. 25.  

Tabuľka č. 25 

Názov položky: 
  Rok v € 

2014 2015 2016 2017 2018 

Zvoz a odvoz odpadov: 

Bežné výdavky – 
vlastné zdroje: 

Všeobecný materiál 0 0 1837,8 272,88 432,84 

Propagácia a letáky 446,3 499,91 503,4 390,6 2083,98 

Odvoz všetkých druhov odpadov – Brantner 0 82752,2 416562 408235 417109 

Všeobecný materiál – zhodnotenie stavebného odpadu 0 2499,67 0 0 0 

Zneškodnenie uhynutých zvierat 0 0 0 162 197,1 

Transfer VPS – odvoz zeleného odpadu 78903,81 45272,1 65389,6 42926 73614,7 

Transfer VPS – separácia 38264,97 322,13 517,79 0 0 
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Transfer  VPS– odvoz odpadov 260133,16 350340 265014 225676 239653 

Transfer VPS – všeobecný materiál 1084,8 0 0 1052 0 

Transfer VPS – prevádzka zberných dvorov 55902,32 174080 154713 145118 124761 

Transfer VPS – oprava prístreškov, plochy pod kontajnery 1637,37 239,45 2000 4452,51 12907,2 

Transfer VPS – školenie a psychotesty vodičov 6785,8 100,8 172,56 268,92 0 

Transfer VPS – revízia áut z projektu separačná hala 5702,6 8021,03 6353,81 10244 7326,43 

Transfer VPS – havarijná situácia na skládke odpadov V. Poruba 0 0 0 124505 0 

Transfer VPS – oprava ramenného nakladača 0 17000 0 0 0 

Transfer VPS – oprava nadstavby Press 9900,7 0 0 0 6156,73 

Transfer VPS – prevádzka separačnej haly 62450 119177 61978 0 0 

Transfer VPS  - odvoz všetkých druhov odpadov – NO 3203,44 2797,8 3040,73 8969,17 7593,21 

Transfer VPS – prevádzka skládky odpadov 0 10000 0 0 0 

Transfer VPS – uloženie odpadu na skládke odpadov  0 0 0 1049,08 0 

Transfer VPS – náklady na rozvod nádob na BRO 0 0 0 0 10000 

Spolu výdavky vlastné zdroje: 524415,27 813102 978082 973322 901835 

Bežné výdavky – 
externé zdroje: 

Všeobecný materiál – recyklačný fond 0 5708 988,004 0 0 
Transfer VPS –separácia – recyklačný fond 27237 3343 4102,49 0 0 
Transfer VPS – prevádzka zberných dvorov 0 0 0 5302 7468,87 
Transfer VPS – separácia  ENVI-PAK 17176 5336 0 0 0 
Transfer VPS - všeobecný materiál ENVI-PAK 6040 0 0 0 0 
Transfer VPS – prevádzka separačnej haly ENVI-PAK 0 5783 3000 0 0 

Spolu bežné výdavky – externé zdroje: 50453 20170 8090,49 5302 7468,87 

Spolu bežné výdavky: 574868,27 833272 986173 978624 909304 

Kapitálové výdavky 
- vlastné zdroje 

  
  
  

Transfer VPS (kapitálový)- vodovodná prípojka – Družstevná ul. 0 0 6434,71 0 0 
Transfer VPS (kapitálový)-nákup ramenného nakladača 0 0 15000 0 0 
Nákup špeciálneho automobilu – zberové vozidlo na triedený odpad 0 0 0 40199,6 0 

Transfer VPS (Kapitálový) - Prípravná a projektová dokumentácia na 
zakrytie skládky a jej rekultivácia Veterná Poruba 

0 0 0 

11263 

0 
298 

Prípravná a projektová dokumentácia- stojiská kontajnerov 2817,24 0 0 38,06 0 
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Transfer VPS (kapitálový)- vybavenie triediacej haly  0 0 0 27960 0 
Realizácia nových stavieb - kontajnerové plochy 2514,02 0 0 0 0 
Transfer VPS (kapitálový) - rekonštrukcia objektu Žiarská 757 18577 0 0 0 0 
Transfer VPS (kapitálový) VOK 34204,8 0 0 0 0 

Spolu kapitálové výdavky vlastné: 58113,06 0 21434,7 79758,7 0 

Kapitálové výdavky 
– externé zdroje 

Transfer VPS (kapitálový) – veľkoobjemové kontajnery 0 0 14940 0 0 
Transfer VPS (kapitálový) - kontajnerové plochy 9460,27         
Transfer VPS (kapitálový)- vybavenie triediacej haly 0 0 0 34424,6 0 

Nákup špeciálneho automobilu – zberové vozidlo na triedený odpad 0 0 0 200000 0 

Spolu kapitálové výdavky externé zdroje: 9460,27 0 14940 234425 0 

Spolu   kapitálové výdavky: 67573,33 0 36374,7 314183 0 

Spolu zvoz a odvoz odpadov: 642441,6 833272 1022547 1292807 911304 

Zneškodnenie odpadov: 

Bežné výdavky – 
vlastné zdroje: 

Prenájom pôdy pod skládkou Veterná Poruba 27297,19 764,1 318,94 285,94 374,42 

Všeobecný materiál – zhodnotenie stavebného odpadu 0 4843 4131,65 4309,68 2571,71 

Všeobecné služby – zneškodňovanie skládkovaním 102389,56 274130 0 0 0 

Transfer VPS – prevádzka kompostárne 20000,01 40000 51597,5 67523,1 42640 

Transfer VPS – ČOV Podbreziny – údržba 7264,65 9613,75 8738,4 2525,52 1783,72 

Transfer VPS – odvedenie odpadových vôd zo skládky - LVS 57780,52 56460 58073 75644 59520 

Transfer VPS – odstránenie stavebných objektov na skládke V. Poruba 39557,03 35792 0 0 0 

Transfer VPS – údržba skládky odpadov 0 8173,03 20800 23795,2 21320 

Transfer VPS – údržba objektu na prekládkovej stanici 0 0 5650 0 0 

Štúdie, expertízy - prenájom pôdy pod skládku 320 0 0 0 0 

Transfer VPS  - úprava objektu ČOV skládka 3644,64 0 0 0 0 

Transfer VPS - projekt Regionálneho zberu  1108 0 0 0 0 

Transfer VPS - uloženie a likvidácia odpadov  251213,56 0 0 0 0 

Transfer VPS  - odstupné 30760,12 0 0 0 0 

Transfer VPS - poplatok za uloženie odpadu obciam 33153,16 0 0 0 0 
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Transfer VPS – prevádzka prekládkovej stanice 0 42903 142830 164497 156250 

Spolu Bežné výdavky – vlastné zdroje:  574488,44 472679 292139 338580 284460 

Kapitálové výdavky - 
vlastné zdroje  

Prípravná a projektová dokumentácia – Prekládková stanica 
Komunálneho odpadu Okoličné 

0 7996,05 1110 0 0 

Prípravná a projektová dokumentácia – Kompostáreň Okoličné 0 300 0 0 0 
Transfer VPS (kapitálový) – rozšírenie kamerového systému Okoličné 0 0 0 0 0 
Prípravná a projektová dokumentácia – Kompostáreň Okoličné 
(geodetické zameranie) 

0 0 0 0 342 

Transfer VPS (kapitálový) – Prekládková stanica Komunálneho odpadu 
Okoličné 

0 
8508,6 1836,61 40873 

50127 

0 3177 
Transfer VPS (kapitálový) – Kompostáreň 0 4065,24 110000 0 0 
Transfer VPS (kapitálový) – rekonštrukcia objektu Okoličianská 38 
(budova skleníkov) 

0 25000 5728 0 0 

Prípravná a projektová dokumentácia –Analýza nakladania s vybranými 
zložkami komunálneho odpadu 

0 17880 0 0 0 

Realizácia nových stavieb – Prekládková stanica komunálneho odpadu - 
Okoličné 

0 254587 0 0 0 

Transfer VPS (kapitálový) – kamerový systém a IT vybavenie 0 25000 0 0 0 
Transfer VPS (kapitálový) – traktor na kom. sféru s prídav. zariadením 0 80000 0 0 0 
Transfer VPS (kapitálový) – kosačka 1 ks 0 18354 0 0 0 
Transfer VPS (kapitálový) – zdvihák 0 3500   0 0 
Prípravná a projektová dokumentácia – podzemné kontajnery 0 0 1604,06 0 0 

Transfer VPS (kapitálový) – podzemné kontajnery   0 50576 0 0 

Transfer VPS (kapitálový) – prekládková stanica - rampa 0 0 3538,02 0 0 
Transfer VPS (kapitálový) – motorové vozidlo na zvoz uhynutých zvierat 0 0 0 8000 0 
Transfer VPS (kapitálový) – kontajnerové plochy ul. Alexyho 0   2839,92 0 0 
Transfer VPS (kapitálový) – monitorovací systém 0 0 4074 0 0 
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Transfer VPS (kapitálový) – sepračná hala – priemyselné závesy 
a umývací stroj 

0   6978 0 0 

Transfer VPS(kapitálový) - kompostáreň 196000 0 0 0 0 
Transfer VPS (kapitálový) - elektrický zabezpečovací systém - skládka 4210,8         
Transfer VPS - (kapitálový) - projekt Regionálny systém sep. Zberu  29200 0 0 0 0 
Transfer VPS (kapitálový) - obstaranie mostovej váhy 38213,78 0 0 0 0 
Transfer VPS (kapitálový) – Rozšírenie kamerového systému Okoličné 0 0 0 0 9587,88 

Spolu kapitálové výdavky vlastné zdroje 267624,58 445191 188285 48873 63233,9 

Kapitálové výdavky - 
externé zdroje 

Transfer VPS (kapitálový) – nákup hydraulickej ruky z recyklačného 
fondu 

0 0 46800 0 0 

Spolu kapitálové výdavky externé zdroje   0 0 46800 0 0 

Spolu kapitálové výdavky 267624,58 445191 235085 488873 63233,9 

Spolu zneškodnenie odpadov: 842113,02 917871 527224 387453 347694 

 
 
 

5.4 

 
 
Rozsah finančnej náročnosti  na dosiahnutie vytýčených cieľov 

 

V tabuľke  č. 26 sú uvedené výdavky mesta  na činnosti  spojené s   odpadovým hospodárstvom  na roky 2014 a 2018 a predpokladané výdavky na rok 

2019 a 2020 podľa schváleného rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na uvedené roky . 

 

Tabuľka č. 26 

Názov položky: 
Rok v € 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Zvoz a zhodnotenie odpadov: 

 

Bežné výdavky – 
vlastné zdroje: 

Všeobecný materiál 0 0 1837,8 272,88 432,84 3000 1000 

Propagácia a letáky 446,3 499,91 503,4 390,6 2083,98 1000 1000 

Odvoz všetkých druhov odpadov – Brantner 0 82752,2 416562 408235 417109 439450 474800 
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Všeobecný materiál – zhodnotenie stavebného 
odpadu 

0 2499,67 0 0 0   

Transfer VPS – odvoz zeleného odpadu 78903,81 45272,1 65389,6 42926 73614,7 6724 69470 

Transfer VPS – separácia 38264,97 322,13 517,79 0 0 0 0 

Transfer  VPS– odvoz odpadov 260133,2 350340 265014 225676 239653 298430 308340 

Transfer VPS – všeobecný materiál - vrecia 1084,8 0 0 1052 0   

Transfer VPS – prevádzka zberných dvorov 55902,32 174080 154713 145118 124761 139700 144340 

Transfer VPS – oprava prístreškov, plochy pod 
kontajnery 

1637,37 239,45 2000 4452,51 12907,2 8500 8500 

Transfer VPS – školenie a psychotesty vodičov 6785,8 100,8 172,56 268,92 0 9000 600 

Transfer VPS – revízia áut z projektu separačná hala 5702,6 8021,03 6353,81 10244 7326,43 11500 11500 

Transfer VPS – oprava ramenného nakladača 0 17000 0 0 0 15000 12400 

Transfer VPS – oprava nadstavby Press 9900,7 0 0 0 6156,73 15000 0 

Transfer VPS – prevádzka separačnej haly 62450 119177 61978 0 0 0 0 

Transfer VPS  - odvoz všetkých druhov odpadov – NO 3203,44 2797,8 3040,73 8969,17 7593,21 4500 4650 

Transfer VPS – prevádzka skládky odpadov 0 10000 0 0 0 0 0 

Transfer VPS – uloženie odpadu na skládke odpadov  0 0 0 1049,08 0 0 0 

Transfer VPS – náklady na rozvod nádob na BRO 0 0 0 0 10000 0 0 

Spolu výdavky vlastné zdroje: 524415,3 813102 978082 848655 901205 951809 1036600 

Bežné výdavky – 
externé zdroje: 

Všeobecný materiál – recyklačný fond 0 5708 988,004 0 0 0 0 

Transfer VPS –separácia – recyklačný fond 27237 3343 4102,49 0 0 0 0 

Transfer VPS – prevádzka zberných dvorov 0 0 0 5302 7468,87 0 0 

Transfer VPS – separácia  ENVI-PAK 17176 5336 0 0 0 0 0 

Transfer VPS - všeobecný materiál ENVI-PAK 6040 0 0 0 0 0 0 

Transfer VPS – prevádzka separačnej haly ENVI-PAK 0 5783 3000 0 0 0 0 

Spolu bežné výdavky – externé zdroje: 50453 20170 8090,49 5302 7468,87 0 0 

Spolu bežné výdavky: 574868,3 833272 986173 853957 908674 951809 1036600 
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6. INÉ 

 

 6.1 Potvrdenie spracovateľa údajov 

Meno  spracovateľa programu:  

RNDr. Mária Lošonská: Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš  

  

 6.2 Potvrdenie správnosti údajov 

Potvrdenie správnosti údajov  podpisom oprávneného zástupcu: 

 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 

primátor mesta 

 

Zneškodnenie odpadov:   

  

Všeobecný materiál – zhodnotenie stavebného 
odpadu 

0 4843 4131,65 4309,68 2571,71 4500 4500 

Všeobecné služby – zneškodňovanie skládkovaním 102389,6 274130 0 0 0 0 0 

Transfer VPS – prevádzka kompostárne 20000,01 40000 51597,5 67523,1 42640 45040 45040 

Transfer VPS - projekt Regionálneho zberu  1108 0 0 0 0 0 0 

Transfer VPS - uloženie a likvidácia odpadov  251213,6 0 0 0 0 0 0 

Transfer VPS – prevádzka prekládkovej stanice 0 42903 142830 164497 156250 160800 166140 

Spolu Bežné výdavky – vlastné zdroje:  374711,1 361876 198559 236330 201462 210340 215680 

                

Spolu výdavky:   949579,4 1195149 1184732 1090287 1110135 1162144 1252280 
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7. PRÍLOHOVÁ ČASŤ 

 7.1 Rozhodnutia správnych orgánov vo veci dopadového hospodárstva  

 

V hodnotenom období orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve pre mesto Liptovský Mikuláš nevydal  rozhodnutie. 

 7.2 Protokoly  o vykonaných kontrolách vo veciach odpadového hospodárstva 

 

Vo veciach odpadového hospodárstva na  meste Liptovský Mikuláš  boli v hodnotenom období vykonané kontroly: 

1. Slovenskou inšpekciou životného prostredia Žilina:  

- kontrola zameraná na nakladanie s triedenými zložkami komunálneho odpadu  

Výsledok: Záznam č. 33/17 zo dňa 25.04.2015 - príloha č. 1, 

- Kontrola zameraná na zabezpečenie zavedenia a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov  

Výsledok: rozhodnutie č.  4396400618/2938-7953/Pet zo dňa 08.03.2018 – príloha č. 2. 

   

2. Najvyššieho kontrolného úradu SR,  Bratislava: 

Kontrola zameraná na preverenie efektívnosti a účinnosti systému zberu odpadu v meste: 

Výsledok: Protokol o výsledku efektívnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu zo dňa November 2018 – príloha č. 3.   

  

 

 

 

 



• 

SLQVENSKA INSP EKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA 
In :trek l oral tivfllntho proSlfcdill tHiDa 

Odb u,. inspekcic ndp:ul,,\'tho hn sp"d:ir5lv9. 

01205, 1:H;"4 L(:g'OIlir5L~ S 

p,iJoh~ ~ 1 

Potel pdlob t.: I) 

ZAZNAM~. 33117 

Z !.<'Dlmly zamcta:1<:J na I\3kbdlll1i1:' s tricdenymi 7jotkami komuruilnych odpado\' v mesiC 
Liplo\'skj M'kuIM. Sturn"" 1989/41, 031 42 IIp!O''~Y MikuhH (lfal\:) r~n ~mc~o Ll plo~skj 
Mikula.;"'j, vyprllcoVan}' dl'la 25.04.2017. 

Prllomni: 
zo. 51?.P - IZP Zliina, 01011 

Z.1 konlro!O\'ane meslO: LiptoV!iky MikulM: 

RNDr. Martin PemB - veduei DIOI-! '-ilioa 
Ing. EdlUll'd G.uP.1rov,t • in!jJCklor 
MVDr. Jan DrobUl - i~pc:klot 

M~r. Slavka Mr4.l'.ikova · in~pcklOrka 

RNDr. Mdria Lo!cnskol - vedtita odddenia tp a 
pOrnoll0spodarscva 
lng. Du~ OreJo, riadit,,!, VPS Liptovsky 
MikulM., prispcI'kovll organiZlicia ~a 

Pr tdmefDm 

10hlO runamu je vysledo\.. kontroly dndr±iavania povinno5t; pri nakladani s Iricdenymi zlo~kami 
komuruilnych odpadov podra ziikona t. 7912015 Z.Z. 0 odpadoch a 0 zmcnc • doptncn; nieklorYch 
7.~kono\' v zncnf I1C5ko~ich predpisov (d'alej len ,,zlikon 0 odpodoch") v nadvaznosti nil d'al!1e 
v~cobccne z.:lvHzne pr~vne predpisy odpadovtho hospodarslva vykonanej dlla 11.04.2017 \' meSIc 
L\j)Io\'sk~' M ikuld~ (d'~lej len .. mt'510 Liplovskj MikuliIJ"') za kontro)ovane obdobie ad 01.07. 
20J6 do 11.04.2017. 

Konlrolu vykonali v sulnd<! so zakonom NR SR t. IOfl996 Z.z. 0 kontrole v StAtnej spravc v znen! 
neskorlich pl"filpisov a § 9 7..1\.:01\:1 t. 52SI200} Z.z 0 ~tatnej sprave stat05tlivrnni 0 tivCl.nt 
pros\rooie .. I) 7.rncne II doplncni niektorych ~konov v men. nesko~ich prcdpisov RND,. Marlln 
PwM - "edud 0101-1 '--Bina, Ing. Eduard GnJparoYi~ - in!pektor, MVDr. Jill DroM! - iMpektor, 
Mgr. Slivka Mr~)':ikov~ illSpckl0rka. zamcslfIallci Slovcnskej iM.pekcie !ivotneoo prostredia, 
In!pettomlu tivotneoo plostrcdia "dina, odboru ilrlpekeic odpadoveho hoSpod;in;tVll ( d'.lej 1= 
.. Sltp - l2,r 2ili n~. OIOW), za (Jfasil RNDr. Marie LaOOnskej , Ycducej odddenia i p 
a pornohospod~r~lva 11le~ta I.ipt()Ysk~' Miku\M. 

• 



z. ... Ilf elom ohp snenia konlrolovilnych Slulocnosli sa konlroly zill~aSll1l1 aj Inll. Dillana Grdo, 
noditel' subjektu Vcrej noprospcii nc slutby Liplov, ky Miku );l.S. Druts:.cvm'l I. 031 01 liplo...-skY 
MiLu l:i$ (oalej len .. VI'S LlptO"sk~; MikuIU-) .. 

Vedlki kon!rolo"an~ho 5\1hjeklU. prinl<ilor mcsta Lip lovsk}' MikuhiS Ing. Jun Blc h a~, PhD .. bel 
infol111ovanj 0 prcdlllcle. ~clc II dobe In ania Lontmly. 

I. 7..ikladne udaje 

I . I'resny n:v.ol' konlrolov3n~j obee: \Hcsto L;ptoliski' MikllhH 
Stirrov~ 198!}141, '" Prcsrni llliresa konlro\ol':ancj obee, vramne pst: 

l ItO: 
4 Kraj: 
;, f'rislu~ny oktes: 
6 PrisMlIY 00: 
7 OdvclVie: 

8 Kontrolo~any ale,: 

031 42 Lilllo .. ~kY Mikuhiii 
0031S5l4 
i.ilin~kj· 
L;llloli~k}' Mikuhi~ 

Lilllovskj' Mikula .. 
0 · 84- Vcrc-jnti s pm'"!. :II "bnna 
obel:" 

Rozsab ~innosli ' 

Kontmlolany subjckt nll:5\O L'plOvsk}' Mikulas prcdlo~il Osvcd~~mc 0 z\"oleni pnmalora mesta 
a Poh',ck:nic 0 pridelcn; ItO meSla. 
K6p,a OSvcdCcllia \1 zvoleni primotom mcsla je sll~a$fou spisovc:ho materialll (pliloha t I). 

Poll ,(kme 0 pridclcnf Ito ~laJe sUC~SI'OU spisovc:oo malerialu (p riloha ~. 2). 

• Kontrolavan}' sllbJ ~kt meslO Liplo\"sky Mikulas potDS konlroly predloli! Zln!uvu 0 soolupraci 
mi 7.at>tl,()I:~ ni s ySl¢mu ZLlruZenWa oaIJadania s odpadm; z: aba!?," a nepba1on\ch vyrobkov, 
~Islo zltlluv)' RG20 16 I0400S. zo dlla 29.06.201 6 a jcj prilohu~ . I - Ntik lady na lriedeny zlx1" 
M~. ZD dna 29.06.2016 (d'alcj len .. Zmlu\'a o5P'J!upnicf·). Zmlul'li 0 spolupnici bola 
lI1:alVOren3 rncd,j meSlern r..iglo\'s bv Mi~ulM a sl.Ibid.tom Rr;CYKI.OGROUr, a h 
zahmdnicka 51. ~21 08 BrOlis lll\"11 (d'alej len ,.RECYKLOGROUP. 3.S .. Bratislava"). ktory jc 
o' ipnizllcioll 7.odpo,·ednosti ,':'robcol' (d'al ej .,Ien OZV") 
SlIbjeklll RECYKLOGROUP. a,s., Broli 5 I a~il. ako OZV. bola udckrui alltori1itcia Min iSk.'f5I\'lI 
tl\OI!ll.\ho pfO:nrcdi ~ Slovcnskcj repllbliky (d'alej len .. ML:P SR") ~ isl0 rozhodmll;a 0 udckni 
auIOfw\Ci,,: OOJJ/Obillr /OlV1AlI6-l.J, pre vyhrddcne pnidy odpadu - obaly a neQbaly, zo dJ\a 
24.05.20 16. l'lalnost" predmctncllO rozhodnulia je do 31.12.2020. 
Lmlu\"ol 0 spolupriu: l. z\'CfCJ nenli n.:t ~bol'ej 5tr.inkc www.mjkt,IJl5 .S!s d/\~ 30.06.20 16, bola 
u~.a\"rcui nil dobll ur~Hli. a 10 na jedcn rok odo dna oc innosli lejlo :un!u\')'. ZmluVil nadobudla 
plalnos( doo m j.:j podpis3ma, tJ. od 29.06.2016 a iltinnosi' doom nusledujilcim po dn; jcj 
z\'crcjncnia, \.j. od 0107.2016. 

"opi.:! Zmlu,,}' 0 spolupruci jc sutasfou spisovcho malcrialu ( pri loha~. 3). 

• U!slllpta subjeklu VI'S Liptovsk}' Mik\ll;i~ pOCas ~ontroly predlo1il Zmluvu ozgbezPC<;mi 

ars!l1iz4cii JrieoknCbo zbcru "nle;j!~ . t isla :unlul')': RG2016506002, a Jcj pri!ohu ~ . I -
N<ik lady na tricdcny zber mesta/abec: mcsto Lip lol'sky Mikul:iS.. U1.alvQrcnc dila l 006.2016-



medzj SUbleklorn fillCYKLOGROUP, a.s .. Bratislaya, ako OZV il subi"ktom VPS Liptpysk)' 
MikuhU, ako zbcrovou spolocllOsl'ou (d'alej len ,.Zmluva 0 zabezpefenl triedcncho zberu"). 
Prcdmctmi 1.mlu\'3 bola uutvorcna 11.3 dobu ncu~i'u., minimalne v~3k d<J 31.12.2016 a je 
plalna dnom fIOdl';~u oboma slr:mami, Lj. oil 30.06.20 16 II. Ulinmi 0(11) dna 01 .07 2016. 

K<Jpia Zmluvy 0 ~abczpc~eni Iricde!l<!ho zhem jc sUt&$l'ou spiso"eho maicriAlu (pnloha t. 4), 

• V meSIC Liplovskj' MikuhiS jt rcalizovan}' lriedcny zber zlo:'.iek komunalneho odpadu pod!'a 
platn~htl V~obcUleho zll.I'Kl!I'IChtl nariadcnill. f. 8f2 016IVZN (I nilklad illii 5 k<JmunDlnymi 
odpadmi as drobnymi sI!I.\·ebnYmi odpadmi na u ~~i mesla. Liplovsk}' Mikul,u (d'aJcj h:n 
"VZN f. 8/2016IVZNM), sd walcneoo Mcs.tsIcYm zastupile fs!I'om v Liploysky Mikulti d/l3 
16.06.2016 ;I\I!:inoCho od 0 1.07,2016. vzncni VlN e. 18120161VlN. sd1V~kneh(l Mnlskym 
1astupitel'~IYOm v Liptovski' Mllo;ula~. schvdle!'iCho 15.12.2017 ~lleil1nehll od 04 .U I.2017 
(d'alcj len "VZN f. 18 /20 16NZN"). 
Zber \'~1ri~d~n)'eh zloj.iek ktlmun~lneilD odpadu nn uzcmi mC5ta Liplovsky Miku\a.\ JC 

realizovany naslc:do"n~ : 

aJ do zbcmyt h n~dob rovnomeme rozmicstnenyeh na u:ccmi mest8 a mestskj"dJ tasti.xh 
papier: medre KUKA nadob)' OOJCffiOV 1100 I. pod2:emne kontajncry 0 objeme (od 
01 .12,2016 boli \'ybu<:1ovnn': pod,,~moo kontajncry pozost!vajoke zpodzemnych n6dob 
ur~cn}'ch pre komodity papicr. plasly asklo, kpJ.d~ oobjeme 3 m' · VZN c. IS/2016NZN, 
ktor)'m bolo doplncm: p~vodne VlN ~. 812016NZN), 
p\ast~': plllStove weeia oobjeme 80 I - rodinnt demy, :1lt~ KUKA n:l.doby o bjemc 1100 I 
(uvetkot n!adoby slu}ia ::.j na l'.bcr kompo:ti tnyth obaloy a kO~'oyych 00010\'). pod'1.cm~ 

komu.l n~l)· 0 obJcme 3 m' (Iak ako jc uveder!ol pri komoditc papicr), 
sklo: zden': zvonoye "adOOy objeme 1100 I, podzemne kontajnct' y 0 objeme 3 m' (t3k aka je 
uvcdenc pri komadite papier), 
kal'y: ~ It\\ KUKA nido!;>y objeme 1100 I (uvcdcnc nMoby slu2-;n aj nil zbcr koml'Oziinych 
obalo~' a plMtov) 

hi na ~bemj'ch d"orot:h (Ol:olif iall5ka ulica a PodtlllraIllJ,,;ho ulial) 
papicr' v.:llwobjcmol'c kontaJ n~ry a objcmoch 5, 7, 18 II 35 m' , 
plasty: ve l'koo bjemove kontajncry 0 objemoch 18 II 35 m', 
sklo: vcrkoohjcmovc kontajncry 0 objcmoch S II 7 m', 
k .. "y. ycl'koobjemove kOlu 3Jncry 0 objemoch S D 7 m'. 

Frckycllcia V)'Y01U sepllTO\'anych 2.lo!id. komun.Sl ncho odpadu jc zbero\,ou spokK!nor.t'OI.l VPS 
Uplovsk}\ Miklll~ zabczpe~ena na~ledo\'ne' 

zber pap lcr.l: sidliska 2 x IStdennc, primestsk~ cDsti I x tytdcnne, 
zbcr plnsl0" (vr;'tanc kompozitnych obalo\' a kovo\'): sidlisk~ 2 x t)·tdennc, prime5!sk~ ~asti 
I x tytdenne , 
Wer sl.:lll.; I )( lyulen"'" nil ctlDm w.emi meSta , 
~bcr pla!loY (z VIi .. ..: od rodillnjeh domov): nJ;e~1lC tasli Liplovsk~ Olld~vii_ PalUdzl a. 
lranol'O, I" l o~!i n, budy ~tvnok v pamom !Y2.dni iI mieslM: ~asti a Dcm!nov;\., Bodice, 
Okoli~nc, VllaliwvKc. StoSicc, kafdy 'Ivno~ \' IlCpamtlm rytdlli. 

Frekvtnda V)'\'OlU lriedcnych zJotick komundlneho odpadl.l je z"treJntmi vo VZN (vo forme 
odkazu 0lI hamlOnogr.lln 7VOZll odpaoov I'mcste . § 13 ods. 7 VlN) Il l' lcuiku s rn\Zvun. 
Separovnn> IbcT - PlanO\'lICi blendar ]017 (diSlribuovan)m mcSiom Llptovsky MlkulU do 



kalJcj llomOl:nosli v m~5tC}. In!crv~l)' VyvOLOV v),trieden}'ch z loZid: komun:ilndXl odpadu su 
U"ed~1C tiet v prilohc ¢ J I: Zm'uv~ 0 zabczpeecnl lnedcn~ho zberu (po¢el vyvozov 
jcdnolli v}'ch tricdcnych zlofi~k komuMlo~ho odpadu ~ p;!picr. plasl)', ddo ;) kovy, U\ rek). 

• Z:I ,tupkyiia mcsta Liptovsk}' Mikuloit po~a5 komroly prcdlo:liI ll Zrind'oviJoCiu hstinu zo dfla 
06.02.2015. kwrou ml"'Sto Liptovsky Mil:ul:lt zriallilo subjckl VI'S Liplovskj' Mtkuhit ll.ko 
svoju prispcvl.:ov"il orllaniz'lCiu. Podi'a prcdm..lu ~inn05ti ZTiad'ovlICcj hsliny subjckt VI'S 
Li plovsk~ Mlkul1i$ z.abclp!XujC meshl Liptov51,:' Mikul~ okrem ineM !ll'Is ledov!'ld: 
- Vcrcjnoprospdne slulby (napr. oovoz luhc'ho kOlTIul1;ilnchn odpadu. spr;i"l\ a pr(I'oozka 
~ omposl:lmc. sprava scp.aratneho Slrooisllo, sptliva a prevadzka z~rnjch dvorov. spni.va 
II tealil.acia mnnitOTingu u;tnvrctej sklddk)' odpndol' Vctermi Poruba). 
- Podni\;.uerska ¢innost' (napl n~kladiut lc 5 odpadmi, podnikanic v oblastt oll.klndania 
s odpadmi , rozsahu Vorn}'ch tivnoSli). 

• I'oells kootmly bola KomroJovaojm subjcktom prcdJo:!cna Zmluvll ~. 1 \32110105121' 
('> ooklaoJam s komul\iiln~ m odpadO!ll vtnikajoclln na uttmi mc~la Liplov~k5' Miklll:l~, ~z.avle\~ 
mcdzi mestom LiJ't"vsk~' Mikula~ :lsubjeklom VPS Liptovskj' MikulM dna 10_12.201 5. 
l'TcdmcH>1Jl Ill'edcncj >:mluvy jc naklMlnnie s komunalnym odpadom na rok 2016 v sillDdc SO) 

ziikool,lm odpadocn. konkrc'tne . 
r.I zb\!,. preplava a /.1ld~odflovanic komllmilncho odpadu a d robneho sta't:bncho odp;ldu od 
jeho p6vudcov on uzemi mesta Liptovskj Mikui3~. 
bizbl.:r. prCpl3VIl scparovanych .... lo1ic~ komlloolneoo odradu z paplcrn. plaslov. skla. vr,it :mc 
odpado\' loba!ol'. biologicKy rOl:lo:!iterrM!ho odpa.Ju lO zbcrnych n"dob umiestnen)~'ch n ~ 

uzcmi nlcs!a a zahezpctcnia Jen zhodOOIenia. 
cl oo1ri ~dcnie odp,ldu z papi~r .. a pJJ5tov n zabezpccenic zhDdnolcnia lesp. I.lIdkodbncnia 
oddekne l'yscp.aro\'Mych 7Jotiek ImmllnDill)'ch odpadov, 
dll ik",d;kia nc!cjj;a!nych skJ"dok odp:KJu vZ!liKnut~ch II:! uzeml mcstB Liptovskj Mikllid~, 
cl pti~la"cnic, odvoz odpadu 1. verkoobjcmovych kool:ljl1(lO'. 
rl l'rc ... .idzka 1.~rnych dvorov, 
gl prc"odzka triediaecj haly. 
hi pn:v.\dlkil kompostame. 
il prcvUdzka prekladkovcj ~Ianice kOnJ umilncho odpadu 

VPS LiplOVsky Mikula£;, ako zberova sporo~nos( mC5la Liptov~Ky Mikul:l~, 1.lvedcnt! I'ytricdene 
zlo1.ky komun:llllYclJ odpadov odovzdavD zmll,lvnym opr;ll'ocn~'m orpni'£iKiam. za ueeiom jeh 
n:od.flO'I!D;.a. VI'S ~ipluvsky Mikuhi! »<cvadzl:ujc okrem vy~~j~ uvedenjch zbe'"Ych dvorov aJ 
tnedlacu .hn~u (sfdhsko Podbrezill r), kdc ~Ii d01ricd'OV:Lll~ odpady z P<lpi~ra. pJaslov. I.o~ov 
u kompozllnych obaluv. 



<. 

Kopia VZN ~. 812016IVZN jc sUtaSt'Cll spisoveho mareri~l11 (prfloha t. 5) 
I'l.inovlICl kakfl(\;ir je sUtast"ou ~I'isov':ho IHlIlcn;i11l (pritoha~. 6). 
Kopi3 VZN t ISI20 16NZN JC Sl!~s"ou spisoviho mJ.lcrr~11l (priloh~ t 7). 
Zriad" C\"dein 1 iSlina subJcklu VPS Liplcvsky MikulM Jt su<:ast'cu spiS(lvtho maleri:llu (pri loh:! ~. 8 J. 
Zmlllva f 113211010S17..I"' 0 nakladani 5 ko mumilnym odpadcITI vll:nikaj6cim n3 Ilzemi meSl3 
Lipio\'ski' Mi kuliis je St~OSfou spisoveho malerialu (prUoha ~. 9). 

Subjc\.a VPS Liplovsk)' Mikulas, 3ko zbcrova SjXllooenosf mCSI~, zabczpeWa \' konlrolovanom 
obdobl vYlI:bieranie eei ':hlJ mno:!stva oddelenc vytriedcnych zloziek komunalneho odpadu t. mesta 
Liptnvs.k)' MikulH. l~ Za!x:ZI>eCenie u vykonanie s tyro syvisiaeich Cinoosli vys.ulI'ila zmluvnej 
OZV faklyr)' • mfonmicie 0 falmirach sy It\ cdcnC v bode II I .. J. tahlo vy5mpu Z kOlliJ"Oly. 

• Na Ulcmi !TIesl:. Llplovsky Mikuld vykon6va subjekl Bronmer Poprld. 5. '. 0 .• Nova 16, 05S 01 
Poprad (d'alcj len .. Branlner Poprad. s.r.o.") odplalny zber (Vykllp) odpadov z obalov 
a odpatJov z roeobalovyeh vy robkov, na zAklade 7.mluvy uzavretej s mes\om Liplo\'sky Mikul;l~ 
o posk)'1o\'!Uli sluticb v odpildovom hospodirstvc t.21POH - al20 11 , zo d!ua 03.05.20 11 
a dodatku ~.l k IcjlO zmluve ";(0 dna 10.04.2014 (d'alcj lell ,.Zmlu\"a 0 poslc.ytovani slu~ieb'"") 

Subjell Brantner Poprad, s.r.o. vykonAva na u";(cml mesla Liplovsky MikulU mobilny zber 
~v>'kul"') vyt ricdcll~ho komunalncho odplldu (papier) . Vykup uvedcn~ho odpadu hoi subjcklom 
BmnlllCT Poprad. sro. vykonany v r57.nych ~asliach mesta LiplOvsky MikulU v naslcdovnych 
ICrminoch kontrol,,\~ncho obdobiiICh: 

iollll1': od 07.07. do 15.07.2016, 
~ul;ust 2016: od 15.08.1016 do 17.08.1016, 
seplember 2016: od 20.09.2016 do 23.09.201 6, 
nOl"tnlber 2016: oil 18.11.1016 do 25.11.2016, 
jl"u~" %0 I 7: od I ).0 1.10 1 7 do 20.01 .20 17. 

Kopia lmlul'y 0 p<!skylo\"ani sluzicb jc su~as(ou spisovcho materialu (prlloha~. 10). 
Udajc (ll'ykonunl vyklJPu papiera v mCSIC Liplovsk~' Mikul~~ poskytnute $ubjcktom VP$ 
[.ipIOVsk)' Mik .. liis jc sU<:ust"ou ~pisoveho matcrialu (prlloha f. 1 1). 

III . Knnlrola naklll.lJln]1I 5 Inwcnj'fIlizloikami k(Jmun:ilnych odp.:.do1' podl'JI § 81 zako"" 
(I ()(\padoeh 

I. Knntrnl~ povinn"~11 podl'a § 81 ods. 7 pismo e) ukona n udpadoch 

Konlrolo\'.nY rubjekl meSIO Liplm'Sky Mikula!: umohil zmluvr.cj OZV zhe, V)'lricdcnych z10tick 
komun~lnych odplldov lak. "le proslrcdn(clvom svojcj prispo:vkovcj organizacic VPS Liplovsky 
Mikul M, uko zberovcj spoloenosti , zabezpe~ujc vykomlvl!n ie lriedcn':ho zberu zloziek 
krnnun;i.!l\eno odpadu pre papi«. plasty. kovy a sklc, 110 v rozsahu vyplyvajucom z po~adaviek 
ust.:lno\·enjch na uialeny lbCT komuruilnych odpadov. 
Konlrolovanj' subjckl droveil uzaIVo,il so !llbjektom RECYKLOOROUP, a.s., Bra\l$I~VlI, klor.i 
je OZV, Iia zakladc T07.hodnutia 0 udeJcnl auloriZlicic od M2:P SR OOJlrobaly/OlV/AlI6-3.3. pre 
vyhmden~ pnidy odpadu - obaly nneobaly, zo di'tn 24.05.2016, s platnosfou rozhodnulia do 
31.12.2020. Zmluvu 0 spi")luproci. 



2. "Ilolrnl:. p .... loJl llsti Jloo r a § 8 1 Dds. 8 Jlism. ~)Ukon." odJl3duch 

Kot'llrolovat'l}' 5ubjcla meS.lo LiplOvskj' Mikul;j~ rna vypracov8.Ile VZN, scl\vliiene Meslskym 
1.11stllpiterslvOm v LiptoVllky Miktola~ dna 16.06.2016, Pre(!mctne VZN nadobudJo \lI':inoost' ad 
01.07.2016. Uvcdcne VZN obsahuje podrobOOSli ustaoovcne podl'a § 81 ods. 8 pismo e/ z!\kona 
o odpildoch.l.oollkt~tm: 0 sp6s0be a podmienl.loeh Lriedenliho lI.beru komumi.lo)ch odpadov pro;: 

e1ektrooclp:ld Z dom~cnosti. 

odplldy l obalov a odp:ldy 1.. OC'Obalovych v)'robkov z.biCT\lJl~ch spelll S obalrni. 
poutil': p<cnosne billcrie a ak\lmul~lory a automohilove balme a nkumul~tnry. 

vetenmlrnc licky u humanne li"ky nc~potrcbovanC i'yzickymi osobami a zciravo tnick" 
pom6eky. 
jedlt olejc a luky. 

S~b a podmienly ~Jxru odpadov Z obalov it odpadov z ncobalovyeh vjrobko\' zbictanych spolu 
s obalmi su podrobnc ridenc a popfsane \' § 13 YZN a 10 fIlIsledovnc : 

farebne OIlmenie zbcmych nOOob fill v) lriedcne dolly komunailleho odpadu (ods. I). 
ozn.K:cnic :tocmych ml.dob stitkom obsahujucim udaj ° tom, pre klOrj odpad z obalov 
a ncu'oolo\'}'ch v~'Tobko\' jc konkTlillla zbcmil nadoOO Ultcna (ods. 2). 
nc~hodn~ OOpady, klan: nie je mome u~ladat' do zbemych nadob u~cnych na triedeny zocr 
odp;x\ov z obalo" a odpadov z ncoOOlo"ych v)'robkov zbicranych spDlu 5 obalmi (ods. J), 
Ilal.ladanic 5 ko"Ovym odpadom l'II.Mich rozmcrov (ods. 4), 
naklndanie s odp~llom pOlosl:ivajucim IO ZlIsklenych okien (ods. 5). 
naldadanie s odpadom potQ!.ll\l'ajucim~. polyslyrellll (ods. 6). 
ln1cTV'~1 odVDZU pre tncden)' zbcr odpooov Z obalov ~ odpadov z ncobalov>'ch vytobkov 
zbicr.lIlych spolu S oooimi - odka1. na harmDnollmm Z\,OZII odpado\' v mCSle (005. 1) 

3, "oil/rob pu\' itillosti putll'lI § III ud ~. 12 zoi k,,"u u " dplltJurh 

KOlllro!ovany subJckt meslo L.lptO\'Sl.:Y MikulM rna prc nakladanie sodpadmi Z oba!ev a lXlpadov 
z nCDbalev, zbicronych spolu 5 Ddp!ldmi z DbalOI' lli'avretu Zmluvu 0 spoluprac i uz~ll'llrenu rtV;:dzi 
ItlC$IOm LiplOVsk)' MiklltM :I subjeklom RECYKLOGRQUP, a.s, Bratislava, klory jt QZV. 
Uvcdcnli I.mluva bola ul:!vrela na oobu ur6ui, a to Ila jeden rok OdD dna u~innosti lejto zmluvy 
(tmluva nadobudla plalrlCl5t' ditem jej podpisania, I.j. od 29.06.2016 .. ~innost' dnoll\ n:lSlcduJucim 
po tin; j~j :!;\'crejncnia, l.j. od 01 07.2016). PrcdmclOm U~'cdencj zmluvy je nasrcdo\'n~ : 

• 

• 

~.a\'JLDk spoiQtoosti RECYKLOGROUP. a.s., Bratislava .spolupraoo\·at' s mCSlom Llpto\'sk)' 
MikuhB pn llabe:q,e~"ni systemu 1.druJi:eneoo nakladllllia s odpadmi t 000101' as odp<!dmi 
nCDoo!ovj'ch vyrobkov v IOCSIC a vykooovaf .' suvislo:>ti s tYIll tinlloSli duhodntlti \' lejlo 
:r.mlul'C. 

syst':m Inedeneho zlxru (konkretne v trlinku 2.2 Zmlul'y 0 spolupnici): 
sY516m triedeneho Ib~ru. k!orj j~ realizovany v MeSIC SOl bude vykonavat" podra plalncoo 
\'~eoNcnc z1\\'l1%n4ho nariadcnia MC"5Ia Uptovsly Miku/tI!, 

v llleSI': b~Lr ~ z.bcr poutile plastove konlajntry, pripadne pJ~stove vrccia. do ktorych sa 
~ud= I:,edn P~P)c), plllS!y, kDvy a sklo s nasledovnyru [arcbnym rozlikrlim: 
~Icn)'. klln~aJn~ r/Jl~:ul Q~·~ ,·rue· do konlajncnl zclcnej f~rby sa vhadzuje biele a [;).rcb~ · 
flSl~ sklo rozn~J vel ko~tl ( pohAre, l1·a~e. a pod.). erep}" ako aj ulnmky labuJ"o\'etv" 



nc\badzujc S~ : keramika. ilu!oskl0. madla. portehill. televizn~ obrazovky. pOCllatG"c 
monitOry a pod. 
J\l odry konfllincr/pl a~ to,·'; \' rcce · do konlajnerQ modrej farby ~a vhaozuje tis!y p~pier 
pko noviny. easopisy, katpl6gy, zo~ily, ~nihy, papierove krabicc vyro~ne"Z tvrd~ho ~an/)nu 
aJebo vtnilcj Icpenky v pos~ladiuu:j foonc. Do konmjnera $<I nesmie vhadzoval' asfahovy 
3 dechtoVlln)' papie,. mllkrY. m;I~ny "zne¢isteny papin-, hygknieke polreby, 
nmoprcpisovad papier II pod. 
'-It}· konllljn~r/pins to\'f " rece - do ~onlajneTa 1ltej faTby sa vhadzuju pla~tovc obaly 
~ ncobaly ~ko PET rra!e, rQlie. ttgJiky. ine stlatene obalr. kublcc 00 mJieka, dtitsov, fI.lic 
kombinO\'a~ s ini'mi matcri~lmi Do kontajncra sa ncsmu vhad~ova" obaly"Z r.cilezpetnych 
litok (napr. obaly z chcmik~hi, faricb. motorovych olejov a pod.) a pod .• 
Kontajncry/vrecia budu vypr::izd"'ovartC lllebo zbc:ranc pravidelnc podl'o kalcndara vyvozu 
schvalenC'ho podra platneoo VZN. prieom d;iJum)' v)'vozov oz.n.imi obyvalel'om MeSlO, 

• zi$t'ol':lI"Iic podlclu odpado\' 7 obatol' (konkrel!le v I!h!.nku 2.3 lmluvy 0 spolupr4ci): 
OZY sa za\'~zujc 7.abczpc~it' IlU vl051n~ naklady sp6sob Zisl'ovania podidu odpadol' zobalov 
a odpadu 1'. neohalo\'~'ch vyrobkov v oddclene l'yzbicran~'ch z!o!kdd' komun:iln)'ch DdP.1dov, 
a 10 nllSledovnym spOsobom: 

5pOsob l!st"ol'ilma J)<ldiclu odpadol' 1'. "bal"v sa bade "ykon~vat' nil mll:stach. "de j~ 
v mesIc v)'kon:il'aIlY zber odpadov 20balov a odpadu 2 neobalOl'ych vyrobkol' 
\' odddenc v~zbicranych zloZkich komumilnych odpBdov a 10 podl'a dohodlluleho 
¢.tSO\'Cho Il~rmofl<lgt:lmu. 
zlst"ovanic podiclu odfloom' 2 oNlo" sa buck ~alilovat' zist"o"anim ,kUlotneho obsahu 
l';llenim jedoolliv~'cl1 zloziek komunalneho odpadu nach~dzajucich sa v zbemej n:ido~ 
aleho odp~dll pfivezerWho 7.bemym vozidlom v Iriediacej hale. 
\ rumei zisfo\'ania podielu odpadov zobalov a odpadu z neobalovych vyrobkol' bu(ic 
OZV zisku¥at" a vyhodnllcol'af Udaje ad Zhcrovej sp<llo~nosli. a !o " t.l.mci podmienolr. 
dohodnutycb 20 Zberovou spoloenost'ou. 

• malcri:ilovy 10k (konkn:me v thinku 2.4 Zmluvy 0 spolupraci): 
2~'. z!todnocovanie I fccykl:!e ia sa p'eukazuje dokladmi 0 matm.:llo\Ofl1 toku adpadov, 
na tieto u~ely sa zn mno~stvo odpa(kw z obolov prevz3tycb do zariadenia na 
zhodnocovMie odpadov povn1uje moofstvo zhodnoten)"Ch odpadov zobalo\', pokiar 
prevjd,tkove a teclInicke op:menia \' tomlO 18riooen; ~abo;:ZpeCtoju. !c sa ~lricdcne 
moolstv(\ odpadm' Z 0 0010\ ' dostlil!>e do proco:su zhodno!cma alcbo reeykl3eie bc:z I'Ii~icl! 
slr;\!, 
OZV uzal\'ori v zmyslc uswnovenio § 59 ods. 4 Z:ikona 0 odpadoch zmluvu so 
spolotnosl"ou. ktor.i vykon:iva na uzemi mest~ lriedeny zber OOp3do\' 7. ooolo\' a odpadov 
z nooooIO\'yeh v} robko'" lalO vnluva bud!: ob5altovaf najmii dohodou 0 gpccifikacii 
nll.klndov rut Iricdeny zbcr. ich vYike. podmietlkncb uhrild '" spfu.ob faktuticie. spOsob 
\'Critkov~lliu mno:l!stva oddclene vyzbicranych zlotiek komun lilneho odpadu 
a V)'konanych cinnostl ,. dmci triedencho zbe1'\l, 3ko aj spOsobu a formu preukazovania 
malerialovello loku odpadov 1'. ob.:llov 8 odpaduv z r.robalov)'ch vjrobkov, 
v zmyslc 1I"ecieneho sa budc malerialovy 10k odpadov z ob810v a odpadov ~ 
ncobalovych vyrobkov prcuka1'.Ovat' dokladom obsahujucim udaje sr~novern' v § 21 
Vyhla~ky f. 3731201 S l.7.. 0 rotilrenej zoopovednasti vyrolx:ov l'yhraden~h \'yroblm~ 
o n3kladani s vyhradcnymi pn"ldmi odpadov, prinWT'.c R111;Aklade informaci;, bore bud':' 
poskytnul~ OZV 1'.0 SU"~ny ZbcfO~~j ~polobtosti{p redol'~lkym foktilry, pripad!le i\.i i!"ll! 



dokumenly, v klorS'ch budu uvedcnc prlslusne infonnacie), po I'zajomncj dohodc mi'ize 
Zberova spoloeoost' poskytnut' OZV aj doklady 0 mnozstl'e a drohu I'yzbicraneho 
ocIpadu. 

• uskuloeil.Oyanic informacnS'ch aklil'it na uzemi mesta (konkrelnc I' chinku 2.5 Zmlul'y 
o spolupnici): 

Minimalnc dvakrat roene su v IIlt'Sle uskUloeni informacm\ kampan zamcrarui. na zl'yScnie 
lriedeneho zberu a informovanic obyvatcl'ov mesta olriedenom zberc, jcho vyzname 
a sp6sobe, 0 vyzname znaciek na obaloch, kton! nmmcnaju, ze obal je mozno zhodnotlt', 
informacnil kampan bode vykorulvana po vzajomncj dohocle Zmluvnych strano 
OZV bude plni! pol'innos!l'ykooavat' propagocne a vzdelavacic aktivity proslrcdnicll'Olll 
oznamu oa svojom wcbovom sidle a Taz za kalendarny stl'rfrok kombimiciou aspoIi 
jcdncj zvolencj formy uvcdenej y § 7 vyhhisky 373 /2015 Z. z. 0 roz~ircncj zoclpovednosti 
vyrobeov l'yhradenS'ch Y)'robkov a 0 nakladani $ vyhradenymi prudmi odpadov. 

• Yy~ka mikladov na lricdeny zbcr I' meSle (konkrelnc v prilohc c. 1 k Zmluve 0 spolupniei) 

Naklady na zvoz: 
Naklad>' scparacna hala: 
Nuklady zbcrnc dvory: 
Nerealizovany prcdaj: 
Odpis,' :aJ. zbcrne nadobv : 
Spolu : 

112122,00£ + 

230 960,00 € .. 
76620,00 € +H 

14180,OO€+ · ~· 

59 850,00 £ 
-t96 732,00 £ (bel: DI'II ) 

0) podie! meSla Liplovsky Mikula, na eelkove n:iklady VI'S LiplOvsky Mikul:i!; ~uvi siac e 

$0 zberom vytriedenych zloziek komunalncho odpadu - 75,2 "I. z celkovej sumy 
149 136,00 £ (subjckt VI'S, Liplovsk)' Mikul:is jc zberovou organizaciou aj v obeiach 
Z okolia mesta Liptovsk~' lvlikula~), 

" ) pudic! meSla Liptovsky Mikulas na cclkove m\klady VI'S LiplovskS' MikulM silvisiace 
s prcyadzkovanim scpuracnej hul)' - 75,2 % z celkovej sumy 307 128,00 € (subjckt 
VI'S, Liptovsky Mikul~s dotried'uje vylricdcne zloiky kOlllunalneho udpadu zvezenc aj 
z obei z okolia mesta Liptov~ky Mikula~, 

H') vYlriedene zlolky komunalneho odpadu tvoria 29, 1 % (vac~inu tvoria ocIpady ako DSO, 
NO. BRKO a pod.). prelO su zoh1'adnene len naklady tvoriuce z eelkol'cj sumy 
274 124,00 £, 

* .. *) naklady za znei:kocinenie nczhocinotilcl'ncj casti separulov (pudie! meSla Liptovsky 
MikulilS na celkov': naklady VI'S Liptovsky Mikuliis suvisi<lCC so zbcrom vYlriedenych 
zlolick kOlllumilneho odpadu - 75.2 % 1. cc!kovej sumy 18 857,00 € (subjekl VI'S, 
LiplOVsk)' MikulM je zbcrovou organiz:ieioll aj v obciach z okolia mesta LiptovskS' 
Mikula~). 

Uvcdena 511ma bola lIreena podl'a mlkladov on nakladanie s I'ytriedenymi zlozkami 
komllnalncho odpadu z predchadzajuceho obdobia. OZV uvedenu sumu nakladol' akccplOvala 
podpisanim Zmluvc 0 spolupraci. 

Za ucelom splnema pr~dmdu Zmluvy 0 spolupr:ici a povinnosti uSlaooven}'ch zilkonom 0 odpado<;h 
ako zo strany mCSla Liplovsk}' Mikula~ 13k aj zo strany zmluvncj OZV. a ti ei z doyodu zoh['adnenia 



~plXi fik Lavedern'ho systemu I'ykon.hania tricdem!ho zberu komumlln}'ch odpadov spclot'nost' 
RECYKLOGROUI'. a.s., [3rat ;5IaV;I uzavrc!a dfla 30.06.2016 so $ubjcktom VPS Liplol'sky 
M;l<ul"'. ako zbcrovotl spo1OC110lll'OU mCSla Ll[l'tovsky Mikul£ Zml\1v\1 c ~abczpc~cni lnedcneho 
lberu. 

Uvcdcna 7.mluva bob UZal\'on:n;; na dobu ncurtiui. minim:ilne vtak do 31 . 12.20\6 (zmluv.l pbtna 
dfl<>m podpis" oboma siranami, Lj. od 31J06.2016 II ueinni 00<> dfla QI.07.2016). 

Prcdmetom Zmluvy 0 zabczpc~eni Iriedeneho zberu je. okrem in~ho, dohcdnutie pocfnlienok 
spoluprace ~ z:,beZIX~cn;a podmienok spoluprnce a zabcZp<:ccn;e financovlmin prcvadzky a>'slemu 
triedeneho zbo:ru \' n~le Liplol'sky Mikulas. na zaklalle j~ho 7.ahrnUU3 do sy.!ol6nu 7.dtu1.~neho 

nakladania 5 odpadmi 7 ~oolo~yeh I'y..obkov. klor)' p'cl':idzkujc OZV a liet dohoda lmlu\n~"Ch 

sldn 0 podmicnkoch ~ukazol'allla maleri~lovtoo toku odpadol' Z n~lovyeh 1'~'fObkol'. 

Zmluva I' d'al~ich cil..'<liach obsahuje pOOmienk)' Iinilf\(OVania lriedcneho zberu komunalnych 
odpadol' v mestc Liptol'sky Mikul.it. splisob preuknovania maleri:ilovcho toku OOpadov, opalrcnia 
111 zabczpc~cn;c runk~no5ti miestncho systcmu trieo:kntho zberu komunalnych odpaooll, Ildajc 
I) \'~deni e\'idtn~ ic a vYkaznict\il.. p,av:a a povinno!!li zmluvnych Slran, vytku odplal)' za pr-evildzl;-u 
Iriedeno:l\o I .... re komumilnych odpadov, klmi: v priehehu mOlaca vznikmi zberovej spoll)Cnosh 
(podmienky fakIUn\c,e. splalnosf a pod.). m.'ilIlie It ukontcnie zmluv>' ad'. 
Priloha~. I k ZOllul'c 0 z:Jbc:.o:pct",ni I,ie!kneho zberu (Naklady na triedeny zbe r meSlalobcc: mesto 
Uptovsky Mik ul ~~), obsahuje z~klildnc Udaje osyslcmc tricdenellO zbcru komunalnych odpadov 
(typl' midob a kontajncrnv pre kOf\krelnC vYlrico:knt zlo1:ky komunalneho odpadu, ieh petel 
u frekvencia ieh vyvozu) 3 lid m~SJ.en.: a rOCn~ n!ktady na ZlIbczpc~enie 6noosti sUllisiocich 
s vykonaVllnim lriedcllijlO z.bcru komunaln)'ch odpadov. 

Konlrolovan5' ~ubjtkl meslo li~ovSk}' Mikul;\~ predlo1.il pocas kont'oly !nfonna~ny lelak 
11 Iriedeni odpadu prc obCaoov vypr~covall}' OZV RECYKLOGROUP. a.s. Bratislava. ktor>' bol 
d!'ia 30.12.2016 clcktronicky 7.:151011)' mcSlli LiplO\'sky Mikula~. KonlTolovany subjckl nasledne 
1~"'IO lel~~ z1'~fejnil nil sl"ojej wehovej stninkc (ww\\,mikulas.sk). luovefl bol uvedeoy ICI:ik 
7.verejnenj· nil \\cbovej str.inkc zbcrovej organizilcic VPS LiPlovskj Mikula! Pri konlrolc 53 :«l 

'\fany OZV Ill:'ttSIli:l m3 resp. on~'m spOsobom rea lizol'anii inronna~na ai;livila na ulflIli mesta 
U ptov'Sk)' Mikul£, 

K6pia inromlaencito lctaka vr;i.tanc Ila~ovcho I')'SIUPU mailovej sprllv)' ojcito zaslanl OlV jc 
~ocast"ou spisol'eho mate rialu ( prlloha~. 12). 



Subjekl VPS Llplovsk)' Mikul:U, ako :t.bcrovil 5polo~no5t' mesla . .o:abcl.pcWa vYT,biemmc celena 
mnoi51VP oddelene vylrieden}'ch zlo:fiek I-..omun:ilneno odpadu z mCSla Uptnvsky MikuhH. pri~om 
''-'\ IAlhc;~ni~ a, yl.on.tnie 51ym suvis iocich ~lnnQs(f vystavil~ 7.m luvnej OZV n~slcdovnC 
i;al.\w-y.ltorc ,,:, uv<: de' brk 1 ~m " " . 

O~I'" 11M .... 
Uhad. t: O~I .'" ObIIobir 

hll.l~ra I. 
t)ll'''"olll 

S~n:I £ Nodoploll.lI 
• ' hOl~Hn;' ,;~n'l, r~wl~"". -

20 160~116~ 08.1111016 O~ .OQ 20 16 H612.NO a961l.~o 10112016+_" __ 
sc:par:ki" 

711016 

lOI602067 141»2016 1410.2<116 ~96n.80 ~9 671.80 21 10.2016 0 
,*tr;\< .. 

112016 

21116021414 I LlO.1016 II 11.2016 496T.!JI1l ~967UO 02.12.2016 , -_. 
912016 

20 160216g~ IS.I \.2016 15.12.2016 49612.80 49672.S0 10,02.2017 , '"P~rOc'" 
10120 16 

lOI6011176 01122015 OK 0l.2017 49672.80 ~!O 672,W 1402,20 17 , K1>..-1d. 
W2016 

1016011_ 1 301.~1I11 12.022017 496n.10 ~1625JI" 2003.2017 :!7 11-16.96 lfpou-""" 
1l!'-O16 

2017020243 ISu2.2017 1703.21117 49672,80 49672.10 
."~Oc,. 

· 
tllO l7 

lOI7(l20]8lI 14,OU011 13.042017 49671.1<1 49671.10 
sc:p~r:i<i. 

· 
212011 

!o170~1IJ 10G.l2011 IOM2017 4967!.W 496T.!.1D 
~'Por;k;' 

· 
112017 

S ><>I. u DIIdob.. ad 11l016 - JI~017 4~7 OS!.20 2719S9,84 17~ 065,J(, 

Udaje 0 faktunicii zberovej spolo¢nosli mcsta Liptov$ky MikulM (VI'S Liptovsk)' Mi~ul~~) 
zmiuvnej OZV mesta Liptovsky MikulK ktore su uveden': "tabul"l.:e -'. I, boli prcdlo):I'!lI! 
kontroiOl':lJlym subjektom pocas komroly 
Faktmovana SUlIla n:ikladm' Il:I lriedcn) 7.bcr mesta l.i pto"sky MikulM hoJI" urtena lOll, lIko)c 
llvcdcll~ v prilohc ~. 1 I-.. Zmluv~ 0 spolupraci. 

N~ l.Iikladc v~~!le uvcdcncho 5ubjc ~1 VPS. Lipto\'~ k y MikuhB. ako zberova organi~bci~ mtSla 
Liptovs1:}' Mikul!~ filkturoval OZV mcsatne If. vy~ke !l12 1O sum)' 496 732.00 € (be, OI'H) I.j. 
41 J1l4.33 f (bn DrH) a 49 673.20 € (s OrH). pritom rozd ici medl i fal.luTO"JOOU sumou a , )'ssic 
U\'cdcoou vypoeiUlnou 5UmoU mohol <n:ni~mif rom icloou melodikou zaolrUhfov;ull~. 

Z udajov uvc!lcl1ych .. labuTkc~. 1 \'ypl}'va nasledo"ne: 
1 Spolocnosf RECYKLOGROUP. 0.5., Bralislava, ~ko OZv mes\a Upll1\'sly Mikul:l~, uhradila 

subjcktu VPS Liptov.k~' Mikulli.$, al(O zbcrovcj SpoloCrIO,li m~la Liptovsky Mi~ul~~. 

nasledowMi faktUry: c. 2016021 168, 201602 1367.20162 1484. 201602168532016021776 
v pine) vyP:e I.j . .. , '72,80 €, nvia'" po lehotieh s plalno51;' 

2. SpolocnO!it' RECYKLOGROUP. 01.5 .. Brmisb\a, a1.o OZV mcsm LlplOnky 1'.likulM, uhradila 
5ubjektu VPS LlplOvsk}' Mikuhi~. ako zbcrovej spolocnosli meSla Upln\'5ky Milul~~, fakttiru 
~. 2016021908 len Ciastocm:, vo v}'~kc 22625,84 E. Do tcmlinu zO luijenia kontrol~, I.j. do 
11.04.2017 no.:ulU","kn~ fi~Slk~ prt:d5tavuj~ sumu 274146,96 E, pri~"m;lj ~n.t' uhr~d~ncj 

rakhiry 001.1. .. hradena po tt'rllOinr sfllalnu51i. 

I 



3 Spolocnost' RECYKLOGROUP, a,s.. Bratislava, ako OZV mesla Liptovsky MikulA!, do 
lcrminu zahiijc:.u .. kOl1lm])", I.j. do 1 1.0~.2017, neuhrad ila subjck tu VPS lIplovsky Mikul3J, 
aka :.o:bc rovcj S[)Cl locnosti meSla Liptovsky Mikuld~, fakluru e. 2017020243. Neuhraden~ 
fia&ka predS/3YUj.: sumu 49672,80 E, fjrii:Gm Ichat>! 5platno~ll uvcdcnej fllktury upl)"lIul:l 
..rillll 7J)).20 17. 

FaklllrOvlIni sumy boli OZV lIttOVlI.IC "ratline 20 % dane l pridlllX!j hodnoly (d'alej I~n 

"DPWj. 

Ka pie faktlir \'ys tavcnyeh OZV II kOp.c uIRel:!:;i na z.aplmenic l~hlO raklur po lmnine ich 
splamOM. su su~asfou spiroveho maleri:ilu (prlloha c. 13). 

~. Konlr,,]p IUt3nD\'cnia podl':I § 81 uds. 13 z.akon>l 0 otJp;t..rach 

N a 1.7.COl; mesta LiPlovsk~ Mikul~~ vykDn~va subickt Brlll1lner PDprad, s. r.D. odpl:un)' zber (\'ykup) 
odpudt)ll Z obalov a tlll padov ~ neohalov. pre vYlricdemi zlotku komunalnehD Ddpadu - papier, na 
:r..ikhde Zmlu,')' 0 posk)1o\'ani slu:2ieb. 
Subjckl Br.Ullm:r Poprad, s. r.O. vykooilva na taemi !TIeSla Liplovsky MlklllM mobilny zbeI" {\ 'ykup) 
"ytnc(kncho kamunalncoo odpadu (papier). Vykup uvedcneno odpadu hoi subjeklom BrlIlllncr 
PoprJd, s. r_o. vykon:my v r6~nych ca51iach mc:sta Liplovsky Mikuldl "naslcdovn}'ch lermllKlch 
konlfoID":meho obdobiach: 

jlllzm6: od 07.07. do 1';.07.2016, 
all~1I5t 20 16' od 15.08.2016 do 17.08 2016, 
~eplcmhcr 2016: od 20.09.2016 do 23.09.2016, 
Ilfwcmbcr 2016: od 18. 11.2016 do 25.11.2016. 
j.nuoir 2111 1 ' ad 13,01.20 17 do 20.01.20[ 7. 

Vykon~nou kanlrolou "konlrolovarlClm subjektc v meSIC Liplo,,!).:,. MikulM nebol! zl~\ell"li 

rn::doslalky dodrt.ia"ania kontrl,llovan}'ch (l(winnO!;ti pod!'a l akona 0 odpadoch \' nadv~7na.o; li na 
d'JI~,c Vieobccttc 7..1vi1zno! pr.lvnc prcdpisy,' oblasti odp~tk)\"eho ItospodiirslVII.. 

I'adfa vYladrenia Ing. Jana [)Jcha~a. PhD. prim;\\Dra rn~a Liplovsky ~!ikuIM vcd.keho 
konlro\ov~n,;ho 5ubj=klu. boli zo stcany kontrolovanehD subjektu pn kuntrole poskytnul~ upln" 
a piOWU.,·.: \Hfom,~clc a \'ktk~ d()klady l),kajoce sa sku\()~nos{i, \;lorC boli pn:dmctom kanlral)' 
\ koot rolo,,,,num obdobi. 



V. ZOl.nam priloh k ;o:,\;o:namu 

I . Osvcdccnie primiilora mesla Liplovsky Mikulas 
2. 1'00vrdenie 0 prideJeni leo 
}. Zmlllv~ 0 spolupnici uzavrcla medzi meslom Liplovsky Mikul:j~ ~ OZV, vrdlane jej prilohy 
4, Zmluvy 0 ~-<lbezpeceni lriedencho zbcru uzavrclii medzi VPS Lipiovsky MikulM a OZV. 

vnilrme jej prilohy 
5. VZN C. 812016fVZN 
6. Pliinovaci kalendar 
7. VZN C. 1~/2016IVZN 
8. Zriad'ov~cia lislina subjcktu VPS Liptovsky Mikulas 
9. Zmluv~ C. 1132/201 OS /ZP 0 naklad~ni s komunalnym odpadom vmikajucim na uzemi mesla 

LiplOvsk}' Mikul6s 
1 0. Zmluv~ uzavreiej medzi meslom Lipiovsky Mikuln~ a spolocnosfou Brantner Poprad, s.r.o. 

(1 po5kylovani sluzicb v odpadovom hospodarstve ajej dodatok 
II . Udajc () vykommi vykupu papiera v meSle Liptovsky MikuliLS poskytnut<' ~ubjeklom VPS 

Liptol'sk>' Mikulas 
12. K6pia informacncho letaka vn'ltane Ila';ov':ho vystupu mailovej spnivy 0 jeho zaslani OZV 
13. K6pie faktur vystavenyeh OZV a kopie urgencii na zaplalenie Iyehlo faklur po lermine ieh 

5platno$li 

VI. Ohuzmimenic \ 'cthiccho kontrolo\·,mcho subjcktu 
VCdllCi kontrolovancho subjcklll lng. Jan Biehni.', PhD., primalor mes\a Liptovsky Mikulns pr~v7.a1 
ziiznam t . 3312017 dliom jeho dorutenill. 

V Zilinc. dna 25.04.2017 

~.a SI2p - IZ:"', I!"ll 
RNOr. Martin P 

~~ SI!I'-IlP,OlOH Zilinn 
M~,- Slavka Mr.i7.ikov:l, inspektorka 

, ' , 
./:~;y .t.: .. '.>.r.= ............ . 

(.'l-<l SIZP-IZP ,000H Zilina 
Ing. Eduard Gasparovit, inspektor 

I 

""""""""" ." ,"~ 
za SIZP-ltP. OIOH Lilina 
MVDr. Jan Drobul. inspeklor 
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SLOVENsKA IN~PEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA 
In§pektort.t tivotn~ho prost redia Zilina 
Legiouinkll S, P.O.BOX B - 163, 012 OS Z;littll 

C. : 43964006181293S-79SJlPc:t II ii line, d/la 08.032018 

ROZHODNUTIE 

Slovensk" inlpekcia 1ivQtneho prOSlredill., In~pcktoril tivatncho prOllrcdla 1ilina, odbor 
in!pekcle odpadovtho hospodlirSivl (d'.lcj len "Sltp _ ltp lHina, OtOH") .• ko pri5lu~ny 

orPII podr. § 9 • § 10 tiltonn ~ . S2SI2003 l.t. (I !t.1lncj sprivc lwo5l!ivoiti (l livotnc 
I"oslitdic a (I VllCroe i deplneni "iel;l~h dli.olM)v II tlleDi ne:skOfilch ~dpiIDY, v s6ladc 

5 § 106 zikonn~. 79flO!3 Z. z. (I odpadoch a (I vncne I dop ltRnl nicktorjch dkonov a podr. 
ztl.kona f. 7)11967 Zb. I) spr;ivnam kOnllll' (sprivny porildok) II zncni nnkorlicll predpisov 
uklad:l. ~a51nlkoYi kon.nia, subjcktu: 

Meslo Liptov,k;y M~k\l"1 
$lilMva 1989141,03 142 LlplQVJky Mikuli! 

ItO: 00 31S S24 

pOkUIU 

podr. § 117 oW.. 2 Ulwna f. 7912015 Z. z. (lodpadoelJ .. 0 Wlelle I. dopln~lli nielmlrych 

zalwnov v zn.eni ntskorlich prepi$Ov (d'aJej 1m ,.zikon 0 odpadoch~) 

1'0 rylke 2000 cur, slo~om II~etisl£ eur 

za ncdodrf.anie le,isllUvnych unl.noveni ;tikooa 0 odpadoch, zilltene kontrolou vylronanou na 
z.ikllldc: podaetu ~ho na pov;ooost' mesu Liplovskj Mikuta!, $It,rova 1989/41,0)1 

42 Liptovtkj MikuliJ (d'arc; len ,.mc::IIl0 Liptouk)i Mikultlt") ube~'if zavede"k 
~ vykomlvanif: triedeJJl!ho zbcru biolOSicky rozlo:t.ileFneho kucbynskeho odpadu okrem 10hQ, 

klor':ho pllvodcom je fyzick6 o!oba - podnikaler B pr.ivnicka oscb_, klora prcvadzkujc 

zariadenie spolo(nebo ~lravcw.n!a, uiibnovenu podr, § 81 odii. 7 plsm. bI bod I z;ikona 

(lodpadoch dN 02.08.2017, za konlroloYami obdobie od 01.07.2016 do 02.05.2017, ktoriho 
$01 dapusfilo Ijm, t~: 

- v (lbdobi cd 01.07.2016 110 02.08.2017 nezabczpetilo uvedmie a vy\(odVlln;c lrimcneho 
zbcru biologieky ruzJotitern~ho ku<:hynskeho odpadu okrem toho, ktOf~ho p6vodcom je 
f)lZick!\ osoba - podnikatel' a privni~ki awba, ktoli prevadzkujc z~riadcnie spolQ~neho 

.travQvlnia. podr~ ".tanovenia § 81 ods. 7 pi~m. bI bod 1 dkona 0 odpadodt. 





as drobnrm; st~vebnrmi odpadmi n.t utl:mi meSia Uptov$ky Mikul,iI, v klorom si mUlo 
Lip:oViky Mikula! t:plal~uje V)inimku podr. § 81 ods, :11 plsm. b) ukolV 0 odpadocb. 

Z povinl101li zlvies(' I ubezpc~ovat' vykoohanie lriedcn\loo zbrru komunUnello odpadu ~ 

biologieky rozkliitel'ny kuchynsky odpad v zmysJc § 81 ods. 7 plsm. b) bod I dkona 0 
odptdoell, tjrn, 2e pr~ukllte, I.e najmenej 50% obyvaterov kOOlpoSiuje vlsSlny odpad, 

· plaoovaej b lendir separovmoooo zbco'u mntu L..iptav~kY Mikula!, 
· prehfod zbm! BRO ~o ull~ rodinnjc"h Comov s bytovjdl domov v mute LiptOvlkj 

MikulU, 
· vyPoteL peetu obY"alefov, klod kompoSluju BRa, 
· lOznam po~lu ~lenov (ob~anov me$l. Uptonky MlkulU) organiwvanych v OV SZZ 
liptov$ky Mikuhi~, 

• OMdovy poriadok Slovensk~ho zvll2u z/lhrMkarov, dkl.Gn6 o:vniueia 2~5 KaliWe, 
· Osaoovy poriadok Slovenskeho zv5xu dhradlui.rov, dkladmi organiUci. 20-38 Zihradne 

me~lo - v~hod, 

• umnenie HCS W SZZ 20·40 PODBItEZINY - Pod slivkou konanej di'ul 01.0 •. 2017, 
v klOrom Hts ukl.di V)'boN lO dosilhnul', lib)' vklei C.lenovu. aj ndlellOvu. plnlli VZN 
mest, 0 Ilkvidt~ii biologickeho odpadu komposlovanim, to zlWlIena, ie katda Iillld. musl 

mal' komPOSlovisko, 
· ~kl~d)' pre uplalnen ie vynimky podf. § 81 ods. 21 plsm. d) dkona oodpadO\:h, 

z poyinrrnli Z.IIviest' I zahZpe~OVlI' vykOMvanie IriroC11~ho meN komu~lneho odpldu pre 
bicloaitky rozIotilcfny ku~hyruky odpad v zmyslc: § 31 ods. 7 l'i$lJl. b) zAkonl 0 odpadoc:h 
tjm, It prellkUc, ie je 10 ckvflCmicky neufKWIe, prelote ndk1&dy na naldadanie s Ijml0 

biologicky rozlotildnym kll(:hynskym odploom nClnoino pokryt' ani pri urteni mie51nehc 

poplllku YO vy~kc SO% zo dkonom ustanovenej homej hrani,e udzby micsmeho poplalkll. 
Nivril unmy m.!. b)'l' l./IpBCOvany do VZN v scp!cmbri 20!7 (zuadnutie MC$uHho 

ZllStupilcrslV' meslil Liplovsky MikuliU, 
• ooklld)' 0 ",ijall BRO (1I1In) do zbernjdl dyomv (Pod\lIranskcho ulica, Okolililn •• 

ulica), zn muiae jim 2017 y ee!kovom mllOtstve 59,360 lon, 
· zmluva oodvoze a 1.I1.lkodl'lovanl blologicky ro:dotilefrn!ho kuchYMktho n re~t.nuratncho 
odpltdu, uuvrelu dfla 0 1.01.2.016 medzi Mplet"Ski ~koll, Cs. brigtdy 2, Oll 01 UptOysky 
MikuLU I UK VIOATORLM, likvidjti. biologicky ro:t101r.ernym odpadov. ;2:i8r.lb 63 SJ4. 
03104 Liptov$ky MikulU, 
· ZO~Mm !kolskych jed!lnl y mesic Llplovskj MikulU I uvedenim zmluvnych pannttov, 

klOri ubezpe~uju odber Q zne~kodnenie bioklglcky roziof.ilcl"ntho kuchynsk~ho 

. rdlaurXno!ho odptodll ,yjpotlom Zlplatmjeh sum (y curomj za roll. 2016 a II 1. p~h,* 

201 7 ZI hCIO slutby. 

Poruienia sa dopUSlllo tYm, te V kOl\trolovanom obdobl od 01.07.2016 do 02.08.2017 

neubcljlemo zayrocni. II vykooivlnie Iricder.eho zberu biologicKy rozlotitcl'll(\ho 

kuc:hynskeho od~u 04 obtnOOY. UplPthovanie vy..imky podl'a § 81 ods. 21 pipn. b) Ulr.ona 
II ooplllloo:.ll, na kloni poukUOYlI!o meslo Liptovskj Mikulil, ncbolo moim; akccpto"a(, 

nnkol'kc me~to Lipto~skj Mikul:il ncpreukazalo splnenic podmicnky podl'a § 81 ~$. 21 

~pism. b) r dkona 0 ~padoch n~ uplatnenie vynimky z plneni. povinnosli Uyie5( 
I ZllbelpctO~.t' yykonhanie triedene:ho zberu komun6lneho odpadu pre biologick)' 





N:imietka v bQlk b) 

"J1I'aloko/f so 1IVOdra, Zt "oby>'Olelia v IBV ~!lDmi kampoSlllju no nIOjkh po:emkoch vllUlnj 

bit>/agieky rlnlaiildny kamuna/ny kuchynskj odpoo". 

V ptJrOgyqjowm' vwnl:akQffll a odpadoch jw ~tknl ft, podmienkDu ","fmk}' jlt, It! . 50" 
ob)l\'Offfov olKe kompoSlufr vltufnj odptJd' •. Z /ohto Pltnw 1I)pijwJ, u ob)Ntltltfia ",,,,,i ... 

kt>mpos((;vgl vlwlny &dp4d, al" wlQ¥J(lWnl, lai:ma mwl'6<j. mlUla sp<'ClCo''flnia odpot;/N /1 , 

it abywJ(~/iD "Iasmy adpad nemusia kamposlavat' I'IQ vlas/nych poumkoch. A an/ so 
/1f!vy/utuj., Ie lenlo ad pad m{;tu komposlaval' aj v prflwdzkavanYch 1camposlal'Ocfeh 

zariaJenlach. 

V prola/wll So uvadw, 1, .. abyvalflia v lSI' sl J'Oml /wmposlujli nD JIIojleh fX'zemkoeh v/OSlny 

bwioB":1ry rOllolit'flfjl komunQlny kuchJ"ls!j tXIpad~. pt"ftots ., ilt vilti/ty .,..,i"lky uwikftl v f 
8/ oW. 1/ :6tona a odpodoch so mOil, IIplalllovaf (en nO biologicky "'liolitff"; komundfny 

kuchyns/l;y odpad. Vyllimku u,'edellu v § 81 ods. 21 plsm, b) uikono 0 odpodoch j' moJn; si 

up/alnil: ok abyvotella saml kamposlllju svoj "Iasmy II/a/ogie*>, rOllo/ilerllY kllchynskj 

rx/pad", 

v poragnl/avom znwnl ~I~ .0 :a/co1lO nilt fr Il\'fdtny druh odpodu padro Kotal6p 

odpodav, kJary ma by!' allYl'aldmi kompoJlavouj. Nakarko kampaslo"a!' moi"" atYicof'llek 

biologldty rozloiilel'ny odpad. ktary }' sehopny rGz/D!It' so aer6bnym sp6sobom aplilayne 

zasJtivantt ndzor. te nle I' ,l\O!n" vyufiliw "",imky podmiel'loval' dnshom odpadu, V shipine 

10 kDlnl",alny odpod /w nltkolio rlnUtDv odf1odov. /tJad Jrl()!f/O :/todnD«fO'(J( !ompos,owml"" 

K pripom14l1ke, it padra pra/akolll by flO splMnit podm{eNJk "ynimky obyvotelio mali 

kampa.llo.'a/· yy/ucne blologicky rozlolillmy *"mllno/ny kuchynskj ad pad. jt nt",'hmUM 

zd6roznll'it, so l1em6ttjrdnat' 0 kllchyns/tY odpad, prelole "lelok po/rtN/navY odpad vr61ane 

polliiltho pall'UViMrSUI!o vlfja. kJ"ry v:niw v rellUllr/kidch. nrtNO'Ht'ich zar,ade"iQ{:/' 

u ImchyniQ{:h Wfillml! kNchjiJ Y $polocrrj'Ch JlrOl'Ovacich :mlodcnlach Q Allen)Tt 

v domocnos/ia""je vedrajJim tivotiInym produbam (maluMI kaltgon'w JI, bor; ml<!if prejst 

pred d'olJlm zhotinolltnlm In'. hyg/~n l:6ela ll), AktikD/Vek cimw£I' IUI'ls/aea £ naklodon;m 

(lbu, prq>roVD, d/ado.,.,.nilt. spraco","'lt) s kuchY',sJcjm odpodam Q pOld/I)'.",i 

poIrt1Vinbsl)'1fIi o!wjml. pod/ieho polfada,*am norludrnjQ (ES) c. 106911009 ajma 

~""mu nariadeniu a:U} ~ J41/1fJI'- Subjfb. bar; • ...A/odd 1 rjmla odpodom, m'lSi 

by!' rlg/slra"any aleba seh,'o/eny prisluJn>"m organom veltriMr'l fj spravy, KuchynstY odpod 
jt motnj /tn spraeav"t' 'II schwllenj'ch zrNodoch a zariod,niach ak [Xl>d(vaju l1a spracoll(1nir 

IlakaoN llerl/izaclll olebo niebanl zO ~hv6ltn;Ch IMlad /X'dra prilohy C, JV nariad.!"lo tu c, 

1411101/ (VytanQ.'DCit tuJriadenie kom/Jiw (EiJ) c. 1097nOll kforym Ml v pripotk 

ooosil!lanlO .",dfajj/ch liwtiinych prool/kUN a odvodilnjch prod,,);IOY m.:.d.i Clerufrjml111lflni 

mtMI a dop/fla nariad,n/w Komisie (EU) c, 1421201 I), a/fbo 1a kom[Xlslly'e al~bo 

IrOMzjor""yw v bioply""vt} slonlc!. 





obyv~tcrmi me!!a Upeonky Mikul'" Tenlo prthTad bol $pracov~ny 

Vcrejnoprospdnyrnl slu!bami mena LiptOysky Mikulll.~ v roku 2011, ktorjm lestne 

prehlilSuju, fe v r'mei pricskumu vykonaneho za u~clom zistenia % kompostujucich 
cbyvgtcrov mests bol BRa odvercny od vynie uvcdcnych nchnutel'nostJ. 

Tento prehrad Jcdnolrlll~ne prcukazujc len uskutotnrny tritdcny ther BRa 
v jednotlivr<:h tastildl m!:St1 LiptoY5kY MikulU, IVW; stitast'ou IOhlO prc¥adu pie sa 
p:~hhiSClli. obyvaterov o 10m, k kompostuju Ivoj biologicky rozlofiterny komlln8lny 

k""hynd:y oopad. 
Predlofcny prd\rad tecla nie jc prehltsenlm obY"aterov 0 kompOlliovanl biologicJcy 

rozlofiterneho kOffiun61neho kuchyn!k~ha odpadu, lie potvrdenim splnenia povinnosti 

obee podra § 81 ods. 7 pismo b) bod. 3 zikona 0 odpadoch, tJ. vykon~vania tricdeneho 

zberu bioloiieky rozlofitcl'nych odpadov zo uhrad • parkov vr'lane odpadu 

z cintorioov. tJ. BRO. 
MeSlo Liptcvdr.Y Mikul~ si zapOCltalo do 50 % obY"lterov, I«ori kompostuju 
bioloiicky rozlotiterny lwn:t:nIilny kIlchynsky odllJK!. aj obyvalefov ,,14-tio.:b 
illradkirskydl osadieh. POOls kontrol)' prcdJ02iJo len lri naslcdovne dokurnenry 

(o.sadove porildk),. uznesenia) spracovane dhradUrskymi oud.mi. kror' okrem in-eho 
ur~uju pravidhl. n.kliidani. s komun~lnym odpadom vyprodukovlln)tm uhr~dHrmi 
nilSledo;ne: 

• V Os.dovont poriadku Siovenskt!ho lVUU dhntdkarov, zakladna org.nillicill 20-45 
KaliiJ;ie je uvedellt : Komumilny odpad vyprodllkovany ztihrodktirmi sf jatdy rH~" W 
fi~ na vlOSIM nlik/ndy. BioJogfclcj odpad m:vitkvaf kCJntpCUiolltllllm, alebo 
udnesenjm do lNmiho dlltJro IIQ ul. f'odlllf1omUho. 

• V Osadavom poriadku Slovensk~ho lVl!u dhradkirnv, zul.dna Olil1llidcy 20-38 
lJ.hradne mesto - "'y,hod je uvedene: Koldy t/wn nakj ZO nUlS; ,,'fli( fikl>idticilj 

\'ielke/w odpadu 1 vlosintj zahrady, p" odpad rostlinniho pOWJdu, alro jt bllr;"". 

Iropa a l'>Y~Ay p/odln $/ vyhradl miesla na kampos/o"Qllie. /cde v priebehu s<lZ6ny 1m//) 

maleritil bUM spruvovol'. 

• V Uznes~nl HCS ZO SZZ 20 PODBREZINY· Pod slivkou je uvcOclle: Dasla/mlll: 
ally ~if!/(:; tl#/tO"/u aj Nt/enollio plnill VZN mes/a 0 Ii .... -idtit;ii biotog/eM"" odpadll 
/romposlo»anim, to :nu"",lUi, Ie kDfdQ WJvodM nlu# mot kDlllprmovis!co. 

SI2:P - 12p tilinll, OrOH ani lieto dokumcnty nepovatujc za re:i.lnc preukiunic rollo, U 

nl\imcnej 50-I. obyva\el'ov mesta Liptovsky MikulU komposlUje v135tny biologicky 
rozloiilcl'ny komun~lny kuchynsky odpad. SI2:P - rlp t:ilina, OrOH k lomll dociava, te 

prtdlofenc OOkumcnty neob$llhujll infonmicic 0 10m, it obYVlllclia meSla LiptOvdr.Y MikulU 

(obYVllelia v dhradk6ukych osadl'.ch) kompo5wjil biQlogicky raziotilcr"y komun3Jny 
kuchyru""Y o;Ipad, lie pOllkullj.:i !WI "",widl! n~ldAdllfli. s kcmullliln)ID odp:Idom. okrem 

in-eno.j BRO, 

sllp - 12:P 2ilinn. OIOH kon§laluje, !~ Ilplatnenie vynimky nn zber biolosiek)' razlofitcfny 

komunAlny ku<:hyn$ky odpad podra § 81 ods. 21 pism. b) zi!.kona 0 odplldoch musi obec 
re~lne preukazat' napr. 





K Y)'Uie 1I~~dmcj nAmiclke mcm Liptovskj MikulU, 2e ~ pIIrlIgrafovom Vlcni Yjnimk)' 10 
dkonl nie jc IIvcdenj drull odpadu pc(\ra Kall\¢lu ooplloov, ktorj ma byt' ob)'v~tcrmi 

kcmpo5tc~mnj, SI2:P - lZP 2:ilina, OIOH cpllc~ne u~Mlu, te z uvodnej ~asli ~dl!uJrn!ho 

uSllInoveniA § S I ods. 21 zilkona 0 odpadoc:h "Povlrlf/rlJ/' :ravin" a zabezpefovat' II)'kom:l''Onie 
1'ledm~11() :beru komumiinehl1 I1dpadu pre b/ologieky rouailternj kllchyn$kj odplld sa 

nev:t'ahuJ, na able, klara"" je jednoV'atne trejme. ie v~ctky podmienky, uvedcrn! v § 81 

ods. 21 53 ryhjil vjluenc biologieky mdctlterntho kornun"neho kuchynskiho odpadll, teda 

ak je v?odmicnke § SI ods. 21 pismo b) ukona 0 odpadoch uvedcne , f.e vjnimkl jc 

podmienen! !ikuIOJ¢nost'ou, f.e "najmencj 50% obyvalcrov kompostujc vlasmj odpad". je 

je4noznatne uejmt. Ie 5.1 jedn6 0 kompo$1ovanie vlutneha bioillgieky r(lUotiterneho 
komurtll!who kuchy-..skiho ollpadu. nnlo drllh odpodu jc jednoznafnc uVWenj aj va 

vyhlUke Mtp SR~. J6S1201S z.z.. "orou $a Wl:movuje Kalal6j: od~u, kde je v lomlo 
Kllud6&u odpadoy zanKknj ako odpbd bit t . 20 0 1 08 - bioklgieky TOzklfilcfnj kuehynsky 

a rdll~ny odjllld. SI2;p - I2.P .2:ilina, OIOH Mspo<:l\)'bilujc Ivrdenie mesta l.iplovskY 

Mikulu, it kompostovat' motne akykorvck bioloSicky rozkltiterny odpad, ktory jc &l:l\opnj 
rozlot!( n lerobnym sposobom, avtak up!atn~nlc y)nimky jc jcdnoznnfnc podmi<:ncm! 

II ~z(ahuje I~ len n. kuchynsky odpad. 

K nimlelkam mes\.il Liptonkj Mikuld, rykaj~cim sa naldadania s bioloiicky rot101ilcrnjm 
kuchynsl<jm odpadom ako s vcdr.jlim tiyDf!!nyrn proouklom (material katcg6t-ie J) SIt!> -

I2:P !l1lna. OIOH uvadza, ie v ptipade iMi~lduAinello kompoS{ovania prilUTlO obyvaler$lvom 
obet, I.; . uplllnmia Yy.,imky podra § 21 ods. 21 pism. b) zilcOtlll 0 odpadoch, ked' ob)'Vllelia 

kompcSlllju vwtny biologicky rozlotilcrnj komun;i'ny kuchynskj odptMt YO vllt'.n)'eh 
kompo"o~lekh urWKlenilKh zilkCIl 0 odpi)dQc1l umoMuje ockbjlku od plMni:r. potiadavlCk 

v)ilic uvccknj\:b nariadenl . 

V lmyslc Ilvedenj~1l skutanost! SI2:P - !2:p 1ilina, OJOH po~:!fujc tlno nnmiclku 

konlrolo~an~ho subjcktu za neopodstalneno.. 

/II'IIlI~lka ~ bode d) 

K vyUi<: uvrdcncj ruimictke SI.tP - Ii.!' tilina. OlOH uv.idza, ic vyUie u~e~nYmi 
namictkami $a podrobnc zaobcnd v f(l.$li a) - c), kde jednoznXne vysvctlil rozdieJ medzi 

pon imanlm up'~liIovania vynimky ro uYeGeni. biolo&icky rm:kltilcrnello komunilneho 

kuc:h}TISk~1Io odpldu, a 5llmotnjm zlvedenlm Q vykon.6vanim lIi<:dencllo zberu. ako tell 
u$l&nOvujc zillan 0 OOpadocb. 

V lmyslc Ilvedenjch skulanostl SI2.P - lZP Zilina, OIOH povatujc lilto ",mietku 
konlrolovancho subjcktu za neopodstalncno.. 





.rra~a 11 k ,.,doJnu,lu c.4J96400616129J8-79H/p.r 

Lo~onskou, ~p1nomocnenou veducim kontro10vaneho subjcktu Ing. J:lnom Blch;j~om, PhD., 

primalorom mesta Liptovsky MikulM, SUlrova 1989/41, 031 42 Liptovsky Mikul;i~, 

plnomoccnstvom zo dna 24,10.2017, doru~eneho osobnc pri prerokovanl Protokolu 

t, 5812017, RNDr. Martinom PelflBom, vedudm OIOH aMVDr. Jtnom Drobulom, 

in~pektorom. 

V Upisnici z prerokovania Protokolu ~. 58/2017 SIZP - l1p 1ilina, OiOH uloti! u~astnlkovi 
konania meSlU Liplovsky Mikul6~ prijat' tcrmin odslrAncnia kontrolou zisteneho nedostatku 
ajcho pri~in a predloii( ich SI1P-Ilp li1ina, OlOH do 10 dn; od podpisania znpisnice 

z prcrokovania protokolu z konlroly, urtit' ZlUTIcstnancov zodpovednych ZlI zistcny 
nedostalok, predloiif sllp - 11p li1ina, OIOH pisomnu spnivu 0 splnen; opatreni na 
odstdncnie nedostatku a jcho pricin a uplatncni pravnej wdpovednosti do 15 dnl od tcrmlnu 

ich splnenia, a uplatni!' pravnu zodpovcdnost' za zisteny ~dostalok voci zamestnancom 

zodpovedn)'m za tento nedostatok. 

Di'la 20.11.2017 bolo na SIZP - IZP ZHina, OIOH dorucene vyjadrenic kontrolovamiho subjektu: 

"Opatrenia k Prolokolu C, 58/2017", Ulevidovane pod ~. 36130/2017 v znen; (citacia): 

.. Mesla Liplal'sty Mikulcil kpralaka/u t. 58/2017 prija/a nas/edovne opolrenia: 

I, Priprovil" nrrvrh doplnku k Vseobec",!mu zrrvdznimll nariadenill r!. 8J2016lVZN 
a nak/adanl s komllmilnymi adpadmi as drobnymi slavebnymi odpadmi no (/Zemi 

meSIa LiplollSty MilmlOi, II klorom bude novrhnul6 zmena § 20 ods. II 010 rym, it 
lexllahla paragrafu bllde nahradeny (eXlam: .. Mesto nczabezpctujc vykon Iriedencho 

zberu a prepravu v zmy~le § 81 od~. 7 pismo b) zdkona 0 odpadoch, prelozc si 
uplali'luje vYnimku podra § 81 ods. 21, p!sm. d) Zlikona 0 odpadoch." 

2. N6vrh doplnlm v Vseobecm!mu zrrvdrninm noriadeni" t.. 8120161VZN 0 nak/adan! 
s kamun61nymi odpadmi a s drobnymi siavebnymi odpodmi na ,"rumi mesla LiplovsJcy 

MikllIOs pred/oli/' no schv61enie Meslskimu zasJupilefslvu LipJovsty MikulOs. 

3. Po schll6/en; doplnku M~slstym 10stupitel'stvom Liplovslcj MikulOs, dodalak ::vertjnil' 

;yYf!$enlm no ,"rradnej lobuli no dabu patnaslich dnl, po laarych dodalok nodobudne 

Minnasl: 

Mesla LiplavsJcy MiklliM prislupilo k prijaliu rychlo opalreni z dOvodu. ie pri dokozovani 

vyuimky IIv~denej v § 81 ads. 21 pismo b) zakona a odpadoch je mnoishio lJejasnoslI napr. 

c!'Ybojuca deftnlcia IruchynsMho odpadli. ea so rnysli pad pojmam vlasmy odpad. plalnosi' 
nariodMia (ES) e. 106912009 v plalnom ~neni pri nakladan; odpodu z kuchynsktiho odpadu 

1 domacl1osti. Prelale nlt.la Liplovsf,/, MilmIOs splila oj vyuimku ''''edene v § 81 ods. 21 pis", 
d) lakano 0 odpodach. klarlije bez probhimav moini doktizo( " 

Za Utelom podrooru\ho prcskumania, ci boli u~astnikom konania naplnen~ z!ikonne znaky 
peruilcnin uvedcncj skutkovcj pedstat)', Sllp - !lp lilina, ozmlmil lislom ~. 2938· 

39651741201SIPet IO dna 05.02.2018, ktory utaslnik konania me,IO Liplovsky Mikula! 

prevzal di'la 07.02,201 S, zatatie spr:lvneho konnnia vo vcd poru!eni povinnosli vypl)lvajucich 
z § ~l ods. 7 pismo hi Zlikona 0 odpadoch a v suladc s uslanovcnim § 33 z;ikona 0 spravnom 





J. 6' §'6 ods. I. 2. S. 6. 7: § 6~ ods. 1 pis",. t ). h); f 6j 014. I pismo t), d). nJ. u). § 71: § III 
ods. 6, 7, ~, 11, IJ, 11, 18, J9, ]0, n, 14; 182 ads. J plsm. c), d); § til: § 98; § 1 Jj. 

SIZt> • It/> 2.ml\ll. OIOH na ;o;ijdade stavu "li~leneho konlrcloo a po diildttdoom pmkumani 

vklkjoth podkladovj'cJl matn-iilov v cinKi $privncbo J,::olUlnia "onlfaluje. te oc..stnllc. konania 
me.to Liplovsky Mikuld!l ncspllchybnil ani nevyvralil I porvrdil konlrQ!ou zistenC JXPfII!cnic 

§ 81 ods. 7 pismo bl bod ! dkona 0 odpadoch, klortho sa dopustil vy!§ie I.Ivcdcny.n 
S¢sobom, ~rm nap!nil waky $kulkovej podSt3ly spr9vneko delilctu, l.:I kt<JrY sa. uklatli pokuta 

podT. § 117 ods. 2 UlIona 0 od.padoc:b. 

podrll § J 17 ods. 1 tdkonll 0 udplldoclt 11101; prisluJ"y a'gan l/a/ne} sprcivy odpadoveho 
hospoddnfWI poltu/Il Dd 8(JO flU do 80 (JOO ~lIr "'Qvnickj OIObe n/, bo fyzlc~j O.IObe -

pot/nikoltfovi. kfoni porwi "/~bo konQ p ro:~ s loW. § III ods. 7 z6konQ 0 odpodod. 

Pod/'ll § 112 odl. 2 lakom. 0 Odplldocll org.fn Jta/neno dozoru uk/add pokJlIII ZO porJlJenit 

[IOv/llnlul! ulottl>r ,ymro zdiono,,, 

podrll § 116 Qat. 1 %6101111 ooaplldoch Jl1 pri u~lodoni ponl)' prinlilldo IfGjmd 

110 :dvutnosl: 'olloh" r!os I ..... onla proliprQ1"neho konon/D. 

Pri Il:IIIOvCIlI vjiky pokuty bola z.ohfitdne..o Sk"'IO¢1l0~', it ittnlnl!.: kOf\llJ1ia rr.esiO Liplovsky 

Mikull§, na z:iklade predlo1el'lj~h doldado~ _ N:ivrh doplnku k Vlcol!ecnemu zivlznemu 
n.rild~ niu ~. 8I2016NZN 0 rJakladani S komumilnyml odpadmi m I drobnymi Itllvcbny.ni 

odpadmi n~ .uemi mcita LiptovskY Mikul:il, 5 nivrhom tmcny § 20 odJ. II, prij.! opatrenia 

nl ~~dU/lie opakovanil $8 prolipni~ndIo SIll~U sUvisillCcoo $ IICdoslalkom zistcnym 

kcntrolou a 10 tYm. te uplatllUje vynimku pIldra § 81 odl. 21 plsm. d) zilkona 0 odpadoch, 
ktory hovorl, tc: povinl'los\' zaviese B zabezpe~oval' v)'konavonie Iricdcncho zbcru 

komunilneho odp.du pre hiolo&icky rol.lolilcl'nj kuchyn5ky odpad s.a nevrt'akuJc na oboe:, 
kleri preukMe, tc: je 10 ekGnomicky neooosni, prelote lllikillody lUI nakladanic i rymlo 

biole&i~kl"' rozlol1\cfnym kuchynskYm odpalklm nemotne poluyt' Ini pri ur~cni mie~neho 

poplatku vo vy!ke 5W. zo :clkonom "'~tallOvcncj horne) hr:lnicc sadzby micstncho poplstku. 

Vo vj!ke pokuty je zohhdncM. tc uhslnik konan;a meslO Uptovskj Mikulit poskytol SlY. 
- Itp tilina, OIOH. ako erginu I.:onlrol),. I~innost' potrebnu ns d6klad!1<! vykonanic 

kOnlroly. 

VzhTu®m ku vJelk)'m skulo~nol l~m. "vr;OOjm" oochocineni lohlo rozhoonulio, Slt p - Jlp 
2.ilina, OIOH vyiku ",Ioieee) pok""y pIlva~uj e zs t:.tinnil ! primeranil . 

Na tikladc uve4en~1w bolo rozlIodnul~ 13k. ako jt 10 uvedcne vo v)'rokovej ~3Sli tokto 

lozhoIinuliOl. 
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Zoznam pouiitjich skratiek 
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PET prWyetylenterellal6t • 

PHSR Pro~ram hospotlarslc.eho a socililneho rozvoj8 mlSt8 
LiptovskY MikutaS' 2()t5· 2022 s vYhIadom do roku 2030 

POH Program odpadQYt\ho hospodatsl'la mesla LiplovskY 
M.kul~~ nil roky 2011·2015 
~ v 
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zilkon t. 36911990 lb. 

"~V 
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Zhmutie 

DOvcdom '/Ykonania kontro/y NKU SR v maste bola nlm. Uroveii triedenia komunalneho odpadu v SR v porovnani 
~ oslalnymi clenskYmi kra~nami Ell a vc wahl! k plmmiu ciilrov Ell v odpldovcm hospodlirstv&, ktore musl SR splnif 
do roku 2020. V slXasJIOSti sa podra alduatnych slalistik iI tempa rastu jal'i splnenie tYchto cielov ako nerealne. 
V stedovany~h ukal:ovateToch tYkajUci~h sa kootrolovanej OOIasti je SR na )ednom z posledny~h millSt v riimd tlenskYch 
krajln Ell. Ti!ma triedenia adpadov, ktor(J sa \'Iada zaviazala rieM' aj v programovom vyhla.senl viMI', je vjtznamna tak 
z financr.tiho, ako Ij z ekolo!lickftho hladiska ! venuje sa jlj vii~lna najvyUlch kootrolrrjch in~mucil v ramci Ell. Je 
d61eZita aj pre samotneho obCilna, ktarj za nakladanie s odpadom plall vo fOrrTll! mieslneho poplatku. 

Kootrola oola vykoniinll iika kombinovana kontroll suladu I ."ykonnosti. Pri kontrol!! ."ykannos~ sa NKU SR zameral na 
oblasf efektivnosU a iiOOnosti triedeneho zOOru odpadov v meste. Zdrojmi udiijov boli najmii slalistickli vYkazy mesta, 
operatlvne evldertcie odpadoveho hospodarsllra mesla. sb"ategicke dokumenty a rozpocty, Zisrerlil \inform~cili bali 
analyzovil!1e. pricom ako lechniky ich spracovanla boll pou!lte najma prepocty. odhady. ~tildium dokumentov 
a poravmivanie. A 
Kontrola zif;tila porusenia vtl!obecne zavaznych pravnych predpisov. ktore nemall~YV na UtiI1l\OSf\a,efektivnosf 
triedeneho zberu. TIato nedostalky mllli charakter nlihod nych chYb, vypl}ovajooch n!ljma z rozsa hu \l)'konavanych tin nostl. 
Mesto zistami nidolitalky 0pilrativne odslrafiovalo. ~ 

Ako ",yznamru chybu vSiik moino vyhodnolit' skutoenosf, ZlI mesto ze 10k 2016 podhodnotito svoj. statisticke ."ykazy 
v odpadovom hospodarsllre. To malo v kooecnom d5sledku vplyv nil 10, fe ze rok 2016 mesto vyklizalo 0 pribifne 15 '10 
n~u urove~ triedenia odpadov oproti skutoenos~. Negativne moinO vnimaf ilj Sku1oCnosf, ill miisio nidostaloCne riadilo 
riziko sllvlsiace s nakladanlm so zmeso."ym komunillnym odpadOO}. ketiv V priebehu roka 2015 muselo v Cilsovej tiesni 
vykooar kroky k slabjijzac'j odpadoveho hospodarslva. 

System odpadov~ho hl)Spodarstva, kiorY mesto zabezpetito, je mome vyhodnoU( aka efektlvny. Rlzikom pre jeho 
udrZillelnosl" moil! byl" zvysujUca sa zlivisll)Sf finana1.rania oopadoveha ho~a.rstva z in)<ch zdrojov. kedy ."ydavky na 
odpadove hospod~rstvc &!lIen ciastoene kryle ~mi z poplalkov. /' 

V ramci ilCinnosti NKU SR predpoklada dosiahnutie hodnoty 50 '10 triedenia odpadov v maste v roku 2020. Tym vSak 
meslo r.enaplnl ciele lITcen~ P1O~ramom odpadoVeho hospodlirsiva SR do 10ku 2020. Rizikom vyssej uCinnosti rn6Ze by!' 
zvy!iovanie vydavkav na nakladanie so zmesovYm komunalnym 'odpadom. Rest tYchto ."ydevkov kompenzuje benefity, 
kloro mesto mohIo \')'Utif z roz~irenej zodpovednosti "yrollcoY vc forme znll:enia vydavkov na triedeny zOOr, ale IIj 
naprlklad vlaslnyml kwesllciami Oil podporu bie-deneho zberu. 

NKU SR idenUfikoval aj Obla~j Upravcu by mohla by!' doslahnulil \')'!isia utinnost". Pri vslupe do arealu zOOmeho 
dvora mala fyzlck2J osob~ povinnosf preuk2Jzal" svcju toto1noSI" a predloti!· doklad 0 zaplateni poplatku za komuni!.lny 
odpad a drobny slavetmy odpad. Najrna druM povinno!lr vSak mamo vnimaf aka neprimeranll adminlstratlvnu zara~ na 
obyvatilfov masti. mlo NKU SR odporuCil .mesbJ uvedenil povinnost fyzickYch asiib upravit a bremeno preukazovanla 
preniest na spoklCnosl' previidzkujiIcU zbarne dVory. 

Kontrolou t~ tiez zisten6, teJ)ro~rllIl1o."y 1Ozpocel mesla mal nllambiciozne ureeni m&ralelni ukazavalele, klore neboli 
upravcWne Podia skuloCnooti. 

4116 





NajvyMI konlrolny urad SlovE!nskej republiky 

PodIa povefeni~ predsedu NKO SR c. 1702124 z 23.07.2018 vykonaU: 

log. Vladimir Jendrisek. vediici koolroklej skupiny 
Mgr. Luda Daniskova. clenka kootroinej ~upily 

kontroiu elektivnos~ a oonnosu triedeneho zberu KO, ktorej ucelom boto ~hodnotenie staw triedeneho zberu KO YO 
~rahu k plneniu defov EO a ~pracovali protokol 0 "ysllidku kontroly. 

Konlrola bola vykooami v taS~ ad 23.08.2018 do 12.10.2018 v kontrolovanom subjekte 

Meslo Llptovsky Mikulas, StUrova 1989/41, 031 42 Liplovskj Mikulai, reO 00315524 

za kontrolovane oIxiOOle: rol< 2()15 az 1. polrok 2016. 

Kontrola bota vykonana v sidade so zilkooom NR SR c. 3911993 Z. z. 0 NajvySSom konlrolnom iirade SI~~~~ 
republiky v znenl nesklrilch predpisov a so !Iandardami. klwe vychadzajLi zo zakladnyth princlpov ~ 
standardov najvyssich kontrolnych institucH (ISSAI). 

Pflldmetom kootroly boll charakteristi~ odpadoveho hospod:i.rstva v meste a preverenie elektlvnosti a iltlnnosti 
systemu trieden~ho zberu odpadu v mest!. 

Potas "ykoou konlroly bolo zistene: 

1. Charakteristika syslemu odpadovliho hospodarstvl 

Nal<ladanie s KO a drobnYm stavebnym odpadom ~ pD!Ila Ziilttmii c. 369/1990 Zb. kompetenclou spadajUcoo 
pod sa'11ospr.!.vnu p6sobnosf mesta. ZodpovednoSr ' mesta pri r1a~ladani sOdpadtml v sucasnosti definuje zAken 
c. 7912015 Z. z., podIa klol"eho je mesto dr!itefom odpadu, tada ooobou, Ktor£ ma odpad v draJe aje povim~ s nim 
nakladaf v sUlade s tYmto zakonom a ostalnYmi sir.tisiaciml pr.!.myml predpiSrri. 

Vsatky Ziikladne ~c(py ~ dele pre nakladanie s odpadom vyptyvaj~ z hlerarcille odpadoveho hospodilrstva, ktor.!. bola 
prijalii smemicou Eunipsklho pa~am9riu a RIIdy 200Bl98lES '0 odpadoch. Hierarchia odpadoveho hospodarstva je 
Ziikladnoo filozofiou pre nalliadanie Ii olipadom z ktorej vypiYva, ill najdiileiitejsOI.I tlnnosfou by mala byfprevencia ~niku 
odpadu. V pripade jeho ~niku by mal byf odPad vhodnou Iormou zhodnolenj" ~ jano skl:i.dkovanie a me~kodliavanie by 
malo byf az posledoou moinOitou. V ~sOO&ti je v nasBj krajina siluatia apaenii, najvyuilvanej~lm spiisobom 
nakladanla 5 odpadom je prove skiaiiiivanie. V triedenI odpadu ako zakladniiho predpoklildu pre jlho datiie zhodnotenie 
patrl SR jedno z poslednYchmiesl v r.!.mei eO. 

Hlame eUfI>pske tiele, a teda aj ciele SRi sli okrem UikOl1a~. 7912015 Z. z. pretransformovami aj do strategit:ki'dl 
dokumentov SR a vzhladom na to,}e ciele SIl zamerane aj na KO. za nakladanie 5 ktorYm sli zodpovednii prave meslii, 
sit zodpovedn~ aj za ich plneme. 

Z uvedw1ilho vyplYva, ia okrem _ZlIbezpeeovania tlnnosti vypiYvajUclch lO tilkena je v teito oblasu nevymulnil 
prosuOOniclvom vhoonycil nastrojov mesta dosahovaf ~i:dorocne ..,yrazne zvySovanie podielu triedeneho odpadu ria 
eelr(Qvon1'Od~de. 

1.1. V~eobecml inform6ele 0 odpadoyom hospodarstve Y masle 

V konlrolovanom oDdobl mahlo vykOl1avaf na lizemi mesia zber, vr.!.tane mobilmiho zberu a prepra~ KO, i vjnimkou 
biolClgicky rozloZiteTneho kucilynskeho a restauracflIiho odpadu 00 previdzkoviitela kuchynll, mesto samolne, resp. 
osoba s lIl'atvorenou zmiWOli na vykonavanie leilo ~innosti s meslom. Nakladanie 5 KO na uzemi mesta zabezpiCovala 
najma prlspevkovii organitilcia mesta VPS LM. 

Na uzemi meslil sa uplatiioval inteNalo..,y system meru zmesoveho KO. mnoZstvovy zbef zmesoveho KO (u subjektov. 
klori on pol:iadan) a mno1stvo"y zber drobniho stavebniho odpadu. VYv0z zmesovi!ho KO bol zabezp~~my najmenej 
jeden krill ijl:denne, resp. po suhlase mesta jeden krill za !Iva ijl:dne ad rodinnych domOlo', najmen~ dva krill lYtdenne 
od byto..,ycil dOlTJOY, najviac jeden krill ijl:denne od objektov prilvnickYch os?Jb ~ oocianskej vybavenosti. Individualny 
interval odvozu bol realizovany pM mno.l:stevnom zbere zme.soveho KO. Harmonogram odvozu KO moho! by!" upraVllny 
v tilvisiosti od podmienok (dn! pracovneho pokoja, klimaUcile podmienky). 
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ZOOr, preprilvu iI zhodnotenie vytriedBnych zloZiek KO zablzpef.:ovali VPS LM. v ramci triedent!ho meru sa odpad 
z papiera, plastov.IlaVO'l a VKM dotlied'ovali v triediacaj hale, !dore; prevadzkovaterom OOIi VPS LM. Zber elektroodpadu 
z domacnosll a poI.I1itYch batllril a akLmUlatorov bel vykonavany nil Ziiklilde uzalvcrenaj zmJuvy 5 O'l)J, Zblr textlu bol 
zabezpeeeny proslreck1lctvom zmluvneho partnera mesta. Odpady iedtYch olejov iI tullav boo moine uloiif vtroch 
urtenych mi~~ (z Ioho dva zbeme dvory), resp. odovzdaf subjeklu vyilonavajlicom mobUny zber tohto odpadu. VPS 
LM zabezpeeoval i aj nakladanie 5 OOjemnym odpadom a I1ebezpeCnYm odpadom \')'branYch kaleg6lii odpadu. 

Na uzemi mesia boli prevlidzkovlni VPS LM dva zbemi! dVory. Pri I'!Itupe do ardlu zbemeho dvora mala fyzickll osoba 
povinnosf preuil;izal' sv$ toto1nosl' a predlo1it' doklad 0 zaplatlnl poplalku Iii KO a drobny slavebny adpad, Najma 
druhu povil'lllosf vS3k mol:no vnimaf alia neprimeranli administriltivnu Ziifilz na obyvatefov m,esla, pretoie VPS LM boI i 
prlspevkal'OlJ organizaclou mesta, ktor.l monta maf z povahy svojej ~iMOSti dosiatoCmi inflmmicie 0 zaplalenYch 
poplalkoch za KO a drobny stavebny odpad. 

Za illelom znizoyania administratlvnej zafate obeanov odportlta NKU SR lipravu povinnosti predldadaf potvrdenie 
o zaplatenl poplalku Iii KO a droooy stavebny odpad OOtanml; kontrota zaplatenia uvedeooho popiilll<.U mOl:e by! 
zrealizoviin~ aj prepcjlnlm informaenych systemov VPS LM iI jlj zriad'ovatefa. \ 

V kontroklvanom obdobl v ramc; odpadoveho hospodar3tva mes\o zmlul'I1e spolupracovalo s 13 subjeklrni. Z·to1110 poelu 
bolo sedem spolOCnosti s lUeen)tm obmedzenlm, dYe akciov! spoloenasti, jedoo zdruieoie pral'l1ickYch oslJb, neziskova 
rxgantzacla. prlspevkova org6niz~cia a fyzicka osoba - podnikiitel. Ove p!lil'l1rCkli osob~ bali zilroven aj 07)1. 

---Do roku 2014 bolo zne~kodMvanie odpadov z mesta LiplovskY Mikut~s zabizpllCOV3mi na iIldiidke odpadov Vetem:l 
Poruba, ktora bola prevactzkovana VPS LM. Na zaklade Zmlu\')' 0 Inteikomurn\tnej spoIupraci.z 18.09.2014, uZillvcrenlj 
medzi mestami Liptol'!lky Mikulas a Liptol'!lky Hradok. bolo zne§kodliovanle'tuMho KO po uzalvcreni skladky KO Velemli 
Poruba zabezpeeovan~ na skiadke luMho KO Liptovsky HrlIiiok -ladovica.lmIuva bola uzatvoren~ na dobu urC~u do 
30.11 .2016, t. j, na abdobie dvoch mkov. lamer uza~n!a skladk~ luMho KO Vetema Poruba nebol uvedeoy v smemej 
Casti POH. Naopak, smema Cas! POH uvlidzala moloosr jej dlhAieti'O \')'tmti~ v zavislosti ad ukladatOeoo mno!sl'/a 
odpadu. Ako altemativn~ doslupmi rieseniil v limlmej Casti POH bolo uveden~ zneskadnenie odpadu na velkYch 
regioOilloych skladkach, konkrelne skladky lur.ooo KO v Spiilskej NOIIllj Vsi ( Klidelnlk II a v Martina· Kalnii. 

Dna 25.03.2015.l). po eca pol roku, bola mestU dCPnJCenli vYpoved' Zmluvy 0 interkomumilnej spolupr.ici 5 yYpovednoo 
lehotoo ~est' meslacov od 01.04,2015.,Me~to Liplovsky Mikut~s tOO! mahto zneskodilovaf odpad n8 skllidke tuh!ho KO 
Uptovsky Hradak -ladovica do 3O.09,2015"V te;to suvislosti Mestske zaslupitefslvc v Uplovskom M:kulasi uznesanim 
C. 5512015 z 16,04.2015 odporucilo primatorovi mesta \iykonat' konkretne kroky v oblasti zabezpeeenia odpadoveho 
hospodiirsl'/a tak, aby nevznikot nerieSitelny slavWerejnYm abstar.ivanlm mesto zabezpoc~o od 01.10.2015 na dobu 15 
rokov zneskodllovarie odpadov slikromnoo spolomosfoo Brantner Fatra, $,r.o. v sume 7 803 2Q8,SO Eur s DPH 

Uzal'/orerue Zmlu\')' 0 inilirkomunilt~ spoluprlici bolo len pred10dnym a kra!kodobym ri~nlm odpadoveho 
hospodilrsl'/a mesla. Ui v Case uzatvorenie predmetnej zmlu\')'. resp. v ~ase jej realtzacie mohlo mesto za ilCetom 
riadenla rizlka aoal#ovaf mol:nosi .riefienia odpadoveho hospodiirsl'/il po skaneeni platnosti zmJuvy. Riziko n!bolo 
meslom uCinoe riadere a v Case realizacie Zmluvy 0 interkomurliilnej spotupraci dofilo k jej predcasOIimu ukaneeniu. 
Podrobne ar,alyzy riesenia situacie mesto vykonalo urjchlene a dodatocne at na Ziiklade Uznese!lia Meslskiho 
zastupiters1v3 c, 5512015, DI'lsledrom taha bola Casova ti'*le~. ked~ mesto v p!leOOhu slestich mesiacov muselo vykonaf 
verejol! obsta~avanie na dodayatela slu1by a z ro.zpoclu mesta neplanovane financovaf vypracovanie projeldovej 
dokumentecie a vYsta~ prekladkov!j stanice odpadaoi v celkovej sume 271 092,09 Eur. 

Navyse, rozhodnutlm t. 449240071716665-26537/Chy z29,09.2017 SIovenska inspekcia 1ivotneho pros!redia, 
Inspeklor.ll iivo1n~ho''' prosMa ;!:ilmil , odbor mts-grovaneho povafovania a kontroly, LJoiil VPS LM pokulu va vyske 
100000, Elii' za kl. ie VPS LM pIi koIaudaCnom konilni stavby ,Ukoneenie skliidkovania odpadov na skl:idke VetemA 
Poruba - Zakrytie 6 rekultivilcia" in~ktii neozn~mili , ie siavba nebola realizovana podia projektovej dokumentilcie, 
Uvedena pakula mata negalil'l1Y dopad na rozpoeel mesta Liptovsky Mikuliis, 

V kontrt>lovancm obdobl bola oblasf odpadoveho hospodarsl'/il mesta striltB9icky uprilvenii viacerjrni dokumentml: 
• v krillkodabom horizonte 001 Y katdorn roku uplab\ovanr fillantny rozpocet mesta na iJrovni prijmov a vYdavkov 

a programovY rozpoeet so zilmermi, ciermi a meraternyml ukazovalerml, 
• v strednodobom horizonte bolo uplatflovane prislusnli VZN 0 odpadoch, 
• v dlhodobom horizonte bol uplatfiovaoy PHSR (do roku 2022 5 yYhladom do roku 2030) a AnalYze nakladania s 

vybran)trri zlo1kaml komunalneho odpadu I roka 2015 s yYhI'adom na 20 rokov. 
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1.2. Vseobecne Ziiviizni nartadenle 0 odpadoch 

VZN 0 odpadoch bolo schv;ilene uznesenim Mes15kilho zastupilerstvil v Uptovskom Miku!asi dna 16.06.2016 a ooMe 
bolo od 01.07.2016, okrem § 20 ods. 11 uvooer.eho VZN, ktorY boI oonnj" od 01.01.2017. Predmetn~ uSlallOvenie sa 
tYkalo zabezpetenia lriedeneho zberu kuchynskeho bIoodpadu z oomacnosli; mesto uplalnilo yYnimku (meslo 
deklal"O'lalo, ze viae ako 50 '10 ob)'l/aterov kompostovalo l'Iasbly odpad) a triedeny zber kuchynskeho bioodpadu 
z domilcnO!lti nezabezpe1'.ovalo. VZN 0 odpadoch bolo v case schvalenia v sUiade 50 zakonom c. 79!.!O15 Z. z. 

VZN 0 odpadoch bolo s oonnos(ou od 04.01.2017 novelizovane VZN c. 18i2016NZN, ktorrm sa okrem ineho posunula 
uci"1nosr § 20 ods. II pOvodneho VZN a odpadoch nil 01.06.2017. VZN C. 512017NZN, uCinnl'm od 12.07.2017, bolo 
upravemi najma nakladanie s pneumatikami. S oonnos(OIJ ad 11.10.2017 nakladanill i odpadmi upravovalo ij VZN c. 
812017NZN. na zaklade ktoreho si meslo upfalnilo yYnimku podra ustanovenia § 81 ods. 21 plsm. d) zilkooa c. 7912015 
Z. z. pri nakladanl5 biologlcky rozlotilernym kuchynskym odpadom. Naklady na nakladanie ~;biologlCky rozMiternjim 
kllChynskym odpadom nebolo mohle dodatocrle pokryt' vynosom z mlesbleho poplatku. Mesto Uplovslly MikulM malo 
rorny poplalok vo VY~k. 22,55 Eur na osobu, 1'.0 predslavovalo viac aka sa '10 zo zakonom usfimovenej homej hranlce 
sadzby miestneho poplatku. V)ipoeet zot"ladfiujUcl mikladovosl celeho systemu odpalloveho hospodil~tva mesta bol 
v sulade 5 Meiodickou priruckou Ministersl'la iivotnliho prostradia Siavenskej re-publiky spracovanej v spoluprilci s 
neziskovjim obcianskym zdruienlm ... 

Povinnosf doplnir VZN a odpadoch 0 ipOsobe spableho zberu odpado\'Yth pneumalik nastela na ziiklilda Ziikooa c. 
9{)12017 Z. Z. s ucinnosfou od 01.0~.2017. ad 01.0~.2017 az do/ lfo7 ~17 mesto ~l1IIm~upravene nakladania 
$ odpadovyml pneumatikaml vo VZN 0 odpad<)Ch podia ustanovenia § 81 ods. a plsm. g) ZlIkona t. 7912015 Z. Z. Ani 
prechodne uslanoVl!nie zakona c. 7912QI5 Z, Z. v uplnom menl ~ak'neuvildiaio povionosf mesta dat" VZN do suladu 
s ustanov!!l1im § 61 ods. e plsm. g) zakona c. 7912015 Z, z, 
podril viacerjtch ustanovenl VZN 0 odpadoch v menl dQlllnkov, po'pIatok Ul sluiby,(zber, vIfiol a ikvidacia odpadov) 
v nieidor}ich pripadech upl3voval caMik VPS LM. C!lr1nik~ bo! zverejnenv na webovej slrMke VPS LM, aVSak iba ako 
skenoviinyabroUok. Ty,n nebola zabszpeeeni jeho pristupnosf I dostupnosl' pre 'niektore skupiny obyvaterstva, napriklad 
pre slabezrakYch. V priebehu kootraly NKU SR tXJI zverejneny strojovc Cilaternjr cilmik slul:ieb. 

1.3. Stralegltke dokumenly odpadoviho hOSPOd;irstv~ , 
Meslo predlozilo NKU SR slrategicky dOkumeol POH. klarE ~,platnjr na obdobie rokav 2011 iii 2015. ad roku 2016 
nebo! schva.lenY !Iadny dal~1 program odpadoveho hiispodiilstVa mesta. POH boI mestom vypracovanr v pl'/ej polovici 
roka 2014 a schvaleny prisluSnjim o;ganom !tatnej spravy d~a 16.06.2014. POH bot leda plalny menej ne1 jednu lretinu 
nlm pokryleho obdobi8. ,. 

Nevy program odpadoWho hospodarstva na da!!i! roky ml!5to nemalo z ebjekllvnych dOvodov v kontrolovanom obdobl 
spracovany, nakorko program od~vi!ho,hosped8rstva nemal schv:!.leny lilinsKY samospravny kr8j. Ai v Case ...ykonu 
koolroly NKU SR tenlo stay fIIlitrviival it preto ilj budUci program odpadeveho hospodilrstva mesta nebude platny na ceI~ 
nlm pokryte ot>dobie . 

Z vy~~ie uo/edeoeho vypiyva, ie jlr@eblystrategicI\Ydokumenl nebol spracovany, rasp. uplatnovany v nlm pokrytych 
obdoblach v Msledku ome§1<M1 spOsobenYch lretlml stranami. Tato skuiocnosf Ziiroven delerminuje aj jeho 1orm~lne 
uplatJ'lovanie v praxi. 

Pl"Ogfamol1rozpotet mesta 
V katdom roku !(ootrolovanl!ho obdobia malo mesto prijaij pmgramovy mlpocel v zmysle zakona C, 58~12004 Z. Z. Obtast" 
odpadoveho hospodarstva bola uprav9l1a v program! 6 - odpadove hospod:!.rstvo. ktorY mal iii podprogramy. Iamerom 
progriimu 6 boI .funkCny system odpadoveho hospodarstva respektujuci ii'lotne prO!ltredie," t. j. adresny a finanme 
vyrovnany syslem odpadavello hospodirltva, kladUci dOraz na zachovanie B ochranu iivotneho pmstredia. Vyhodnolenie 
plnenia programoveho rozpoctu, vnitiine uvedania zimerov, clelov a MU je v Casti 3 tohto pmlokolu 0 yYsledku 
kootraly. TabuillovY prehl"ad schviLleneoo prograrnoveho lOZpoetu. jeho monitorovaniii k 30.06. i pIn~nia k 31.12. je 
v prilohe c. 1. 

DlhodoM slrategie v oblasti oopadove/Jo iIospooarstva 
PI1SR bol ako dlhodobjr dokurnent ~chvilleny 10.12.2015. Strategicka Cast" PHSR obsahovala slrnteglu rOZ'loja mesta pfi 
zol1ladnenl jello vnlilomych specifik a urfovala h!avne clele a priority roZVOjB mesta pri respektovanl princlpov regiooa.lnej 
poImky v Ziiujme dosiBhnuuB vyvliienlffio udiZalernlffio rozvoja ilzemia. V r.i.mcl oblasti t, 11 - motne prostredie bo1 
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urieny str3legicky del' rnonitorovania, chranerna a zvy!ovanla kvality tivotneho proslredia v meste a jaho okoll. 
SpecifickYm cierOOl v roimci sys!i!mu odpadoveho hospodal'!ltl'a bel eler 11.1: ..lVY!enie miery zhodoocov~nia odpadov.· 
Programova cast' PHSR oosahovala zoznam ind:kaUvnych opatrenl na zabezp!eenie realizilcie PHSR, t J podrobnejsie 
rozpracovanie stratejjickYch eierov v hospodarskej, 5OC~lnej Ilinvironmenlillnej poIitike. 

Prehlad indika~vnych aklrlit ciera 11.1: 
• zvy~ovaf environmenlllioo povedomie obtanov, 
• zabezpecif prJpravne prnce (posudzovanie vply<ov na tivotne prostredie, projeldovu dollumenl~ciu) na vyslavba 

lriediacej haly na ll11esovy KO, 
• zefeklivnif system lriedeneho meru odpadu I papier8, skla a plaslov v podni1latelskej sfere - verejne iI'lslilucie, 

skolskli zariadenia, __ 
• predchadzanie vzniku biolOjjicky rozlo~ternYth KO formou podpory domliceho komp~nia a zhodnoccvania 

kllChynskeho odpadu, 

Dna 10.12.2015 bol schviileny Aktny plan rozvoja J1'resta Liptovsky Mikul~s na roky 2015 - 2017 ako zikladny niistroj 
implemenikie PHSR. Plnenie predmelneho ak~eho plilnu bolo v podmienkach rOOsla kaldoroene ~ovani. 
Vyhodnotenie PHSR jo'! v casti 3 Iohto protollolu 0 vysledku kontroly. 

V roku 2015 spracovala pre IT\e!Ilo obchodna spoioCnosl' AnalYzu nalllaOOOia s vybranymi zloikami komL.flaineho 
odpadu", v klorom posild~a moinosti zabezpeteni8 nakladania s vybranymi ziOfkami KO z hTadiska sli!adu s pravnymi 
predpismi, efeldivity, !inanen_j naroenosli, s vyhladom do budiicnos1i na obdobie 20 rolrov. Spraomtelia analYlY 
odporutili podrobnejsie rozpracovanie navrhnuijeh vilrianlov nakladli'nia s KO iormoo analYz ~ lechniclm-ekonomlckYch 
lokalltnych Zilmerov v zmysle odponiCilni pre jednolrl'lll navrhnulli vsrianty. • 

1.4. Vybrami povinnosU me51av roimci odpadoviho hOI(o;;";i~tva 
Ob)'Vate~a mesta boll poVirmI v zmysle VZN 0 OdPadOC(lIied~' wlo ~!kY KO: 

• papier, plasty, kovy, sklo, viacvrsl'love kOmbinovane .... materiilly,) 
• BRO, 
• jedle oleje a tuky I domacnosti, 
• elektroodpad z d[]ll1~enosli, 
• pooiilii prllnosni bateM_ a airumulatory, I 
• oolleZpec~ zlotk)' KO, 
• objemnyodpad, 
• odpadove pneumati~y (oil roiru 2011). 

Zbeme nadoby pre lriadeny zOOr bali 1arooJle ocJJsene: modni farba pre zloiku papiar, zeltimi farba pre zloiku sklo, lila 
farba pre zlillu plas~ kovy a pre vkM na -Mze lepenky a hood:! farba pre zlozku BRO. Odpadove nadoby boli oznaCtine 
slltkami. 

Meslo preukazaterne viedlo a uchovavalo evidenciu 0 druhoch a mno~stve odpado'l a 0 nakfadanl s niml, ohlasovalo 
ooaje z evidencie prislu~nllmu organu slillnej spravy odpadovaho hospodal'!ltva a uchovavalo ohlilsene Udaje. 

Meslo ZiI roil 2016 nevykiizalo udaje ad zberovych spolocoosti a v}tkupcov odpadov v chjeme 4 167,3121ony, z tohlo 
mnoisNa bolo 3 111 100 kovov. Podra prllohy c. 2 k vyhliiske c. 36612015 Z. z., ak isle 0 abe<:, k 11molnosti odpadu sa na 
llteIy vykamfctva pripocltata t-molnosf odpadu, klor.i bola abci ozniimenii podia § 10 lejlo vyhlasky. fJeslo bolo povinne 
podal' .Ohlaseooo vzniku odpadu a nakladanl s nlm" 00 28.02.2017, prim malo vychadzat' z udajov za mk 2016 vnitafll! 
ildajov z .000a~i8 0 zOOre alebo vykupe odpadu" (§ 10 vyhIasky t. 36612015 Z. z.). TYro meslo porusilo ustanovanie § 
23 ods. 2 vyhlilsky c. 36612015 Z. 1. v nadvaznosti na ustanovenie § 3 predmetnej vyt'jasky. Rozdiel medzi meslom 
vykazanym mnoistvom a skutotllym mno!stvom KO bal 28 '10, t. ~ chyba boI~ yYzoamna. TYm ooslo k poruSsniu 
ustanoveni8 § 18 ods. 3 z:ikon8 C. 54012001 Z. 1. Zarovei'i OOlilo k skresleniu vykazaneho podielu vylriedeneho odpadu 
v meslev mku 2016 a viae aka 15 %. 

Za rok 2017 neboli uvedenli va vykaze jl:p 6-01 odpady kalegOrie 20011 0 - ~atstl'o a 200103 - VKM v celkovom objeme 
19,0081ony (vytislenil chyba bola 0,1 ,..). 

Mesto na svojlJi1l webovom sidle zverejnilo ..lasOldy nak/Oldania S odparimi vznikajricimi na uz!mi masla Uplovsk'i' 
Mikula~" Konlrolou bolo zistene, ze uvedeny elektrorickY OOkumenl bol vylvortilly dna 30.05.2017. Tielo zasady 
posky!ovali neuplnil infOOllaciu, ijkajUcu sa nakladania s odpadovYmi pneumatikami. S ucinnos(ou od 12.07.2017 
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v zmysle l1eobet:ne zilvizruiho nanadenii C, 51201 7Nm mesta upravilo nakladanie s ijmto druham odpadu, prio:om IiIlo 
skulob1GSt nebola predmetom upravy iIlforrmide JlUblikovanej nil webovom sidle mesta. V CaS!! yYkonu kontroly NKU SR 
mesto infolT11ll.ciu do I')'ssie uveden9ch zasad doplni\o, 

Mesto zverejnilo informaeny plagat OlY 0 systeme triedeneho odpaoo pod irlformatoou kampaiiou .Nabud'me 16nM, 
Inaom. odp!d!", T:ito informiu:ia nebo'a v!eobecne dostupna ani prlstupna. pre vselky skupiny obyvatersl'la. ElektronicKY 
slibor, ktori' obsahoval najrna textove inform:i.cie bol iba abr.i.zkom, t. j. nebola zabezpe~n1j slrojov;l ~i\aternosf suboru 
podra uslanovenia § 1~ pismo d) vi'nosu c. 5512014 Z, z. Nedostatok mesto v case vi'konu konlroly NKU SR operativne 
odslfimilo. 

1.5. F!nancovanie nakladania 5 odpadmi v meste 

Zber vyhradeneho pnldJ z KO zabezperovai VPS LM: zber bot finantne a evidentne oddelen9. WOOs z poplatku Zi KO 
a drobn!! stavebne odpady v tiadnl)l11 z rokov 2015 at 2017 nepokrf'ial be;!n~ yYdilVky mesii, spOjeOO s odpadovi'm 
hospodiil'!tvom. Fillanoovanie odpaoov.!ho hospod:i.l'!l'Ia malo v podmlenkach mesla najlOO transfelWY charakter 
lormou prlspevku na Cinnosf VPS LM. V)<davky mestll boll aj napriek LomI.J daslalocl\e charakterizovan~ a bolo rno.Zoo ich 
delailnejiiie ilnalyzovat V ramei anll9zy NKU SR nelNaioval 0 yYdavkoch podprogramu 6.3. ale l:Ia obel:njch vydavkoch 
podprogramov 6.1 a 6.2. 

rllbJlk. 1 r io.."....... odpodoriho 1mpod;l .. 1va 

poplalo~ KO a OSO pr&dpis 
poClit poplalnikov 

. 1 nedoplatok (kumiJ.) 
, '10 nedoplatkov 

sankele plnenie k 31,12, 
!iroky Z omeikanla plnen!e k 31.12. 
Recyklacny fond .. Ine pr[spevky na recyklielu 
prljmy 

rozdlel vYdavkov a prl)mov 

program 6.1+ 6.2 
6.1 
6.2 

~O,27 

1~,OO 
, 687,61 

34116,61 
877 29T,~8 

1 305951,38 
833272,14 
472679,24 
428 G53,7G 

0,28 
133,00 

3610,17 
lOB 724,00 
960194,61 

127B 312,18 
986172,69 
292139,49 
318 tt7,57 

0,27 
31,00 

1442,74 
5302,00 

861322,99 
1 317 204,17 

978623,70 
338580,47 
455881,18 

vynos mlestneho poplatku za KO a drollne slaveboo odpady mesta pou!ikl vi'lucne na zber, prepraw, zhodnocovanie a 
zneskodlKNanie KOl a drobn9ch stavebnYcl! odpadov a naviac na tieto tinnosti doplikalo z iny.:h zdrojO¥ ka!dorocnli 
pnemilme viae aka 400 Us. Eur. Mesto pi! ustllnovenl vi'sky miestneho poplatku za KO a drobnr slavebnr odpad 
nevych~dzala zo skLiloCnyeh niikladov (vYdavkov) mestll na nakladanie s KO a droboym slaveny.n odpadom, V roku 201 5 
boI predpis pOptatku Zl1 KO iI drobny slsvebny odpad niiSlako plnenie poplatkovej povinnosti, V rokoch 2016 a 2017 boI 
predpls poplalkov v pne-mere a 1,95 % I')'s~i aka skutoeno plnenie poplatkovej povlnnosti poplalnlKmi. Pri zohl'adneni 
sankcil a urokov boI predpis 0 1,65 % Vj'SS1 aka skutob1e beln! prljmy z poplatkov vodpadovom hospodal'!N! mesla. 

Me; lo V'jedn!~ivYch rokoch uhl1idzalo na beln~ yYdavky odpadoveho hospodlirstva zmych zdrojov pribtifTl!! tretinIJ 
~davl<.ov. zaroven ,*1ia fOOleho poplatku v sume 0,0618 Eur I den, t. ~ 22,55 Eur ro~ne dasahovala 56 % zlikonom 
urceneoo denntlho maxirnalneoo poplatku. To nazna~uJe motnosf pnmeraneho zvYSenia poplatkovej povinnosti v meste 
18k, aby sa aspm ~iastoene znifilo vYdavkovhaf~enie mesla na odpadove hospodarstvo. 

Kapitalove vYdavky mestll na odpadove hospodal'!tvo v roku 2015 boll v sume 445191,33 Eur. v roku 2016 to bolo 
271459,32 Eur a v roku 2017 10 bolo 363 056,34 Eur. Tielo vi'davky, realizovane najma klrmou kapltaloyYch translerov 
VPS LM, zvySova~ finincne zafaienil mestll v kai:dom ro~u. 

VYdavky na triedeny zber vyhradeneho prildu v rokoch 2015 aU017 boIi priememe 400 lis. Eur a mali rastuci trend. Na 
10k 201 B odhaduje NKU SR yYdavky nil zal<.lade leh terpania k 30.07,201 B pMbli;!ne nil urovni roka 2017. Preu~:\zaterTl!! 
klesalo vi'davkove zafazenie mesla, V roku 2017 mesto v mesiacod1 jirl- ieptembilr nemalo podpisanu zmllNU sON. 
Od 01.07. do 30.09, agendu ~eden:feh odpadov muselo spravovaf mesto UptOVSKY Mikulas. PTlitoil koordinaenti centrum 
v priebehu tYchto troch mesiacov nevyl:rebovalo pre meslo tiadoo OlY a to napnek tomu. le mesto podalo nadnu 
fiadosr 0 zaradenie do irebovania, Tnedeny wer teda ciastocne flllallCO'lalo mesto v sume 47 ~O.- Eur. Ak by bola 
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v tomto abdobi zrnkJva sON podplsanli, s najviicsou pravdepodobnostou by boli vYdavky masla na biiiderri zber 
vyhraderwiho pnldu v rnku 2017 vo ,.,yske 0,- Eur. V roku 2018 bol triedeny mer vyhrademiho pnjdu pine uhr..dzanY ON. 

Gr.! I VYOO\"'q" .. tritdo"y l\l,,~n"'" pnidoJ. mo ... 
00 II)(J(l.OO;: 

5OO000.0Gt 

/ 
.. . 

. 

.lOO 000.00 ~ 

2OO000.oo{ 

100 000.00, 

0.00 € 

2. EfektlYllosf syslemu trledeneho zberu 

Masto okrem 
. zmluvnj"mI 

druhov .j~."!,aj medenie da:sld1 zlol:iek KO. Tenla zber bot , , 
na meslii. To malo pozillvny vpl)"i na mrKltstvo 

. romolklj\tcu ¢;1st najmii vyzbierane kovy. bolo 1 
vyuZiUe v domacnostiach zamestnarlCOv VPS Lt.!. Podi!! trieden~ aj 

KO v meste m~ pozitlvny (rastuci) trend. 

V zmysle VZN oodpadach v rodinnych domoch, zilhradlich B flKreacnych chalupach mal byf BRO prednostne 
zhodnocovany formoo domiiceho komposloviiniil. Zber BRO IO I~hrad bot zabezpeceny aj nil zbemom dVOfe. 
KalendarovY zber BRO v rnku 2018 preDiehiil na zilklade zvozoveho kalend~ra VPS LM v mesiaci maree a okl6ber. Zber 
BRO bot zal!ezpecooy v 14 diiol'9ch i"ltervillach v cleneni na piimy a nepamy li'ideli a pcda jednoUwych mestskYch 
oblasti. No zberkuchynskeho BRO 5i mesto uplal!jQ zakOi1llll vYl"Iimku (§ 81 ods. 21 plsm. d) zakooa~. 7912015 Z. z.) 
ZOOr jedl:f<:h oIejov a lukov bol zabezpeceny na zbemom dvore. zhemom miesle a mobilnym zberom, resp. aJ 
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kalendilm...ym zbamm. Za nakladanie s BRO - kuchynsk9m a reSliluraenym odpadom 011 prevadzkovatela lruchyne bel 
zodpovednY previidzkoVitill kuchynil. 

Planovaci kalend~r boI zvereineny oI\rem i1eho aj na webovej slrllnke VPS LM. av~ak v tomto prlpade ~lo 0 lextov)t. resp. 
tabul1o;o...y £ijbor 5 leron YO forme skenovamlho obrauu. I nformacia tak nebola prlstupna pre vse~ skupi ny obyvatelsl'la 
~Ia ~tandardov pre laburkoofflslibory. Pottls ...ykonu konlroly NKU SR bol zverejneny stmjovo citatelny suber. 

II priebehu mesiaca april 2018 mesto zabezpeCiIo v r.imci Operacni!no programu Kvlllita molneno prostredia distribliciu 
zbem)tch nadob na BRO zo zilnrad pre domilcnosU v i1IflViduillnej bytovilj ".ystavbs, ako aj dalSiIJ silvisiiicu lechr.ol6Qiu. 
oIika Casovino oDdobia proceSli scnvalovania liadosli od 10.11.2016. vere;,eho obslaravania dod~valeTov 
jednodivi'ch druhov krlarov, uzatvorenie zmlliv a dedacia della lovaru spiisobiti. ie mesto mohIo pridel~' do rodinnych 
dOOlOv midoby na BRO a1 v Jnesiaci april 2018. Z dOvadu procesu schvafovania projektu ~rejOeho obstaravania 
001:10 k Casovemu sklzu realizacie projeklu. I!f 
Od 01.01.2018 do 31 ,03,201a leda meslo oepfnilo za ucelom 13bezpecenia tnedeoeho zberu BRO 10 zahrad povlnoQ!;U 
podIa ustanovenia § 14 ods. 8 plsm. a) vyhlUky C. 37112015 Z. z. v jej zoenl uclnnom k~1 .01.2018. \ 

KOVV boIi v meste pollinne triedenym odpadom. Na 13bezpeceoie zberu kovov boIi obyvat!!!om poskylnutli memli nadoby 
iltej larty 5 objemom 1100 litmv, klare slUfili aj na zber VKM II plastov. NasledMhol obsah zbemej nadoby dolritldovany 
v triediacej hal •. Aiternatlvn& boI zber kovov lIIbezpeceny nil zbem)tch dvoroch. Na ilzeml mesla zmluvne piisobili aj 
v9kupcovia kovoveho odpadu, ktori meslu zas;ela~ !itatis~ku 0 rmoislvelak1o ihodnoteneho odpadu. 

VKM bali v mesle povinne lriedenym odpadom. Na zabezpetenie z~bol obyvalelom posiiytnute zbeme mjdoby 
lltej larty s obJemom 1100 Iitrov. ktore slutili aj na zoor kovov a plaslov: Nasledne boI obsah zbemej n~doby dotriedovany 
v ~ediaceJ hale. Aitematlvne boI zber koVov zabezpe<:eny aj naprlklad formou medziskol~kych &Uraii v zbere kihto drunu 
odpadu. 

Trledeny zber v roku 2017 bol 13bezpeeovany aj suslavoo podzemnych kontajnerov 0 objeme 3m' n~ zber odpadu z 
ptastov, papiera, skia, kovov 8 VKM. Plasty boIi v primestskYch ClIstiach zbellm~ vreco...ym sysllimom. 

Meslo zabitzpecovalo inlOlll1acne aktivity YO vzfahu k obyvatelom formou illO!TllacnYci1 letakov, najma inlormovanie 
o harmonogramoch zberu ziol:iek KO. loe lonny propagacle bol; ZabezpElteoo aj realizilciou kooferencie _Detskil 
ekologiOOi konferenci~ - Separacik" zameranej oa triedeny zbe.- oopadov pre tiakov zakladnych §k1l1, ako aj organizilcioo 
sufaie v zbere papiera i telrapakov ; skolilch nMllemi mesta. fnformacle boli doslupne aj na webovom sidle mesta, 
v me5aeniku mesta a regionalnych mMlach (ielevizla ~ rmlio), 

Na celkov)'ch .,ydavkoch podprogramu 6.1 a 61 za obdobie rokov 2015 - 2017 vr.itane obdobia do 30.00.2018 sa 
propagacm! aktivity podielali v priernere 0,12 %, v absokllnom vyjadrenl 829,15 Eu! rocne. Podiel zns5kodfiovaOl!ho 
odpadu v meste oa celllOVom mnoisl'le odpadov mal klesajUcu tendanciu II lak je moine inlormaenli aklivity msslll YO 
vzl'ahu k jeho obyvatftrom povazovar 13 ell!ktlvne. 

Dilerenci~ciu ~celkoviiho miestneho poplatku v ziivislosli od miery zhodnotovania odpadov bolo v ~mienkach mesla 
moinli dosilihnul' vYlLlfna mnoistvo...ym zbemm. lliomio pripade bol poplatok umamS' mnoistvu KO, klory piiYOdca 
odpaduvyprodukoval zabilitY fils. Mriol:stvo...y zber v podmlenkach mesta bol motny len u pravnlck)tch osOb a ~kych 
osOb C podn:katelov v pripade !e preukazaij: 

' . te mnotstvo nlm,vyprodukovanycllKO je pre~oe merat!!!n!, 
• KO sll ai 00 ich odvozu vhodne zabezpetenl.! pIl!d stratou, odcudzeoim 81ebo inym netiaducim unikom. , 

Fyzickl.! osoby - neporlnikatelia neOOli finanene zvYhodneni podIa mlety triedsoia odpadov, ani sa namohli zapo~f do 
mno1stvovi!ho zberu. II praxi tak dochad;o:alo k ~itu;i,cii, ie dom:iocnosf kklr.i tried rr~ odpad, mala rovnakli poplatkoviJ 
povinnosl' aka domacnosf, ktor.i odpad natriedila. 

Kontroloo bolo pol'lrdlne, ie v roku 201 B mulo naplnilo slandilrd zberu pre papier. sillo i pre kombinaciu plaslov. kovov 
a IIKM. !itandard zberu vyjadruje mmim~ne zberove kapacity v jedrlolkach objemu, v priemere doslupne pre kaideho 
jednotliveho oo)"lalela mesla pofas jedoeho roka. Je ziskany sueinom objemu doslupnych zbemjrch m\dob a frekvencie 
i<:h odYOzu. 

Mesto v filse vylIonu konlroly nedlsponovalo evldenciOlJ zbemych nMob (.pasportom-), t. j. grafickym alalebo texto.,ym 
dokumentom s uvedenlm slojlsk zbemych o~dob, vnltane ich druhu. Existencia podobneho dokumentu nie je zo zakona 
vytadovan~, ale v priebehu kootroly mesto takYto dokument vypracovalo aj vzhI'adom na jeho main' vyutitie v 
budlicnos~. 
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Pocll"e udajov poskytnuijch VPS LM 0010 v Ca~@ konlroiy na uzeml mesta k dispozlcii 4 909 nMob r\a zmesovY KO, 312 
nadob ns sklo, 317 midob r\a papi!r a 364 midob ns piasty, kovy a VKM. Okrem tlJho 0010 K dispozlc'ii 2985 nadob ns 
BRO. Tielo hodooty bali dostaeujiice K tomu, IIby oola dosiamuti priamamil dochadzkovii vzdialenosf k nadobe pribliVle 
100 metrov v zastavanom uzemi mesta. Kootrolou ns miesle boo .istemi, ie nie Kiiidii stojisko obsahovalo okrem nadoby 
na zmesovY 1(0 ai nlldoby r\a kaidu povirme triedenir zloau KO. To vsaK neznilovalo ilCimosf biedeniho zberu, pretote 
me~to plnUo za rok 2018 §tandard zberu. 

2ctufenie ELKOMIN vystupovalo ako Oly PTe elektrolariadenia a el@ktroodpad.zmluvaoolauzalvorenanadobuneUftitu 
dna 29.09.2016. Dodiivaler ako opnivnenli. osoba na zaklade lejlo zmluvy vykl)Tlavai zber elektroodpadu z domacoosti 
na uzeml mllSta a vYluCne n8 svoje niklady. 

ENVI-PAK. a. s. 001. 
1 .1 

zdlllienliho 
1 

odpadmi z obalov 

Podfa vyjadrenia me,ta 0])1 realizovala 
1 

o triedenom zbere, formou 
dis~u 

Na zaklade 

" 

Indikalor 

, 
I· KO meslo 

r r zmesoviho 

16 !l40.0!l 102+1.02 

79191.94 6% __ 

rokyl015 
~tltisticki ...ykazv ktore boli spracevane . Vprlpade 

2016 boI· ZP 6-01 

v jednolnej 

o mnoi:slvii, klor! boli m@sru ohias@ne zbero...ymi 
odhadnute ako priemer '.'.;c;,,;i.;,,;. v riimci yYkazov 2P 6·01 

metodike SR 'ko 
1000 bol .1 roky 2015 iii 2017 (zohradneny linelimy nilras!) v priemere 0,11, priCom 

2016) a 0,11 (rok 2017). EfekllVnosl" biedeoeho zberu vo vzt"ahu 
zbaru a rasdi aj ...ydavky na tri~deny ~ber, ale dynamika rasllJ 

...ydavkov. 

Podiellriedeneho zbelll na ~klade ildajo~ vykiizanych mestom vo ...ykazoch 11' 6.{11 00121 % v roku 2015 (odhad NKU 
SR so zohradnenim zberwi'ch spoloenosti 40 ".), 41 % v roku 2016 (udaje bell doplnenti 0 ...ykazv zbero..ych ~poloCnostl) 
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a 44 % v roku 2017. Navy§e nielen ze raslol podiel ~edeneho odpadu, alB iJmerne r~stol aj pOO ie! zhodoocovaneho 
odpadu (triedenie ako predpoklad recyklaae Ie Iba lednou z Ioriem zhodnocovania odpadov). Tenlo podiel sa ~i z 29 
% v roku 2015 na 45 % v roku 2017. 

Syslem odpadoviiho hospodiirsl'la, r;torY mesto zabezpeCilo, je mowe vyhOOootif na Zilklade vyssie uvedenym 
inlorm~cii ako efeklivny. Rizikom pre jeho udrtatefnO!lr mOte by!' zvy!~ sa Zill'islost na fiIlaocovani meslom z i1ym 
zdrojov, ked)' rydavky na OOpadovli hospodarstvo sU len Ciastocne kryle vYnosmi z poplatkov. lialMm ldentifikovanYm 
rizikom je situacia v roku Z017, kedy meslo muselo poCas Iroch mesiacov uhnidzat' miklady triedeneho zberu z vlastnjO:h 
prostriedkov. 

3. Ocinnosr systemu lriedemlho zberu 

Konkrillne eiele v odpadovom hospodiirstve mesta boll ultene v POH. PHSR a programovom roZpOC\e. POH bol prijatY 
na obdobie do roka 2015 a nebol preto NKU SR hOOnolen~. Pooie! triedeneho zberu na cellwtom mno~tve OOpadov v 
meste mal 00 rollu 2015 do rolru 2017 stiJpajUcu tendenciu. Mno!stvo ~edeneho zberu v roku 2020 na z~klade line~meho 
odhadu bude pribliZne 50 % (rovnrca spofahnvosti R'-O,9231). ,.4 
Na lieobecneJ iIrovni moine na Zilklade iJdajov uvedenych v bodoch 1 a 2 tohto protokolu 0 vysledku I<ootroly 
kooitatovar. te v meste: 

• rastle podiel triedenych odpadov na celkovom mnoislve KO, 
• meslo podfe i neameho OOhadu na Zilklade Udajov za roily 2015 a! 2017: 

o pravdepodobne nedosianne cief urceny Programom odpactovMlo hospod~r.;tva SR na roll 2020 - 60 % 
triedenia KO tak, aby 50 '10 KO bolo recyklovanych. ;' 

Zavedenie rozilireooj zodpovedno~ti mohto mat" vplyv na zVY!~nie pOOielu trledeneho odpadu, ale preuk;izalefne malo 
vplyv na zniZenie yYdavkovej niuocnosti na nakladani&"s triedenytn OOpadom v·mesle. Zv~enle podielu lriedemiho 
OOpadu boto v rokoch 2016 a 2017 s islolou spOsobilrlii aj _amiv statistickom vykazovanl KO. 

Za obdobie rnplemeotacie PHSR bali indillatil'l\e aktivily ciefil ' l1.1 plnanli, najmii formou realiZilcift i1forma~oych 
a o5velovYch aktivll 5 environmentalnoo tematikou, rystavbou tMediatej rhaly a preuWatefnym zvySavanlm podielu 
triedenych OOpaclov. M!!S1o v§ak v kaolrolovanom obdobi nezaoozpe-OOvalo akti'lity, ijkajUce sa predchildzania mliku 
biologicky rorloiitefnYeh KO Jormou zho&o~lila kUchynskeho odPadu, pretoze iii uplatflovalo Zilkonne yYnimky pre 
zber kuchynskilho biooopadu z domilcnosll. 

Progromotj rozpacef - plllenifl ciflrov 

Podprogram 6.1 - IVOZ a od~padov mal dmer: .ekotogicke naldadaole s odpadmi.' Ciefam podprogramu bolo 
~enie ochrany iil'Otn6ho prcstredia formou recykllicie odpadu; MU pooprogramu boto mno!stvo \')'lriedeneho odpadu 
1 celkaveho Jl'II1oZstva KO. poiliel inedanehc odp;ldu na celkavom mnoZsl'lo KO mal sliJpajild tendellCiu. PredpokladanY 
podiel vytriedeooho OOpadu na ce!ko'iom IIlIlOistve KO v roirnci niivrhu rozpoew v rokoch 2015 ai 2017 bot nitsi ako 
skutoene dosiahnutY podie!. v roku 2017 vial: ako 0 poiovicu. Dynamikil raslu skutoeneho podielu lriedeneho odpadu na 
celkovom KO k 31 .12. bola vyssia ako'dyoamika rastu predpokladu v rilmci olll'ri1u rozpoelu. To znaC~o opatmy pristup 
mBsta k stanovovaniu hodnOt MU, TakYto prlstup v§ak nezaruc!oval dosiallnuUe irrwoe 60 % triedeneho odpadu 08 
celk~ mooisl'le KO do i'Oku 2020. POOie! triedeneho odpadu na ce1kovom JTUloistve KO v zmysle schvillenych 
rozPoctoVza roky 2015 iii. 2016 pri polliiti li1eamej metOdy odhadu by v roku 2020 dosiahol menej aka 35 %. Hodnota 
60 % by bola prektoeenli/ roku 2031. 

Podprogram 6.2 - zne~kOOl\ovanie odpadov mill Zilmer: ,efektlvna likvidilci!l KO,' t. ~ triedenlm u plwodcov KO zniZovaf 
mno!stvo zmesO'diho KO ,!dorY b~ u klildilny na sklild ku . Ciefom pOOprog ramu bokllabezpe~ir efekllvne zneskodiiovanie 
KO z i1zemla mes\a. MU podprogramu boi objemy zhodnotenych BRO, sklildkovaneho odpadu a zhodnoleJ\liho 
staveblleno odpadu v tonach. Moo!stvo zhodnoteneho BRO ari v jednom roIIu n&dosiaNo plilnovane hOOnoly. Priememe 
za roily 2015 ai 2017 bol mera1eToy ukazovatef naplneny na 90 %. Objem skllldkavanilho odpadu sa preukilzatefne 
znifoval. Napriek tomu mesto neprishlpilo k uprave planovanYch hoonOt MU v rokoch 2015 a1201 8, hoci to b~ Navny 
cief programu. Plimovani mnoisl'lo zhodnoteneho stavebneho odpadu mato za roky 2015 ai 2018 stupajilcu lendenciu, 
v skutoenosti viak meslo k 31.12. rokov 2015 at 2017 zaznamenato pokles mnotstva zhodnoteooho stavebr.eho odpadu. 

POOprogram 6.3 - povrchove vody so zamerom: .odvadzat povrchove vody v ~utade ~ platnou legislallvou' NKU SR 
I'lhradom na zameranle kontroly nevyllodnotil. 
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Z<ikladnym zdrojom udajov pre ana/}'xy NKU SR boli statisticlc.1! "ykazy masta 0 KO. Na vzorke Udajov bolo realizovanii 
preverenie na primame zdroje udajov (dzne listky, ohlilsal1ia zbern"ych spoloenosti a pod.) ako aj medzi statisticI\Ymi 
vYkazmi navziljom. Bolo prliukazani, iii surname udaje neboli vidy vykazane kOfeklne. Zber povinne biedenym odpadov, 
ktori' by v mastl nilprechadzal evidenci<:Ju. nebo! konlrolou preukazany. Meslo v~k nemalo informade 0 mnotst'le 
zhodnotemiho BRO, klorY bot komposlovany domacnosfami vo vlasln)'ch kompostoviskach, 

Uroviln triedenia odpadov v mesle. resp. zrUOI'anie 'ljdal'kov mesta na triedenie odpadov nemalo iiadny vplyv na vYsku 
mieslneho poplalku v mesle. Naopak, mesto katdorol!ne sanuje oblas! odpadovl!ho hospodilrstva v rozpiti pribliint 
lretiny 'ljdavkov_ To bolo s~sobene najm~ IYm, ze znlienie vYdal'kov na lriildenie bolo kompenzovami zvYSei1im 
vYdavkov najma preklildkovu slanicu a odvoz odpadov. Znifovanie mieslneho poplalku by tenlo negalivny slav zrroow, 
I. ~ meslo by malo zvaiif aj roozrIOsf zvjSenia poplalkovej povinnosti. 

Na Cinnosf mesta v oblasti odpadoveho hospodarstva n~allvne vplyYill aj r.etilkonne umieslnooy odpoo· tierne skladky 
odpadov. Vznikali najmii na miestat:h umiestnenia konlajnerov potas kalendaroveho zberu\zelen,;ho a oojemnl!ho 
odpadu, v blizkosti obydl soclalne slabslch obyvalefov a tilhradkarskych osild. Ani legislatTvna zlnena, ktor.i by 
oslOOod~a mesto od zodpovednosti za likvidi\ciu ~emych skladok. by vtak nemala vplY'l na vYsku mi8stn&h9 poplillku, 
ktoreho vynos pokrjval i~n pnblime dve tretiny "ydavlc.ov na nakladanie 5 odpadmi v masta. V rnku ,2{)16 mesto 
zabezpetilo odvoz 132,28 tony a v roku 2017 51 ,46 tony netilkonne umiestenih<i odpadIJ; odvoz jednej Ioiif nezaiwnne 
umieslnenetlo odpadu bol v sume 64,24 Eur. C.lkovi vYdavky na odvcz (yehto ' odpadov bali z hl'adlska rozpo~u 
odpadovlffio hospodlirslva nevitznamnli. 

Mesto v konlrolovanom oodooi re_lizovalo Jll"ajekt)' finanwvane z proslriedkov EO a irlycn zdrojov: , 
projekl ,Zber BRO pre komposUiren v Liptovskom Mikulasi;' relkOl'a vYska ziskanych finanenych prostriedkOl' 
745560 Eur, 
niikup zblfOvilho vozidhl - ErNirnnmenlillny food ,v sume 240 000 Eur. 
prajekl.z"ysenie separacit odpadov v okra LiPtoVsI\Y ~ikiiias;"vYskB ~nancnych proslriedkov: 2.4 mil. Eur 
ureanil na yYslllvbu lriild!acej hilly iI vozidla: 

Prostriedky vynilol:llnii nil raalizaciu Vj'SSie uvedenj't:h Jll"0jeklov je rnotne poval:ovaf za il6Me - dele prnjektov boll 
splnene a zilrnvan sa zvySoval podiel triedenehO odpadu v meste. 

Spokojoosr mesta s nasiaVllnim sysi~mu triea:nta odpadov v samosprov9 

Mesto na zaklade ~ skusenosll deklarovalo tieto slanoviskil: 

• po nnalltnej stnlnke Je system naslal'eny dobre. Pn lriedenom zbere papiera, p1astov skla, tetrilpakov je problem 
v tom,!e meslo je zodpovednl! za ich trfedeny zber. Pre meslo je system ztJ.eru I finaneneho hradiska dobrY. 
nakafko je finanwvanie \ohto zberu mimo rOlpOC!!t mesta. Na druhej strime, ilk OVI zberovej spolocnosti neplall, 
tak sa dosUiva do stavu, ill IberoYt spoioCnos! nevykenii ~to sluibu pre obeclmeslo, alebo)u robi zadarmo a 
hl'adaju sa inym sposobom nrwncie nil pokrytfe nakladov tohlo zberu, 

• pmbliimom jl dopfnanie ~h kootajnerov pre obY'lalefov, resp. pre drobnYch podnikalerov (v uz exislujilcich 
casliach mesial riakolko OVI -musi sctrr.Ilit' doplnenie I<.ontajllerov, ked!e mlsledrle ich vYvOl. financuje zberova 
spolOenos!. Nie kaidfpoo:ladavl<.a je akceplovana ze slrany OVl, 

/. probiemom je aj, ak mesto ma zilujem 0 skvalitnenie s)'!ltemu zberu naprlklad postav8nlm polopodzemn)'ch 
alebO podzemnych kontajnerov, pripadne vYmenou 11001 konlajnernv umieslnenyeh na niekolk)tch stojiskiich Ia 
1201 v kal:dom rodinnom dome. Tleto nildob~ nemcizu by!' hradene z rozpoCiu mesla. OVI lie! nemii zilujem 0 
fin(lllC(lvanie IYchlo kontajnernv a ani eez eurotondy ni8 ja moine v mime oboelroosta iiadaf financle na tieto 
konlajnery. Rozvoj ! z"ysanit kvalily trieden6ho zberu na Vj'SSiu Uroven je teda brzdene rozpottovYmt 
moinosfami mesta, 

• ziinikom rlicyklaeniiho fondu Jll"e obce zanikla oj jedna z moinosll pod~ triedeiWho zberu, Obee mohIi ziskaI' 
lininene proslriedky nl zriadenie zbemych dvornv, techniky a pod. Povinnost'oo OVI je len zabezpec~'zbem! 
rlIidooy nil triedeny zber odpadov z obalov a neabalo"ych vYrob~ov, 

• zd1havY proees, k\or)rm musia pre~! fiadostl podan! na jadnotlivi! vYzvy zeurofondov. prehodnolenie mnois\va 
potadovanych malerialov, nasledn~ha verejneho oostaravania - tYm umoinif ri'chlejsie poul:i! proslriedky 
v praxi, 

• v Programe odpadoVliho hos~diirstva SR na roky 2016 al: 2020 je v kap. 5.1 uve-den<!: _Sle{ koocovYch 
recyklacnych zanadenl na zhodnocovanie odpadov z plastov moino tIodnotit' ako Jll"edimenzovar'IU-. 

o aj napriek tomu sU problemy s odberom vytriedenych plastov a preferovane su odpady z PET "ias, 
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o chybajLil;a infonnocia IO slrany statu - zoznam zariadeni nazhodnocovilnie plilstov a akliho z1o!enia iii 
v danom zariadenl plasty zhodnocovane: takato irlfoolliicia by bola uiitoroa pre vsetky z10iky KO, 

• podpoof vYkUP odpado'i od obyvatel'OY. Peniaze su stale ako motivacia. V meste UptovskY MikulM Je medzi 
obyvatefmi obrUbeny .domovi' ",ykup' papiera - za prineseny papier je poskylovany !ovar (toaletny papier, 
vreckO'iky ... ). 

System odpadaveho hospodarlltva v IIleste je moine vyhodnotif ake uanny 5 predpokladom dosiahnuUa hodnoty bllzkej 
60 % triedenia odpadov pravdepodQlme pred rokom 2025 (lineamy odhad, rovnica spol'ahlivosti R'-o,9231). Kontrolou 
boI preukazany kvan~ta1l\1ny aj kvalltallvny pokrok v ramci triedenilho zberu odpadov v meste. Meslo vsak pravdepodobne 
nedosiahoo clef urrelli' Programom odpadoveho hospodarlltva SR na rok 2020 - 60 % triedenia KO. 

Rizikom vyMej MinnGSu vsak oxIze by\' lvySovanie vydavk:ov na naktadanle so zmeso."ym KO.-Rast!Yehto ,.ydavkO'i 
kompenzuje benefity, kkri mesic mohlo vyuZif Z TOzSlrenej zodpo~dnosti vyrobcov YO forme wlzenia vydavk:ov na 
sepamvany zber, teda aj realizaciau vlaslnych irwesticii na podporu triedeneho zt>eru. Prograrno."y rozpoeet mesta mal 
neambicKizne ureana MU, klori nebol upravovana podra skutoenosti. 

Odpor\ltania 
za !lei/10m zniiovania administralivnej zlifai:e obcanov odpooita NKO SR upravu povinnosti predkladaf 
potvrdenie 0 zaplatenl poplatku za KO a drabn)' stavebnyodpad prj !stupe oo'zbem<lho dVoTa, 

Za kootrolnil skupinu dna 

Ing. Vladimir Jendrisek 
vedUci kontrolnej s):;upiny 

MgT. Lucia Daniskova 
aenka kontroinej skupiny 

S obsahom protokolu 0 vysledku kootroly boI o~!1iimelli' dna 

(~tatutilmy OI)1an kootrolovaneho subj!ktu) 
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OKRESNY URAD Liptovsky Mikulas 
odbor starostlivosti 0 zivotne prostredie 

usek !:tatnej spravy odpadoveho hospodarstva 
Vrbkk' 1993. 031 01 Lipl<W,ky Mikul.il 

\/J,:'IM,\ tN,\/l 
LU'TOYSK\' i\lIKULAS 

11-06- 2019 

" /9 ljV.PLj ( /i~r/JO/d_ " "",.,,, T",,,·,,,,!): 

• 

• 

Meslo Liptovsky Mikul;j~ 
M,D, Odbor !ivotoOho promedi •• dopra,y 

Odd. ZPaP 
Sturova 1989141 
031 42 Liptoysky MikulM 

• 

• 

VOl lisl tl.loIzo d';. Nol. <1,10 V~b"Y.Je/linkll Lipto .. kj Mikulal 
03.05.2019 ..... :!nJ1"" "'~1 ..... "., OJ."" au· LM ·OSZI>· 2U 191007457 -002 -MA Ing. Malejkov;\/5514981 

V" 
PROGRAM ODPADOVEHO HOSPODARSTVA MESTA LlPTOYSKY M!KULA$ NA 
ROKY 2016 2020 - OZNAMENIE VYSLEDKU POSUDENIA 

Listom doruecnjrn na Okresny urad Liptovsky MikulM, odbor starostlivosti 0 ~ivotne 
prostredie dna 31.05.2019 predlotilo, podl'a § 10 ods. 4 zilkona NR SR C. 7912015 Z.z. 0 

odpaoocb a 0 zmene a doplnenf niektorych Ziikofl{)v v zneni neskor~ich predpisov (d'alej Icn 
"zakon 0 odpadoch"), mesto Liptovsky Mikulas Program odpadoveho hospodarstva na roky 2016 
- 2020 (d'alej len "POH meslU Liptovsky Mikuliis") na posudenic suladu 5 ustanoveniami vikona 
o odpadoeh a so zav;!znou cnst'ou Programu odpadoveho hospodarstvn Zilinskeho krajn nn roky 
2016 - 2020. 

Oluesny urad Liptovsky Mikulas, odbor starostlivosti 0 fivotne prostredic. usek statnej spravy 
ako prislusny organ statncj spravy podl"a § 5 ods. 1 zakona ~. 52512003 Z.z. 0 statnej sprave 
starostlivOSli 0 tivotnc prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych ziikonov v zneni n cskor~fch 
predpisov, podl'a § 108 ods. 1 pismo d) zlikona 0 odpadoch posudil prcdlozeny POH mesta 
Liptovsky Mikulas a konstatuje nasledovne: 

POH mesta Liptovsky Mikulaii je vypracovany v sulade 5 § 10 ods. 2 a ods. 3 :Ukona 
oodpadoch a vsulade s § 3 ods. 3 a ods. 4 vyhlll~ky MZP SR~. 371 /2015 Z.~ .• klorou sa 

T<l<f.., 
+~2 1 -4~ _111 .. 9lI1 

Eo."i] 
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rykoruivaju nicklore uSlanovenia liikOBa 0 odpadol:h v zneni neskorlidl predpi$Ov (d'alej kn 
~vyh liika t. )1I1201j Z. 1.."). 

POIt mes\Il Liptovsky MikulU je VypfK(J\'any podra "Osnovy progr.unU odpadovclto 
ho$podlirsNB obee", uvederoej \I pnlohe t. ) k vyhl.:ilkc t. 171flOlS z.. z .. 
Prcdlo!cny POH mesta Liptovsky Mikuljj jc v sillade >0 Z!V~Z!1QU east'ou Programu 
odpadoveho hospodarstva lUinsktho kraja na roky 2016 - 2020, klora bola vyhliisena 
vyhlUkou Okresm!ho uradu lilina~. 1120 I I) z II. januara 20 19, zvcr~jncnou vo Vcstniku 
vlady Slovcnskej republiky, tiutkB 1120 19, vydana 24. januara 2019. 

No vilcladc uvedcnych skulocnosti a posudenia predl01cm!ho POH mesta LiplOvsky Mikulii~. 
Okn!sny urad Liplovsky MikulM. odbor SlarOSllivos\i 0 ~ivol!..e prostredie, usek ~alnej spravy 
odpadov~ho OOspodarstva.. ako prlslu,"y organ ~Iall~j spr.i.vy odpadoveho hospodiirSN! podra 
§ 10 ods. 4 ulmna 0 odpOOoch owamllje meslU Liptovsky MikulM ~Icdok po,(,dtllia, klorj je 
pre mesto uvlzny: 

POH 1I!e·sta LiplQV1:ky Mihl:U jc v sillAdc s ltS4anovnlia .. i rikOtia I) odpad(IC:b .50 
z.hllUlo, lUl'oU Prognlmu odpadl)~·t"o hospod.rstva tililllik~ho knlja na ro':y 2016 -
2020. 

poor. US!311OVenia § 10 ods. 6 zJkOlla ooopadoch vydanim noveho programu ooce 
platoos!' prcdchadzajuceho prollmmu obee zan!kne. 
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Ing. Mir()i;!av Potantok 
Wid~i odboru 
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