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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 19. 09. 2019  číslo     /2019 
 

K bodu:  Správa o stave odpadového hospodárstva v pôsobnosti mesta      

Liptovský Mikuláš za rok 2018  

 

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  

Správu o stave odpadového hospodárstva v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš za rok  

2018.  

II. konštatuje, že  

   

1. Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Liptovský Mikuláš sa v  roku 2018 
vykonávalo  v súlade so: 

- 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 s jeho vykonávacími 

predpismi,  

- Všeobecne záväzným  nariadením č. 8/2016/VZN o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v platnom znení. 

2. Podkladom pre  financovanie  nákladov spojených  s nakladaním  komunálneho  

odpadu  v roku 2018 bol:  

- Rozpočet mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018, 

- Rámcová zmluva č. 201/2018/ŽPD o  vymedzení rozsahu a spôsobu správy, údržby a 

prevádzkovaní majetku mesta a o finančnom zabezpečení týchto činností, 

- Zmluva  č. 1335/2017/ŽP o nakladaní s odpadmi v meste Liptovský Mikuláš.  
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V roku  2018 boli činnosti  spojené  so zberom, prepravou, zhodnotením alebo 

zneškodnením vzniknutých komunálnych odpadov financované finančnými 

prostriedkami: 

- z výnosov z miestneho poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení, 

- rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018, 

- prostriedkami vyhradených výrobkov prostredníctvom organizácie zodpovednosti 
výrobcov  ENVI-PAK, a. s., so sídlom  Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava. 
Mesto Liptovský Mikuláš v roku 2018, okrem činností spojených  so zberom odpadov  

v meste, prevádzkou zariadení na nakladanie s odpadmi, zabezpečovalo:  

a) realizáciu  a financovanie  opatrení uložených Slovenskou inšpekciou životného 

prostredia Žilina na základe výsledkov vykonaných kontrol a prieskumov zameraných 

na dodržanie  technológie  a parametrov pri uzatváraní  Skládky odpadov Veterná 

Poruba pre prevádzkovateľa skládky odpadov Verejnoprospešné služby Liptovský 

Mikuláš, 

b) pripravovalo podklady potrebné k podaniu žiadosti o povolenie realizácie stavby „SO-

04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba – Prepracovanie“. 

c) spolu s Verejnoprospešnými službami Liptovský Mikuláš riešilo: 

- zmenu nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom z rodinných domov 

z vrecového systému na kontajnerový, 

- dostavbu prekládkovej stanice II. etapa.  

3. Dosiahnuté výsledky  v nakladaní s odpadmi v roku 2018: 

V roku 2018  bol priemer  zhodnoteného odpadu z celkového vyprodukovaného 

odpadu v meste Liptovský Mikuláš na jedného obyvateľa  46,32 %, z toho materiálové 

zhodnotenie predstavuje 42,83 %.     

 

III. odporúča   

 

1. Primátorovi mesta Liptovský Mikuláš zabezpečiť splnenie opatrení uložených 

v záväznej časti Programu odpadového hospodárstva  mesta Liptovský Mikuláš na 

roky 2016 – 2020. 

2. Pripraviť   mestskému zastupiteľstvu návrh na schválenie  stratégiu množstvového 

zberu zmesového komunálneho odpadu  ako opatrenia na dosiahnutie cieľov  

stanovených v Programe odpadového hospodárstva mesta Liptovský Mikuláš na roky 

2016 – 2020.  

  

        Ing. Ján Blcháč, PhD. 

                      primátor mesta                                                   

 

 

Dátum podpisu uznesenia:               2019 
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Dôvodová  správa 

Správa o stave odpadového hospodárstva v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018  

bola spracovaná v zmysle schváleného plánu a programu zasadnutí Mestského zastupiteľstva  

Liptovský  Mikuláš pre rok 2019. 

1. Úvod 
 

Podkladom pre nakladanie s komunálnym odpadom v meste Liptovský Mikuláš v hodnotenom 
roku 2018 bol: 

- zákon č.  79/2015 Z. z. o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a s jeho vykonávacími predpismi,  

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2016/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi v platnom znení, 

- Rámcová zmluva č. 201/2018/ŽPD o  vymedzení rozsahu a spôsobu správy, údržby a 

prevádzkovaní majetku mesta a o finančnom zabezpečení týchto činností, 

- Zmluva  č. 1335/2017/ŽP o nakladaní s odpadmi v meste Liptovský Mikuláš.  

V správe sú  zhodnotené údaje: 

- o tvorbe  komunálnych odpadov na území mesta Liptovský Mikuláš,  

- o výsledkoch dosiahnutých v prevádzkach  zariadení  na zber odpadov – zberných dvoroch, 

- o výsledkoch  dosiahnutých v prevádzkach  zariadení na zhodnocovanie odpadov – triediacej 

hale, kompostovacom zariadení, 

- o výdavkoch na prevádzku uvedených zariadení ako i výdavkoch vynaložených na údržbu 

skládky odpadov Veterná Poruba, 

- o kapitálových výdavkoch na realizáciu stavieb a  na modernizáciu technického vybavenia  

súvisiaceho s nakladaním s odpadom. 

 

2. Nakladanie s komunálnym odpadom 
 

2.1 Zber  komunálnych  odpadov: 
 

Zber komunálnych odpadov  v meste sa uskutočňoval: 

- Ich ukladaním do príslušných  kontajnerov alebo vriec (plastový odpad v mestských častiach).    

- Prinesením vytriedených zložiek komunálneho odpadu  na zberné dvory  na  Podtatranského 

ulici  a Okoličnianskej ulici.   

- Odovzdaním  odpadu pri kalendárovom zbere objemného odpadu, biologicky rozložiteľného 

odpadu zo záhrad   alebo nebezpečného odpadu. 

- Odovzdaním  odpadu  jeho výkupcovi.   

V mestskej časti Podbreziny sa  od  roku 2016 okrem pozemných kontajnerov na zber zložiek  

komunálnych  odpadov používajú  i podzemné kontajnery zabudované na troch  lokalitách.    

Odvoz odpadu sa uskutočňoval  podľa  plánovacieho kalendára na rok 2018, v ktorom sú uvedené 

termíny odvozu zložiek komunálneho odpadu, kalendárového zberu objemného odpadu, 

nebezpečných odpadov. Oproti  kalendáru roku 2017 nastala len zmena pri zbere biologicky 

rozložiteľného odpadu a to jeho predĺžením o dva týždne v jesennom období.  
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Množstvo vzniknutých komunálnych  odpadov: 

Produkcia komunálnych odpadov v meste  Liptovský Mikuláš v roku 2018, pre porovnanie aj v rokoch 

2015 – 2017,  podľa  ich kategórie  je uvedená v tabuľke č.  1. 

Tabuľka č. 1 

Kategória odpadu : 

Množstvo vzniknutých komunálnych odpadov v t 

v roku 
2015 

v roku 
2016 

v roku 
2017 

v roku 
2018 

% z 
celkového 
množstva 
odpadov  
v r. 2018 

priemer na 
jedného 

obyvateľa 
v kg  

v r. 2018 

Ostatný odpad 16239,66 14322,19 18548,93 19435,00 98,83 7 

Nebezpečný odpad 71,22 93,06 179,79 230,59 1,17 623 

Spolu: 16310,88 14415,27 18728,72 19665,59  630 
 K 31.12.2018 na území mesta Liptovský Mikuláš žilo 31 194 obyvateľov (údaj zo Štatistického úradu SR). 

Graf č. 1  
Porovnanie množstva komunálnych odpadov v r. 2015, 2016, 2017, 2018 

 

Množstvo  jednotlivých zložiek  komunálnych odpadov vyzbieraných v meste  Liptovský Mikuláš 

v roku 2018, pre porovnanie aj v rokoch 2016 – 2017, je uvedené v tabuľke č.  2.  

Tabuľka č. 2 

Názov odpadu 
Katalógové 

číslo 
Kategória 
odpadu 

Množstvo vyzbieraného odpadu 
v  roku (v t) 

% 
z vyzbiera

ného  
odpadu 
v roku 

2016 2017 2018 2018 

obaly z papiera a lepenky 15 01 01 O 95,555 0,0000 0,0000 0,00 

obaly z plastov 15 01 02 O 112,09 0,0000 0,0000 0,00 

obaly z kovu 15 01 04 O 18,46 0,0000 0,0000 0,00 
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obaly obsahujúce zvyšky 
nebezpečných látok alebo 
kontaminované 
nebezpečnými látkami l  

15 01 10  N   2,355 0,01 

kovové obaly obsahujúce 
nebezpečný tuhý pórovitý 
základný materiál 
(napríklad azbest) vrátane 
prázdnych tlakových 
nádob 

15 01 11 N 1,550 0,0000 0,421 0,00 

absorbenty, filtračné 
materiály ... 

15 02 02 N 0,000 0,2780 0,267 0,00 

opotrebované  
pneumatiky 

16 01 03 O 0,000 21,6400 31,92 0,16 

olejové filtre 16 01 07 N 0,062 0,2450 0,107 0,00 

odpady, ktorých zber 
a zneškodnenie podlieha 
osobitným požiadavkám  

18 02 02 N 0,000 0,1950 0,000 0,00 

papier a lepenka 20 01 01 O 575,665 1013,1100 1165,326 5,93 

Sklo 20 01 02  O 594,08 675,930 680,167 3,46 

viacvrstvové 
kombinované materiály 
na báze lepenky 
(kompozity na báze 
lepenky) 

20 01 03 O 39,840 2,0580 48,901 0,25 

obaly  z kovov 20 01 04 N 8,270 1,9780 77,656 0,39 

Šatstvo 20 01 10 O 20,950 16,9500 18,300 0,09 

Rozpúšťadlá 20 01 13 N 2,237 1,081 0,134 0,00 

Kyseliny 20 01 14 N 0,0350 0,1570 0,040 0,00 

Pesticídy 20 01 19 N 0,290 0,6180 0,100 0,00 

žiarivky a iný odpad 
obsahujúci ortuť 

20 01 21 N 0,540 0,6540 0,643 0,00 

vyradené zariadenia 
obsahujúce 
chlórfluórované 
uhľovodíky 

20 01 23 N 28,460 36,5520 42,850 0,22 

jedlé oleje a tuky 20 01 25 O 1,231 2,1400 3,337 0,02 

oleje a tuky 20 01 26 N 0,090 1,2350 0,575 0,00 

farby, tlačiarenské farby, 
lepidlá a živice obsahujúce 
nebezpečné látky 

20 01 27 N 7,340 46,4290 15,064 0,08 
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batérie a akumulátory 20 01 33 N 2,250 46,4045 51,879 0,26 

batérie a akumulátory 20 01 34 O 0,070 0,076 0,315 0,00 

vyradené elektrické 
a elektronické zariadenia 

20 01 35 N 41,940 43,964 50,488 0,26 

vyradené elektrické 
a elektronické zariadenia 

20 01 36 O 61,220 87,7100 104,858 0,53 

drevo 20 01 38 O 266,750 205,3100 441,510 2,25 

Plasty 20 01 39 O 264,330 559,820 523,530 2,66 

plasty (TAP) 20 01 39 O 74,16 0,00 0,00 0,00 

kovy 20 01 40 O 58,610 1704,340 1843,125 9,37 

zmiešané  kovy 
2001400

7 O 0,000 18,1216 13,195 0,07 

cín 
2001400

6 O 0,000 0,0152 0,070 0,00 

železo a oceľ 
2001400

5 O 0,000 1975,0819 1975,265 10,04 

zinok 
2001400

4 O 0,000 0,4780 0,399 0,00 

olovo 
2001400

3 O 0,000 1,839 1,08 0,01 

hliník 
2001400

2 O 0,000 100,228 165,850 0,84 

meď, bronz, mosadz 
2001400

1 O 0,000 62,7678 82,768 0,42 

biologicky rozložiteľný 
odpad 

20 02 01 O 1201,69 1510,10 1611,770 8,20 

zmesový komunálny 
odpad 

20 03 01 O 8533,720 8136,3500 7959,800 40,48 

odpad z čistenia ulíc 20 03 03 O 598,450 843,9300 615,570 3,13 

objemný odpad 20 03 07 O 578,850 784,4900 993,060 5,05 

drobný stavebný odpad 20 03 08 O 1204,740 826,4400 1142,870 5,81 

zmiešaný stavebný odpad 17 09 04 O 21,720 0,0000 0,000 0,00 

Spolu:   14415,25 18728,72 19665,59 100,00 

   

O .... odpad kategórie ostatný odpad 

N.... odpad kategórie nebezpečný  odpad 
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V roku 2018 oproti roku 2016 došlo k navýšeniu množstva  vyprodukovaných  všetkých zložiek 

komunálnych  odpadov 5 410,61 t.  K navýšeniu došlo pri tých druhoch odpadoch, ktoré boli 

zhodnotené o 5 649,24 t (viď tabuľku č. 3).   

2.2 Spôsob nakladania s komunálnymi odpadmi: 

Nakladanie s  jednotlivými vzniknutými zložkami komunálneho odpadu  v súlade s hierarchiou 

odpadového hospodárstva  je uvedené v tabuľke č. 3: 
 

Tabuľka č. 3 

Nakladanie s odpadmi 

Množstvo odpadu v tonách  v roku 
Množstvo odpadu na 

obyvateľa v kg   v roku  

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Predchádzanie vzniku odpadov 152,950 16,950 83,300 4,862 0,54 3,00 

Zhodnocovanie 
odpadov  

Materiálové 2784,505 7901,21 8433,745 88,507 252,07 270,00 

Energetické 478,430 501,950 592,64 15,207 16,03 19,00 
Zhromažďovanie 539,795 0,000 0,000 17,158 0,00 0,000 

Spolu: 3802,730 8403,611 9109,685 120,871 268,10 292,04 

Zneškodňovani
e odpadov 

Skládkovaním 10442,080 10258,450 10 537,92 332,139 328,76 337,82 

Iné 10,145 3,276 17,96 0,322 0,11 0,06 

Spolu: 10452,23 10261,73 10555,88 332,461 328,86 338,39 
Spolu:  14254,96 18665,34 19665,57 458,195 597,50 630,43 

K 31.12.20198 na území mesta Liptovský Mikuláš žilo 31 194 obyvateľov. 

 

  
 

 

2.2.1 Predchádzanie vzniku odpadov : 

Mesto predchádzalo  vzniku odpadov: 

- zberom opotrebovaného šatstva, 

- odovzdávaním odpadu z dreva do domácností . 

83,30 

9109,69 

10555,88 

Spôsob nakladania s komunálnymi odpadmi 2018 

predchádzanie vzniku
odpadov

zhodnocovanie odpadov

zneškodňovanie odpadov
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V tabuľke č. 4  sú uvedené  údaje dotýkajúce sa prechádzania vzniku odpadov  v roku  2016 až  2018.  

Tabuľka č. 4  

Predchádzanie vzniku odpadov : 

Názov odpadu: 
Katalógové 

číslo 

Množstvo odpadu v tonách Názov 
odberateľa 
odpadu: 

v roku 2016 v roku  2017 v roku 2018 

šatstvo 20 01 10 20,95 16,95 18,30 
Pomocný anjel, n. 
o. Nižná 

drevo 20 01 38 132,00 0,00 65,00 
Zamestnanci VPS 
Liptovský Mikuláš 

Spolu:  152,95 16,95 83,30  

 

2.2.2 Zhodnocovanie odpadov:  
 

- Recyklácia – materiálové zhodnotenie odpadov: 

Množstvo  materiálne zhodnoteného odpadu  v roku 2018, pre porovnanie aj v rokoch 2016 a 2017,  
je uvedené v tabuľke č. 5.  

Tabuľka č. 5 

 Materiálové zhodnotenie odpadov: 
 

Názov odpadu: 
Katalógové 

Číslo 

Množstvo odpadu  
v tonách  v roku  

Názov odberateľa 
odpadu 

2016 2017 2018 

Papier a lepenka 20 01 01 671,210 1013,11 1165,326 

VPS, Družstevná 1, 
Liptovský Mikuláš  

Marián Ondrík, Oravická 
509, Liesek 

Brantner Poprad, s.r.o., 
Nová 76, Poprad  

ZS Žilina, a.s., Kragujevská 
3, Žilina  

Sklo 20 01 02 594,08 675,93 680,187 
Vetropack Nemšová, 
s.r.o., Železničná 207/9, 
Nemšová 

Viacvrstvové 
kombinované 
materiály 
(kompozity) 

20 01 03 39,840 2,058 48,901 
VPS, Družstevná 1, 
Liptovský Mikuláš 

Žiarivky a iný 
odpad 
obsahujúci ortuť 

20 01 21 0,540 0,654 0,643 

VPS, Družstevná 1, 
Liptovský Mikuláš  

ZS Žilina, a.s., Kragujevská 
3, Žilina 

Marián Ondrík, Oravická 
509, Liesek 

Vyradené 
zariadenia 

20 01 23 28,460 36,552 42,850 
VPS, Družstevná 1, 
Liptovský Mikuláš  
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obsahujúce 
chlórfluórované 
uhľovodíky 

Drusur, s.r.o., Dolný Kubín 

ZS Žilina, a.s., Kragujevská 
3, Žilina 

Marián Ondrík, Oravická 
509, Liesek 

Jedlé oleje 
a tuky 

20 01 25 1,231 2,14 3,337 

Brantner Poprad, s.r.o.,  
Nová 76, Poprad 

INTA, s.r.o., 
Rybárska 758/18, Trenčín 

Oleje a tuky 20 01 26 0,090 1,23 0,575 
DETOX s.r.o., Zvolenská 
cesta 139, 
Banská Bystrica 

farby, 
tlačiarenské 
farby, lepidlá 
a živice 
obsahujúce 
nebezpečné látky 

20 01 27 7,340 0,00 0,00  

Batérie 
a akumulátory 

20 01 33 2,250 46,4045 51,879 

Marián Ondrík, Oravická 
509, Liesek 

VPS, Družstevná 1, 
Liptovský Mikuláš 

Drusur, s.r.o., Dolný Kubín 

ZS Žilina, a.s., Kragujevská 
3, Žilina 

batérie 
a akumulátory 

20 01 34 0,070 0,076 0,315 
VPS, Družstevná 1, 
Liptovský Mikuláš 

Vyradené 
elektrické 
a elektronické 
zariadenia 

20 01 35 41,940 43,964 50,488 

VPS, Družstevná 1, 
Liptovský Mikuláš  

Marián Ondrík, Oravická 
509, Liesek 

Drusur, s.r.o., Dolný Kubín 

Vyradené 
elektrické 
a elektronické 
zariadenia 

20 01 36 61,220 87,71 104,858 

VPS, Družstevná 1, 
Liptovský Mikuláš  

Marián Ondrík, Oravická 
509, Liesek 

ZS Žilina, a.s., Kragujevská 
3, Žilina 

Drusur, s.r.o., Dolný Kubín 

Plasty 20 01 39 492,91 559,82 523,530 
VPS, Družstevná 1,  
Liptovský Mikuláš  

obaly z kovu 20 01 04 18,460 0,00 78,077 
ZS Žilina, a.s., Kragujevská 
3, Žilina  

Kovy 20 01 40 58,610 1704,34 1843,125 
ZS Žilina, a.s., Kragujevská 
3, Žilina 

Meď, bronz, 
mosadz, 

20 01 40 
01 0,000 62,7678 82,768 

ZS Žilina, a.s., Kragujevská 
3, Žilina 

KOUEX, s.r.o. Družstevná 
2216, Liptovský Mikuláš 
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Marián Ondrík, Oravická 
509, Liesek 

Drusur, s.r.o., Dolný Kubín 

ŽP EKO QELET, a.s., Martin 

Hliník  
20 01 40 

02 0,000 100,228 165,850 

ZS Žilina, a.s., Kragujevská 
3, Žilina 

KOUEX, s.r.o. Družstevná 
2216, Liptovský Mikuláš 

Marián Ondrík, Oravická 
509, Liesek 

Drusur, s.r.o., Dolný Kubín 

ŽP EKO QELET, a.s., Martin 

Olovo  
20 01 40 

03 0,000 1,839 1,080 

ZS Žilina, a.s., Kragujevská 
3, Žilina 

Marián Ondrík, Oravická 
509, Liesek 

KOUEX, s.r.o. Družstevná 
2216, Liptovský Mikuláš 

ŽP EKO QELET, a.s., Martin 

Zinok  
20 01 40 

04 0,000 0,478 0,399 

Drusur, s.r.o., Dolný Kubín 

ZS Žilina, a.s., Kragujevská 
3, Žilina 

Železo a oceľ 
20 01 40 

05 0,000 1975,019 1975,245 

KOUEX, s.r.o. Družstevná 
2216, Liptovský Mikuláš  

Marián Ondrík, Oravická 
509, Liesek 

ŽP EKO QELET, a.s., Martin 

Cín  
20 01 40 

06 0,000 0,0152 0,070 

ZS Žilina, a.s., Kragujevská 
3, Žilina 

ŽP EKO QELET, a.s., Martin 

Zmiešané kovy  
20 01 40 

07 0,000 18,1216 13,195 

Marián Ondrík, Oravická 
509, Liesek 

ŽP EKO QELET, a.s., Martin 

Biologicky 
rozložiteľný 
odpad 

20 02 01  932,170 1213,46 1395,620 
VPS, Družstevná 1,  
Liptovský Mikuláš 

Drobný stavebný 
odpad 

20 03 08  495,400 332,76 173,38 
ISO & spol, s.r.o., 
Lesnícka 10, Liptovský 
Mikuláš 

Rozpúšťadlá 20 01 13 0,035  1,081 0,00 
DETOX s.r.o., Zvolenská 
cesta 139, Banská Bystrica  

Olejové filtre 16 01 07 0,062 0,00 0,107 
DETOX s.r.o., Zvolenská 
cesta 139, Banská Bystrica  

Opotrebované 
pneumatiky 

16 01 03 0,000 21,64 
31,920 

 
VPS, Družstevná 1,  
Liptovský Mikuláš  

Spolu: 2784,505 7901,21 8433,745  

 
K nárastu množstva zhodnotených odpadov na území mesta Liptovský Mikuláš prispeli výkupne 
zložiek komunálneho odpad  najmä výkup kovov.   

Energetické zhodnocovanie odpadov: 

Energeticky bol zhodnocovaný odpad uvedený v tabuľke č. 6:   
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Tabuľka č. 6 

Energetické zhodnocovanie odpadov: 

Názov odpadu: 

Katalógové 
Číslo 

Množstvo odpadu 
v tonách v roku  

2018 
Názov odberateľa odpadu: 

Drevo 20 01 38 376,51 
Ardex services, s.r.o., Prevádzka 
Liptovský Mikuláš   

Biologicky rozložiteľný odpad  
(konáre) 

20 02 01 216,13 
Ardex services, s.r.o., Prevádzka 
Liptovský Mikuláš   

Spolu: 592,64  

  

Spoločnosť   Ardex services, s.r.o., Prevádzka Liptovský Mikuláš  odpad z dreva a biologicky 

rozložiteľný odpad  (odpad z konárov) drvila na štiepku. Takto  upravený odpad  sa využíval ako 

palivo.  

    
2.2.3 Zneškodňovanie odpadov: 

- Ukladaním odpadov na skládku:  

Skládkovaním bol zneškodňovaný odpad uvedený v tabuľke č. 7.  

Tabuľka č. 7 

 Zneškodnenie odpadov na skládke odpadov 

Názov odpadu: 
Katalógové 

číslo 
odpadu 

Množstvo odpadu 
v tonách v roku  

Názov 
odberateľa 

odpadu: 2015 2016 2017 2018 

Zmesový komunálny 
odpad 

20 01 03 9 527,02 8 533,72 8 136,35 7959,80 

Brantner Fatra,  
s.r.o., 
Robotnícka 20,   
Martin 

Odpad z čistenia ulíc 20 03 03 441,75 598,45 843,93 615,57 

Objemný odpad 20 03 07 59,03 578,85 784,49 993,06 

Drobný stavebný 
odpad 

20 03 08 1 577,25 709,34 493,68 969,49 

Biologicky rozložiteľný 
odpad 

20 02 01 1,94 0,00 0,00 0,00 

Zmiešané odpady zo 
stavieb a demolácií 

17 09 04 21,72 21,72 0,00 0,00 

Farby, tlačiarenské 
farby, lepidlá a živice 
obsahujúce 
nebezpečné látky 

20 01 27 13,39 7,34 46,429 0,00 

DETOX s.r.o. 
Zvolenská cesta 
139, 
Banská Bystrica 

Spolu: 11 620,38 10 449,42 10 304,88 10 537,92  

 

Odpad kategórie ostatný odpad bol zneškodňovaný ukladaním na skládke odpadov Kalnô 

prevádzkovanej spoločnosťou Brantner Fatra, s.r.o., so sídlom  Robotnícka 20,  Martin.  Oproti  roku 

2017 vzrástlo v hodnotenom období  množstvo uloženého odpadu na skládke odpadov  o 233,04 t.  

Tento nárast bol  zaznamenaný pri zložkách objemný a drobný stavebný odpad. Pri zmesovom 

komunálnom odpade môžeme konštatovať pokles  oproti predchádzajúcim rokom. 

- Iný  spôsob zneškodňovania:  
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V tabuľke č. 8 sú uvedené odpady kategórie nebezpečný odpad, ktoré boli zneškodnené  

fyzikálno-chemickou úpravou  spoločnosťou  DETOX s.r.o. so sídlom  Zvolenská cesta 139, Banská 

Bystrica  vo vlastných zariadeniach alebo  ich zneškodňovanie zabezpečovala v iných zariadeniach 

zameraných na tento účel. 

Tabuľka č. 8  

Zneškodnenie odpadov iným spôsobom 

Názov odpadu: 
Katalógové 

Číslo 
Množstvo odpadu  
v tonách rokoch 

Názov odberateľa 
odpadu 

2017 2018 
Farby, tlačiarenské farby, 
lepidlá a živice obsahujúce 
nebezpečné látky 

20 01 27 0,000 15,064 

 
 
 
 
 
 
 
 

DETOX s.r.o. 
Zvolenská cesta 139, 

Banská Bystrica 

Rozpúšťadlá 20 01 13 0,00 0,134 

Kyseliny 20 01 14 0,035 0,040 

Pesticídy 20 01 19 0,290 0,100 

Obaly obsahujúce zvyšky 
nebezpečných látok alebo 
kontaminované nebezpečnými 
látkami 

15 01 10 8,270 
2,355 

 

Kovové obaly obsahujúce 
nebezpečný tuhý pórovitý 
základný materiál (napríklad 
azbest) vrátane prázdnych 
tlakových nádob 

15 01 11 1,550 0,000 

Absorbenty, filtračné 
materiály  

15 02 02  0,00 0,267 

Spolu: 10,145 17,960 
 
 

 

2.3  Triedený zber zložiek komunálneho odpadu: 

Mesto v oblasti  triedeného zberu v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch  a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov je povinné zabezpečiť zavedenie 

a vykonávanie triedeného zberu: 

1. biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická 

osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania, 

2. jedlých olejov a tukov z domácností, 

3. biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov, 

4. zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, 

plasty, kovy, sklo a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky, 

5. umožniť výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérií a akumulátorov, 

príslušnej tretej osobe alebo príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov na ich náklady, 

6. zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov, 

drobných stavebných odpadov v rozsahu do 1 m3 od jednej fyzickej osoby, ak v obci nebol 
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zavedený ich množstvový zber a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z 

domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia. 

 

Okrem uvedených zložiek  v meste  sa triedili aj odpady: 

- odpadové pneumatiky 

- odpad zo šatstva a textílií 

- odpad z dreva. 

 

Zber odpadu z papiera, plastov, kovov,  viacvrstvových materiálov a skla: 

 

Triedený zber  odpadu z papiera, plastov, kovov,  viacvrstvových materiálov a skla v roku 

2018 bol  v meste zabezpečovaný: 

-  kontajnerovým  zberom: 

o kontajnery  o objeme 1100 l na zber  odpadu z plastov, papiera,  skla,  kovov,  

viacvrstvových materiálov (spolu sú zbierané odpady z plastov, kovov,  

viacvrstvových materiálov), 

o podzemných kontajnerov  o objeme  3 m3 na zber  odpadu z plastov, papiera,  skla, 

kovov,  viacvrstvových materiálov, 

- vrecovým zberom  plastov v mestských častiach mesta,   

- zberom na zberných dvoroch -  obyvatelia mesta môžu počas celého roka v neobmedzenom 

množstve tento odpad zdarma odovzdávať na zberných dvoroch, kde sa na zber odpadov  

používajú:  

o veľkoobjemové kontajnery  o objeme 5 m3  na zber  odpadu z  papiera,  skla, kovov 

na zberných dvoroch, 

o veľkoobjemové kontajnery  o objeme 20 m3  na zber  odpadu  z plastov, papiera 

na zberných dvoroch, 

- výkupom odpadov - odpad z papiera a kovov môžu odpredať v zberniach surovín 

prevádzkovaných na území mesta Liptovský Mikuláš alebo spoločnosti Brantner Poprad, 

s.r.o..   

- zberom papiera a  viacvrstvových materiálov na základných a materských školách.   

 

Do množstva  vytriedených zložiek komunálneho odpadu boli započítané množstvá  vykúpených 

odpadov ich výkupcami.  Údaje boli prevzaté z ich predložených oznámení, ktoré sú povinné mestu 

ročne prekladať.    

 

Odpad z plastov, kovov viacvrstvových materiálov a  papiera vyzbieraný v kontajneroch a na 

zberných dvoroch bol dotrieďovaný a upravovaný v triediacej hale a prostredníctvom zmluvných 

partnerov  zhodnocovaný.  

Vyzbieraný odpad zo skla  z kontajnerov  a  zberných dvorov bol  zvážaný a zhromažďovaný 

v areáli odpadového hospodárstva  Okoličné a priebežne bol  odvážaný do zariadenia na jeho 

zhodnotenie.  Spolu s týmto odpadom je zhromažďovaná aj sklenená výplň z okenných rámov, ktoré 

boli na zberné dvory privezené.  

 

Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu: 
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        Mesto Liptovský Mikuláš v súlade s § 21  zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch  a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v platnom znení si  uplatňovalo  výnimku  na zber  biologicky 

rozložiteľného kuchynského odpadu, preto sa na neho nevzťahovala povinnosť zaviesť 

a zabezpečovať  triedený zber tejto zložky odpadu.  

Zber jedlých olejov a tukov z domácností: 

 

Zber tohto odpadu sa uskutočňoval zberom: 

- spoločnosťou  Brantner Poprad, s.r.o. – zber priamo od obyvateľov z lokalít s prevažujúcou 

zástavbou bytových domov, 

- spoločnosťou INTA, s.r.o., Trenčín – zber odpadu na čerpacej stanici PH na Štefánikovej ul. , 

Liptovský Mikuláš 

- odpadu na zberných dvoroch. 

 

Zber biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov: 

 

Jedná sa o  zelený odpad z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov v správe mesta 

a pozemkov fyzických osôb.  

Zber tohto odpadu sa vykonával: 

- Kontajnerovým spôsobom z rodinných domov a bytových domov, z ktorých obyvatelia o zber 

požiadali, 

- kalendárovým zberom  dva krát do roka, 

- na zberných dvoroch. 

Vyzbieraný odpad sa zhodnocoval: 

- kompostovaním  (tráva, lístie, vypletá burina, zvyšky z pestovania, znehodnotené  ovocie 

a zelenina a pod) v zariadení prevádzkovanom Verejnoprospešnými službami  Liptovský 

Mikuláš.  

- drvením na štiepku  (konárov) na štiepku  a jej využívaním ako palivo.   

 

3. Zariadenia na nakladanie s komunálnymi odpadmi  

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš v roku 2018:  

1. prevádzkovali zariadenia na nakladanie s komunálnymi odpadmi: 

- zberné dvory na Podtatranského a Okoličnianskej ulici,  

- triediacu halu na Žiarskej ulici, 

- kompostáreň v areáli odpadového hospodárstva Okoličné, 

- prekládkovú stanicu na Okoličnianskej ulici, 

2. vykonávali monitoring a údržbu skládky odpadov Veterná Poruba,  

3. vykonávali údržbu ČOV Podbreziny.  

Zberné dvory: 

V roku 2018  boli v prevádzke dva zberné dvory: 

- Zberný dvor  na Okoličnianskej ulici, Liptovský Mikuláš, 

- Zberný dvor na Podtatranského ulici, Liptovský Mikuláš.   
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Do zberného dvora mohol občan mesta Liptovský Mikuláš preukázaním  sa občianskym 

preukazom priniesť akúkoľvek vytriedenú  zložku komunálneho odpadu bez obmedzenia množstva, 

okrem odpadu z liečiv  a kuchynského odpadu.   

Novelizáciou  zákona o odpadoch zákonom č. 90/2017 Z. z.  nastali zmeny v zbere   

opotrebovaných pneumatík.  Od  01.05 2017 sa ich spätný zber mohol vykonávať aj na zberných 

dvoroch.  Zapracovaním tejto možnosti  do všeobecne záväzného nariadenia  mesto umožnilo 

obyvateľom tento druh odpadov  odovzdávať na zberných dvoroch. 

Od 01.06.2016 v súvislosti so zmenou zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorou bol zber drobného stavebného odpadu 

spoplatnený,  drobný stavebný odpad je zbieraný len na zbernom dvore na Okoličnianskej ul.  Len na 

tomto dvore je možné zabezpečiť  váženie prineseného odpadu na ciachovanej váhe, ako to vyžaduje 

zákon.   

Na zbernom dvore sa  realizovalo s cieľom znižovania množstva skládkovaného odpadu alebo 

zníženia jeho objemu: 

- triedenie  drobného stavebného  odpadu na odpad vhodný na zhodnotenie (materiálové) 

a na odpad nevhodný na spracovanie (napr. betón s výstužou, znečistené stavebné materiály 

a pod.), 

- vybíjanie sklenenej výplne z okenných rámov, výplň bola  zhodnocovaná spolu s odpadom 

zo skla,     

- triedenie biologicky rozložiteľného  odpadu na konáre a odpad zo záhrad z dôvodu 

rozdielneho spôsobu zhodnocovania (konáre štiepkovaním na palivo, lístie, tráva 

kompostovaním), 

- triedenie polystyrénu z plastov, 

- triedenie dreva, drevo vhodné ako palivo, 

- veľkoobjemový  odpad (okenné rámy, nábytok) sa  rozoberali na ich jednotlivé diely.   

Na zberných dvoroch sú  na zhromažďovanie  prinesených odpadov používané: 

- veľkoobjemové kontajnery o objeme 5 m3 používané na zber  biologicky rozložiteľného 

odpadu, odpadu z kovov,  dreva, objemného odpadu,  

- veľkoobjemové kontajnery o objeme   20 m3 na zber odpadu z papiera, plastov,  

- špeciálne kontajnery na zhromažďovanie batérií a akumulátorov, žiariviek, 

- ekologický  kontajner  na ukladanie  nebezpečných odpadov, 

- eko domček  na  zhromažďovanie elektroodpadu, 

- kontajner na zber šatstva, 

- vrecia big – beg  na zber polystyrénu. 

 
Množstvo jednotlivých zložiek komunálneho odpadu prinesených občanmi v roku 2018 

do zberných dvorov je uvedené v tabuľke č. 9. 

Tabuľka č. 9 

Názov odpadu 
Katalógové 

číslo odpadu 

Množstvo odpadu v tonách v roku  

2016 2017 2018 
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Nebezpečný odpad  19,874 22,711 19,603 

Papier a lepenka 20 01 01 86,130 79,26 97,880 

Plasty  20 01 39 43,04 35,74 37,600 

Sklo 20 01 02 99,460 92,80 94,024 

Elektroodpad 20 01 21 
20 01 23 
20 01 35 
20 01 36 

132,16 109,292 140,415 

Batérie a akumulátory  20 01 33 2,270 0,000 0,000 

Batérie  a akumulátory – monočlánky 20 01 34 0,050 0,076 0,000 

Drevo    20 01 38 266,750 205,310 376,510 

Kovy 20 01 40 58,610 56,910 52,32 

Biologicky rozložiteľný odpad 20 02 01 652,360 805,430 488,930 

Objemný odpad 20 03 07 445,970 784,520 993,060 

Drobný stavebný odpad 20 03 08   1205,080 826,440 1142,870 

Opotrebované  pneumatiky 16 01 03 0,000 21,64 31,920 

Spolu: 3011,754 3040,129 3475,132 

 

Výdavky  na prevádzku zberných dvorov:  

Prevádzka zberných dvorov bola v súlade so  zákonom  č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov financovaná: 

1. z rozpočtu  mesta Liptovský Mikuláš – zber   zložiek komunálneho odpadu  nepatriacich do  

vyhradeného prúdu odpadov vo výške 70,90 % z celkových nákladov na ich prevádzku, 

2. výrobcom materiálu  -   zber  vyhradeného prúdu  odpadov z obalov a z odpadov 

neobalových materiálov (odpadu z papiera, platov, skla, tetrapakov) vo výške 29,10 % z 

celkových nákladov na ich prevádzku.   

Výrobcovia túto povinnosť zabezpečujú cez organizácie zodpovednosti výrobcov.  Mesto Liptovský 

Mikuláš zmluvne túto činnosť zabezpečilo so spoločnosťou ENVI-PAK, a. s., so sídlom  Galvaniho 7/B, 

821 04 Bratislava. 

 

Podiel výdavkov na zber daného vyhradeného  prúdu odpadu  z celkových výdavkov na 

prevádzku zberných dvorov bol stanovený  z percentuálneho  množstva  vytriedeného  daného 

vyhradeného prúdu odpadu  z celkového množstva vytriedených odpadov  na zberných dvoroch.  

 

Výška výdavkov  mesta Liptovský Mikuláš  na prevádzkovanie zberných dvorov v roku 2018 bola 

132 230,00 €. 
 

Príjmy  boli z vyzbieraného drobného stavebného odpadu. V roku 2018 bolo na zbernom dvore 

Okoličné  vybraných 15 219,00 € za dovezené drobné stavebné odpady obyvateľmi mesta Liptovský 

Mikuláš.  
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Prekládková stanica: 

Prekládková stanica je miesto zhromažďovania zložiek komunálneho odpadu, ktoré sú zvážané 

z územia mesta Liptovský Mikuláš a  následne  odvážané na skládku odpadov Kalnô prevádzkovanej 

spoločnosťou Brantner Fatra, s. r .o.,  so sídlom  Robotnícka 20,  Martin. 

Množstvo privezených zložiek komunálneho odpadu z mesta Liptovský Mikuláš na prekládkovú 

stanicu v roku 2018 sú uvedené v tabuľke č. 10. 
 

Tabuľka č. 10 

Názov odpadu 
Katalógové 

číslo odpadu 

Množstvo odpadu 
 v tonách v roku 

2016 2017 2018 
Zmesový komunálny odpad 20 01 03 8 533,72 8136,35 7959,80 

Odpad z čistenia ulíc 20 03 03 598,45 843,93 615,57 

Objemný odpad 20 03 07 578,85 784,49 993,06 

Drobný stavebný odpad 20 03 08 709,34 493,68 969,49 

Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií 17 09 04 21,72 0,00 0,00 

Spolu: 10 442,08 10258,45 10537,92 

 

Bežné výdavky na prevádzku prekládkovej stanice: 

Na prevádzku prekládkovej stanice  z rozpočtu mesta boli  v roku 2018 vynaložené finančné 

prostriedky vo výške 156 249,80 €, ktoré boli prevádzkovateľovi stanice  uhrádzané pravidelným 

mesačným transferom.   

 

Kapitálové výdavky: 

Mesto Liptovský Mikuláš na dostavbu prekládkovej stanice odpadov z vlastných prostriedkov 

vynaložilo finančné prostriedky  vo výške 53 304,00 € na dokončenie realizácie II. etapy prekládkovej 

stanice (západná časť prekládkovej stanice). 

 
Kompostáreň: 

V kompostovacom zariadení je zhodnocovaný biologicky rozložiteľný odpad – pokosená 

tráva, lístie, odpad zo z údržby verejnej zelene,  zo záhrad fyzických osôb okrem odpadu z údržby 

drevín.  

Verejnoprospešné služby  Liptovský Mikuláš v intervaloch  stanovených v zvozovom kalendári 

na rok 2018   zvážali  odpad zo záhrad z rodinných domov ako  aj zo záhrad pri bytových domoch 

do daného zariadenia, kde ho na kompostovacej ploche spracovávali. Zvoz odpadu bol v jesennom 

období oproti zberovému kalendáru na rok 2018 na požiadanie obyvateľov mesta predĺžený o dva 

týždne.  

 Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu  spracovaného kompostovaním v danom 

zariadení  v roku 2017 je uvedené v tabuľke č. 11. 

  

Tabuľka č. 11 
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Názov odpadu 
Katalógové číslo 

odpadu 

Množstvo odpadu v tonách 

v roku 2016 v roku 2017 v roku 2018 

biologicky rozložiteľný odpad  

(odpad zo záhrad) 
20 02 01 932,17 1 213,46 1359,64 

Odpad z údržby drevín (konáre) ako aj odpad z dreva vyzbieraný na zberných dvoroch  bol 

spracovávaný spoločnosťou Ardex servis, s.r.o., so sídlom Čapajevova 73, Prešov na štiepku.   

Analýzu vzorky kompostu vykonala spoločnosť  EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Nové 

Zámky.   Podľa protokolu o skúške  výsledky meraní sledovaných parametrov  analyzovanej vzorky sú 

v súlade s limitnými hodnotami kovových prvkov v kompostoch podľa prílohy č. 3 vyhlášky 

Ministerstva poľnohospodárstva SR č. 577/2005 Z. z.,  ktorou sa ustanovujú typy hnojív, zloženie, 

balenie a označovanie hnojív, analytické metódy skúšania hnojív, rizikové prvky, ich limitné hodnoty 

pre jednotlivé skupiny hnojív, prípustné odchýlky a limitné hodnoty pre hospodárske hnojivá.  

 Na základe toho vyrobený kompost:  

- používali Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš pri svojej činnosti pri údržbe  zelene 

v meste, 

- bezúplatne si  ho mohli  zobrať obyvatelia mesta Liptovský Mikuláš ako aj podnikatelia pre 

svoju potrebu.   

 

Bežné výdavky na prevádzku kompostárne:   

Prevádzkové náklady  kompostárne v roku 2018 boli  42 640,00 €, ktoré boli  

prevádzkovateľovi zariadenia hradené  pravidelným  mesačným  transferom.  

 

Kapitálové výdavky na prevádzku kompostárne:   

Podmienky kompostovania  v zariadení  ako i kvalita vyrobeného kompostu  sa zlepšia: 

1. doplnením  strojového vybavenia  v zariadení  o štiepkovač, traktorový prekopávač, preosievač, 

2. výmenou starých zberových vozidiel za nové, 

3. zmenou  zberu  biologicky rozložiteľného odpadu z vrecového systému na kontajnerový.  

Na nákup uvedenej techniky ako i nádob mesto získalo finančné prostriedky z  Operačného 

programu Kvalita životné prostredie  na projekt "Zber BRO pre kompostáreň v LM". Bližšie údaje 

o zakúpenej technike je uvedené v kap. 5.3.1.             

 

Triediaca  hala:   

 

   V triediacej hale je dotrieďovaný odpad  z papiera a odpad z plastov spolu 

s viackombinovanými materiálmi a kovovými obalmi  zo zberných nádob a vriec  umiestnených: 

1. na území mesta Liptovský Mikuláš, 

2. na území obcí,  s ktorými majú Verejnoprospešné služby na túto činnosť podpísanú zmluvu, 

3. na zberných dvoroch mesta Liptovský Mikuláš. 

 

 Z celkového množstva privezených odpadov v roku 2018 do triediacej haly  podiel odpadov 

privezených z mesta Liptovský Mikuláš bol  75,2 %. 
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Odpady sa ďalej triedia podľa požiadaviek odberateľov. Odpad z plastu sa triedi podľa druhu 

plastu (PET, HDPE, LDPE fólia... ),  podľa farebnosti (PET fľaše), odpad z papiera na papier a kartón. 

Množstvo dovezeného odpadu do triediacej haly  vyzbieraného na území mesta Liptovský Mikuláš za 

rok 2018, pre porovnanie aj za roky 2016 a 2017, je uvedené v tabuľke č. 12. 

Tabuľka č. 12 

Množstvo dovezeného odpadu do triediacej haly 

Názov 

odpadu 
Zberové miesto 

Množstvo v t 

V roku 2016 V roku 2017 V roku 2018 

Papier  Mesto Liptovský Mikuláš  467,210 487,450 601,595 

Plasty * Mesto Liptovský Mikuláš 554,416 573,554 523,530 

Spolu mesto: 1021,626 1061,004 1125,125 

* v kontajneri na plast sa zbierajú aj kovy a viackombinované materiály (tzv.tetrapaky) 

Problémom bolo  zabezpečenie  odovzdania pretriedeného odpadu na zhodnotenie najmä LDPE fólie 

a TAP (tuhé alternatívne palivo - zmes nezhodnotiteľného plastového odpadu), čo je problém na 

celom Slovensku.   

Bežné výdavky na prevádzku triediacej haly: 

Prevádzka triediacej  haly  v súlade so zákonom  č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov je financovaná  výrobcom materiálu,  z ktorého  vzniká odpad z obalov 

a z odpadov neobalových materiálov (odpadu z papiera, plastov, skla, tetrapakov) prostredníctvom 

organizácie zodpovednosti výrobcov –  ENVI-PAK, a. s., so sídlom  Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava. 

Mesto sa podieľalo na financovaní revízie automobilov  určených na zber  triedených 

odpadov vo výške 7 326,43 €.  

Príjmy z predaja  odpadu papiera, plastov, skla,  kovov boli  v roku 2018 vo výške 45 314,62 €.   

Skládka odpadov Veterná Poruba: 

V hodnotenom období na  Skládke odpadov Veterná Poruba prevádzkovateľ zariadenia  

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš zabezpečovali: 

1. monitoring skládky odpadov v predpísaných intervaloch stanovených ukazovateľov  

rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia Žilina,      

2. zneškodnenie priesakových  a drenážnych  vôd vytekajúcich  so skládky odpadov,  

3. údržbu areálu skládky odpadov a  zariadení na skládke odpadov - rigolov na odvádzanie 

povrchových vôd,  čerpadiel,  záchytných česiel na zatrúbnení potoka, 

4. vykonávali opatrenia, ktoré Slovenská inšpekcia Žilina  uložila Verejnoprospešným 

službám  Liptovský Mikuláš  na základe výsledkov  inšpekciou vykonaných kontrol  

zameraných na dodržanie  zákonných parametrov pri uzatváraní skládky odpadov Veterná 

Poruba.   
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 Činnosti vykonávané na Skládke odpadov Veterná Poruba sú  financované:  

1. z účelovej finančnej rezervy - monitoring skládky – vôd odobratých z odberných miest, 

meranie  množstva skládkového plynov a jeho  analýzu,  topografia skládky odpadov, 

2. z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš – aktivity uvedené v bodoch 2. až 4. 

Výška vynaložených prostriedkov  v roku 2018   na prevádzkovanie skládky odpadov sú uvedené 

v tabuľke č. 13. 

Tabuľka č. 13 

Výdavky na prevádzku skládky odpadov v € 
 

Názov položky: v roku 2016 v roku 2017 v roku 2018 

Odvedenie odpadových vôd  58 073,00 75643,99 59520,00 

Údržba skládky odpadov 20 800,00 23795,20 21320,00 

Nájom pozemkov 318,94 285,94 374,42 

Spolu: 79191,94 99725,13 81214,42 

 

Údržba skládky pozostávala z: 

- kosenia povrchu skládky odpadov, 

- čistenia povrchových rigolov, vtokového objektu,  

- prečisťovania potrubia na odvádzanie vôd zo skládky odpadov,  

- údržby prevádzkových objektov. 

Oprava a výmena čerpacích zariadení  na prečerpávanie odpadových vôd z prečerpávacej šachty 

do kanalizačného potrubia boli financované z účelovej finančnej rezervy. 

 V roku 2018 bola pripravovaná a podaná na SIŽP Žilina žiadosť  o stavebné povolenie  na 

realizáciu  stavby „SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba – Prepracovanie“, zároveň 

boli predložené  aj požadované prílohy ku žiadosti – nájomné zmluvy s vlastníkmi pozemkov,  

posúdenie vplyvov na životné prostredie a pod.  

Údržba ČOV Podbreziny:  

V ČOV sú sústreďované a prečisťované odpadové vody spevnených parkovací  miest 

v mestskej časti Podbreziny. Údržba ČOV pozostávala zo zabezpečovania údržby záchytných zariadení 

a nakladania s odpadmi  vzniknutými  ich prevádzkou. Výdavky na túto činnosť  v roku 2018 sú 

uvedené v tabuľke č. 14.  

Tabuľka č. 14 

Výdavky na údržbu ČOV  v € 

Názov položky: v roku 2016 v roku 2017 v roku 2018 

Údržba ČOV 8 738,40 2 525,52  1 783,72 

 

 

4. Nezákonne umiestnený odpad 

Verejnoprospešné  služby Liptovský Mikuláš v roku 2018 zabezpečili  odvoz 61,44 t  nezákonne 

umiestneného odpadu.  Najčastejšie  sa vyskytujú  na:  
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1. lokalitách, kde  boli uložené  veľkoobjemové kontajnery  počas jarného a jesenného zberu  

veľkoobjemového, zeleného biologicky rozložiteľného odpadu, 

2. lokalitách Hlboké, Priemyselná ul., Vrbická ul. -  v okolí  objektov so  sociálnymi bytmi, 

3. lokalita Palúdzka – prístupná cesta na štrkopiesky, 

4. v okolí záhradkárskych osád najmä biologicky rozložiteľný odpad – lokalita Háj.    

V podnetoch  na výskyt  nezákonne uloženého odpadu  sú uvedené  len miesta s výskytom tohto 

odpadu, ale jeho pôvodca vo väčšine prípadoch je neznámy.  Pretože sa jedná  o zložky komunálneho 

odpadu v súlade so zákonom o odpadoch,  odpad  je povinné odstrániť mesto na svoje  náklady.   

Možnosť vykonávať zber  opotrebovaných pneumatík aj na zberných dvoroch, ktorý  umožnila 

novela zákona  odpadoch,  znížila   množstvo čo do počtu ako i do množstva  nezákonne 

umiestnených  pneumatík.  

Nezákonne uložený odpad je zložený z rôznych navzájom premiešaných a znečistených zložiek  

komunálneho odpadu. To určuje ďalší spôsob nakladania s týmto  odpadom.  Len v ojedinelých 

prípadoch je tento odpad možno zhodnotiť.  Je to možné  napr.  ak  sa jedná o drobný stavebný 

odpad.  Prevažná časť  nezákonne uloženého odpadu je uložená na skládke odpadov.  

Odvoz jednej tony nezákonne umiestneného odpadu a jeho zneškodnenie na skládke odpadov  

mesto stojí 64,26 €. 

 

5. Výdavky a príjmy  na nakladanie s komunálnym odpadom 

Podkladom pre  financovanie  nákladov spojených  s nakladaním  komunálneho  odpadu  v roku 

2018 bol:  

a) Rozpočet mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018, 

b) RÁMCOVÁ  ZMLUVA  č. 201/2018/ŽPD o vymedzení rozsahu a spôsobu správy, údržby a 

prevádzkovaní majetku mesta a o finančnom zabezpečení týchto činností, 

c) Zmluva č. 1335/2017/ŽP o nakladaní s komunálnym odpadom vznikajúcim na území mesta 

Liptovský Mikuláš, 

d) Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov č. 

Z09082015083 so spoločnosťou ENVI-PAK, a.s., so sídlom: Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava.  

 

5.1 Bežné výdavky  na nakladanie s komunálnymi  odpadmi : 

Výška bežných výdavkov v oblasti nakladania s  komunálnymi  odpadmi  v roku 2018  podľa 

programu 6 Odpadové hospodárstvo  rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš je  uvedená v tabuľke č. 15.  

Tabuľka č. 15 

 Výdavky mesta Liptovský Mikuláš na nakladanie s komunálnym odpadom 

Názov  
podprogramu  

Upravený rozpočet na rok  Plnenie rozpočtu k 31.12. 

2016 2017 2018  2016 2017 2018 

06.1  
Zvoz a odvoz odpadu 

1071651 1321171 921922 1022547,40 1292807,02 911303,50 

06.2 
Zneškodňovanie 

527927 424161 364237 527224,10 387453,49 347693,53 



23 
 

odpadov 

06.3 
Vodné stočné LVS  

241647 227442 236303 241646,82  218446,46 231231,32 

Spolu 1841225 1972774 1522462 1791418 1898706,97 14390228,35 

 

V roku 2018 zvýšené výdavky boli spojené zavedením kontajnerového zberu biologicky rozložiteľného 

odpadu  a to na rozvoz zberných nádob do domácností ako i na jeho odvoz do zariadenia na jeho 

spracovanie. Rodinným domom  bezodplatne  a na požiadanie i bytovým domom boli pridelené 

nádoby o objeme 240 l.  

 

5.2 Výdavky  na prevádzku zariadení na nakladanie s odpadmi: 

Výška bežných výdavkov na prevádzku  jednotlivých zariadení na nakladanie s odpadmi  

prevádzkovaných v roku 2018 je  uvedená v tabuľke č. 16. 

Tabuľka č. 16 

Výdavky mesta Liptovský Mikuláš na prevádzkovanie   
prevádzkovaných zariadení na nakladanie s odpadom v € 

Názov položky 
Upravený rozpočet na rok  Plnenie k 31.12.2018 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Zberné dvory 181043 150572 132230 154713,00 150420,00 132230 

Triediaca hala 129958 0 0 64978,00 0,00 0,00 

Kompostáreň 41600 67524 62640 51597,50 67523,14 42640,00 

Prekládková stanica 142830 164497 156250 142830,00 164497,00 156249,80 

Skládka odpadov  20800 100040 21320 79191,94 99 725,13 21320 

ČOV Podbreziny 11960 5000 2873 8738,40 2 525,52 1783,72 

Spolu: 528191 487133 375313 502048,84 481879,30 354223,52 

 

Prevádzka  triediacej haly  bola  v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch  a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení hradená výrobcami vyhradeného výrobku, z ktorých 

vznikajú odpady z obalov a neobalových výrobkov.   Prevádzka  zberných dvorov  z uvedeného 

dôvodu bola  vo výške 29,1%  hradená tiež výrobcami vyhradeného výrobcu. Percento bolo 

stanovené  ako podiel  odpadov  z obalov a neobalových výrobkov z celkového množstva  

vytriedených odpadov  na zberných dvoroch.  

 

5.2.1 Výdavky  na nakladanie  s komunálnym odpadom: 

Výška výdavkov na  činnosti spojené  s nakladaním  s komunálnym odpadom v roku 2018 

je uvedená v tabuľke č. 17. 

Tabuľka č. 17 

 Výdavky mesta Liptovský Mikuláš na  nakladanie 
s komunálnym odpadom  v € 

Názov položky 
V rokoch  

2016 2017 2018 

Zneškodnenie odpadov 416561,94 409235,39 417108,55 

Odvoz zeleného odpadu 65389,63 42926,01 73614,74 

Odvoz odpadov 265013,54 225676,11 239652,70 
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Náklady spojené s odvozom odpadu (školenie 
vodičov, revízie techniky, opravy) 

8526,37 10512,94 13483,16 

Odvoz nebezpečných odpadov 3040,73 9131,17 7790,31 

Zhodnocovanie stavebných odpadov 4131,65 4309,68 2571,71 

Oprava prístreškov, plochy pod kontajnery  2000,00 4452,51 12907,22 

Ostatné náklady (propagácia, letáky ...) 7750,63 1714,60 2516,82 

Havarijná situácia na skládke odpadov Veterná 
Poruba  

0,00 124505,01 0,00 

Náklady na rozvoz nádob na BRO 0,00 0,00 10000,00 

Spolu: 772414,5 832463,4 779645,2 

 

5.3 Kapitálové výdavky: 

Výška  kapitálových výdavkov na realizáciu stavieb prevádzkovaných Verejnoprospešnými 

službami Liptovský Mikuláš a  súvisiacich  s nakladaním  s komunálnym odpadom v roku 2018  je  

uvedená v tabuľke č. 18. 

 
Tabuľka č. 18 

 Kapitálové výdavky mesta Liptovský Mikuláš na 
realizáciu stavieb v € 

Názov položky 
Plnenie rozpočtu  

Schválený Upravený k 31.12.2018 

Prípravná a projektová dokumentácia  –  
Kompostáreň Okoličné (geodetické zameranie) 

0,00 342 342,00 

Prekládková stanica Komunálneho odpadu 
Okoličné (II.etapa) 

0,00 53304 53304,00 

Rozšírenie kamerového systému Okoličné 0,00 9588 9587,88 

Skládka TKO Veterná Poruba - prekrytie skládky 0,00 3500 0,00 

Spolu: 0,00 66734 63233,88 

 

V roku 2018 bola ukončená realizácia druhej etapy prekládkovej stanice. Po jej ukončení 

a daní do prevádzky východná časť prekládkovej stanice sa začala využívať ako úložisko pre 

veľkoobjemové kontajnery slúžiace na odvoz odpadov za účelom ich zneškodnenia.  

5.3.1 Výdavky  na nákup technicky: 

Výška  kapitálových výdavkov na nákup  techniky pre Verejnoprospešné služby Liptovský 
Mikuláš  v roku 2018 je  uvedená v tabuľke č. 19. 

Tabuľka č.19 

 Kapitálové výdavky mesta Liptovský Mikuláš na 
techniky   v € 

Názov položky Plnenie k 31.12.2018 

Traktor 140 HP 68280,00 

Traktorový náves nosnosť 14 t  - 2 ks 52800,00 

Drvič BRO za traktor 89520,00 

Naťahovací kontajner 20m3- 4ks 16084,80 

Naťahovací kontajner 35m3- 6ks 26575,20 

Zberové vozidlo BIOPACK s rotačným 255900,00 
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lisovaním 16 m3 

Hákový naťahovač kontajnerov 6 x 6 136440,00 

Zberné nádoby na bioodpad 240 l -  2999 ks 99924,28 

Zberné nádoby na bioodpad 240 l -  1 ks 35,72 

Spolu: 745560 

Nákup techniky bol realizovaný z projektu  "Zber BRO pre kompostáreň Liptovský Mikuláš“. Na 

ich financovaní sa mesto Liptovský Mikuláš podieľalo 5 %. Zo štátneho rozpočtu bolo na ich nákup 

poskytnutých 10 %. Zvyšných 85 %  finančných prostriedkov mesto získalo z Operačného programu 

Kvalita životného prostredia.    

 

5.4 Príjmy mesta Liptovský Mikuláš v oblasti odpadového hospodárstva:  

Príjmy mesta Liptovský Mikuláš v odpadovom hospodárstve  v roku 2018 boli z: 

1. poplatkov  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 

2. sankcií uložených v daňovom konaní, 

3. poplatkov za drobný stavebný odpad. 

 

Príjmy  sú uvedené v tabuľke č. 20.  

Tabuľka č. 20 

Výška príjmov  
v oblasti odpadového  hospodárstva v € v rokoch 

Zdroj príjmov 2016 2017 2018 

poplatky  za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady 

841715,49 841817 834446 

príspevky  z Recyklačného fondu   108724,00 5302 0 

poplatky za drobný stavebný odpad 6011,95 12730 15219 

sankcie 3743,00 1474 611 

za vyseparované komodity ENVI-PAK 9083,00 0,00 0 

spolu: 969277,44 861323 850276 

  

Z dôvodu platnosti  zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých: 

- Recyklačný fond bol  § 132 ods. zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení  zrušený k 31.12.2016 bez právneho nástupcu a od tohto 

dňa vstúpil do likvidácie, 

- nastala zmena financovania triedeného zberu z obalov a neobalových výrobkov.   

Príjmy z poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:  

Výška vybraných poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2018 je 

uvedená v tabuľke č. 21. 

Tabuľka č. 21 

Výška poplatkov za komunálne odpady  v € 
% plnenia 

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť k 31.12.2018 

837186,00 837186,00 834446,30 99,67 
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Výber poplatkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol ovplyvnený najmä: 

- vyhlásením osobného bankrotu neplatičmi, 

- uplatňovaním si zliav obyvateľmi  mesta na  úplné oslobodenie od poplatku alebo jeho % 

krátenie,  ktoré  im umožňuje  platné VZN.  

Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018 bola v súlade 

so  Všeobecne záväzným  nariadením č. 9/2008/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov  stanovená: 

1. 0,0531 € za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov 

alebo 0,1659 € za jeden kilogram komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, 

pre právnické osoby a podnikateľov, ktorí  požiadali o množstvový zber, 

2. 0,0618 € za osobu a kalendárny deň: 

- fyzická osoba,  ktorá má v meste trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území 

mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej 

časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny 

porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem 

lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná 

plocha 

- právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 

území mesta na iný účel ako na podnikanie  a podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo 

užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.  

- a lôžko a kalendárny deň pre fyzické osoby, a podnikateľov poskytujúcich ubytovacie 

služby,  

- za počet miest určených na poskytovanie služby a kalendárny deň pre podnikateľov 

poskytujúcich reštauračné a kaviarenské služby alebo iné pohostinské služby (bez 

ubytovania), 

3. 0,015 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. 

 

 

6. Záver 

Činnosť mesta Liptovský Mikuláš v roku 2018  v oblasti odpadového hospodárstva bola určovaná: 

1. rozpočtom mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018, 

2. platnou legislatívou  v tejto oblasti, 

3. všeobecne záväzným nariadením nakladania s komunálnym odpadom v meste Liptovský 

Mikuláš,  

4. výsledkami vykonaných kontrol  a prieskumom na skládke odpadov Veterná Poruba, 

5. požiadavkami vznesenými obyvateľmi mesta alebo poslancami  v rámci interpelácií.     

Mesto Liptovský Mikuláš  v roku 2018 vytváralo podmienky na zvyšovanie množstva 
zhodnocovaného odpadu. K zvýšeniu prispelo: 

1. nákup  novej techniky na zvoz  odpadov a techniky na zhodnocovanie bioodpadov,  

2. vykonávanie propagačnej a vzdelávacej aktivity (relácie v rozhlase,  televízii, články 

v mestskom mesačníku, spoluorganizáciou konferencie Separáčk - konferencie, ktorej 
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organizátormi sú žiaci základných škôl  žiakov   a je tematicky zameraná na nakladanie 

s odpadom,  organizovaním exkurzií  v triediacej hale).     

Na činnosť mesta v oblasti odpadového hospodárstva  negatívne vplývali tieto faktory: 

1. Nezákonne umiestnený odpad, čierne skládky odpadov.   Vznikali najmä na miestach: 

- umiestnenia kontajnerov počas  kalendárového zberu zeleného a objemného odpadu, 

- v blízkosti obydlí  sociálne slabších obyvateľov, 

- záhradkárskych osád. 

2. Výsledky kontrol a prieskumov zameraných na dodržanie technologického postupu 

uzatvorenia skládky odpadov  v roku 2014 z dôvodu zvýšeného množstva vôd vytekajúcich z 

telesa skládky  a plnenie následne  uložených opatrení.  

Mesto Liptovský Mikuláš v roku 2018  v spolupráci s Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš:  

1. riešilo realizáciu  a financovanie  opatrení uložených Slovenskou inšpekciou životného 

prostredia Žilina na základe výsledkov vykonaných kontrol a prieskumov zameraných na 

dodržanie  technológie  a parametrov pri uzatváraní  Skládky odpadov Veterná Poruba pre 

prevádzkovateľa skládky odpadov Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, 

2. pripravovalo podklady potrebné k podaniu žiadosti o povolenie realizácie stavby „SO-04 

Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba – Prepracovanie“. 

3. riešilo zmenu nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom z rodinných domov z vrecového 

systému na kontajnerový, 

4. riešilo dostavbu prekládkovej stanice II. etapa, 

5. zabezpečovalo realizáciu projektu „Zber BRO pre kompostáreň v Liptovskom Mikuláši“. 

 

 

 

 

 


