


MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI 

NÁVRH NA UZNESENIE
M E ST SK ÉH O Z AST U PI T EĽ ST V A 

zo dňa 2.6.2022     číslo     /2022 

K bodu:  Návrh na schválenie podmienok a financujúcej banky k úveru na realizáciu 
stavby „SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba - Prepracovanie“ 

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

I. konštatuje, že
1. dňa 24.10.2019 mestské zastupiteľstvo PRIJALO uznesenie číslo 78/2019 k bodu

rokovania: Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba, ktoré dňa 25.10.2019
nadobudlo PLATNOSŤ na základe podpisu uznesenia primátorom mesta Liptovský
Mikuláš,

2. Slovenská inšpekcia životného prostredia Žilina prevádzkovateľovi „Skládky TKO Veterná
Poruba“, t. j. Verejnoprospešným službám Liptovský Mikuláš, rozhodnutím č. 1593-
30176/2019/Chy/770140103/Z15-SP zo dňa 16.08.2019:

- udelila súhlas na prepracovanie uzatvorenie predmetnej skládky a vykonanie opätovnej
rekultivácie,

- vydala stavebné povolenie na stavbu „SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná
Poruba- Prepracovanie“, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.09.2019,

3. Slovenská inšpekcia životného prostredia Žilina pri vydávaní stavebného povolenia na stavbu:
„SO-04 Zakrytie a rekultivácia Skládky Veterná Poruba – Prepracovanie“ vychádzala:
z výsledkov kontrol a meraní uskutočnených za účelom overenia dodržania zákonných

stavebnotechnických podmienok na uzatvorenie skládok odpadov – overenia kvality použitých
materiálov, dodržania parametrov jednotlivých tesniacich vrstiev stanovených vo vyhláške č.
372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov  a dočasnom uskladnení kovovej ortuti v platnom znení

- z vyhodnotenia  nápravných opatrení uložených prevádzkovateľovi skládky odpadov,
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- zo záverov Záväzného stanoviska Ministerstva životného prostredia SR č. 172/2019-
1.7/mo41396/2019 zo dňa 07.08.2019 a jeho rozhodnutia č. 570/2018-17/hp-R zo dňa
17.12.2018   vydaným v zisťovacom konaní,

- z predložených požiadaviek  účastníkov správneho konania a dotknutých orgánov
štátnej  správy.

4. podľa záverečnej správy „Monitorovanie tvorby  priesakových kvapalín, drenážnych vôd a vodná
bilancia skládky“ vypracovanej RNDr. Zdeněk Potyš – HGS - hydrogeoservis, Žilina priesakové
kvapaliny sú z telesa skládky odpadov Veterná Poruba odvádzané vetvami č. 1 až č. 3 a
drenážne vody vetvou č. 4. Na základe uvedeného v záverečnej správe  sa predpokladá, že
rekultivačná vrstva nie je úplne nepriepustná pre infiltráciu zrážkových vôd do telesa skládky, na
čo poukázali aj vykonané prieskumné práce zamerané na overenie dodržanie parametrov pri
uzatváraní skládky,  ako aj preukázaná významná tvorba priesakovej kvapaliny v telese skládky.

5. stavba: „SO-04 Zakrytie a rekultivácia Skládky Veterná Poruba – Prepracovanie“ bude
realizovaná v areáli prevádzky „Skládky TKO Veterná Poruba“, na povrchu uzatvoreného telesa
skládky odpadov podľa projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovaným stavebným
inžinierom Ing. Vladimírom Ďurišom, CSc.,

6. predpokladaná výška investičných nákladov  je 1 650 000  eur,

7. zhotoviteľom stavby: „SO-04 Zakrytie a rekultivácia Skládky Veterná Poruba – Prepracovanie“
bude víťaz verejného obstarávania vykonaného v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

8. mesto Liptovský Mikuláš plánuje financovať realizáciu stavby: „SO-04 Zakrytie a rekultivácia
Skládky Veterná Poruba – Prepracovanie“ z úverových prostriedkov,

9. stavba: „SO-04 Zakrytie a rekultivácia Skládky Veterná Poruba – Prepracovanie“ podľa
stavebného povolenia musí byť ukončená do 12/2021,

10. Mestské zastupiteľstvo mesta Liptovský Mikuláš Uznesením č. 78/2019 dňa 24.10.2019
SCHVÁLILO postup výberu dodávateľa stavby „SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky
Veterná Poruba – Prepracovanie“ verejným obstarávaním v súlade s platnou legislatívou
v oblasti verejného obstarávania,

11. Mestské zastupiteľstvo mesta Liptovský Mikuláš na svojom zasadnutí dňa 23.apríla 2020
uznesením č. 11/2020 schválilo rozpočet na rok 2020, ktorého súčasťou bolo aj prijatie
úverových zdrojov na krytie výdavkov súvisiacich s uzatvorením skládky Veterná Poruba vo
výške 1 200 000 eur,

12. boli oslovené štyri komerčné banky, ktoré zaslali ponuky financovania a najvýhodnejšou
ponukou bola Indikatívna ponuka financovania pre mesto Liptovský Mikuláš od Všeobecnej
úverovej banky, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25.

13. hlavný kontrolór Mgr. Martin Alušic vypracoval odborné stanovisko k dodržaniu podmienok pre
prijatie návratných zdrojov financovania.

3



II. berie na vedomie
1. informáciu o nutnosti financovať stavbu „SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba

- Prepracovanie“ z úverových zdrojov,

2. informáciu Slovenskej inšpekcie životného prostredia: „Ak prevádzkovateľ neuzavrie skládku
odpadov alebo nevykoná jej rekultiváciu v stanovenej lehote dopustí sa podľa zákona č. 39/2013
Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia v platnom znení
správneho deliktu a Inšpekcia životného prostredia  je oprávnená mu uložiť v súlade
s uvedeným zákonom pokutu vo výške od 150 000 eur do 1 000 000 eur.“

III. Schvaľuje
1. prijatie a načerpanie termínovaného úveru vo výške 1 650 000,- eur na krytie kapitálových

výdavkov /kapitálového transferu/ pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby mesta
Liptovský Mikuláš IČO:183636 v súvislosti so stavbou „SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky
Veterná Poruba - Prepracovanie“ so splatnosťou na desať rokov vo Všeobecnej úverovej banke
, a.s. s fixnou úrokovou sadzbou 1,9% p.a., pričom banka nepožaduje žiadne zabezpečenie
poskytnutého úveru. V indikatívnej ponuke financovania si banka neuplatňuje záväzkovú províziu,
spracovateľský poplatok za poskytnutie úveru je 0,- eur, poplatok za nedočerpanie úveru sa
neuplatňuje, správa úveru sa neuplatňuje.

2. zmenu rozpočtu
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 Rozpočtové 

opatrenie 
v súlade s § 14 
písm. a) / b) / 
c) / d ) Zák. č.
583/2004 Z.z.

Názov Suma v eur 

1. 

52 513002 d) Úver – skládka TKO 
Veterná Poruba       + 450 000€

52 05010 721001 6 2 d) 
Transfer VPS (kapitálový) – 
skládka TKO Veterná 
Poruba – prekrytie skládky 

+ 450 000€

a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy
a celkové výdavky,

b) povolené prekročenie a viazanie príjmov
c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov.
d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií

IV. odporúča
primátorovi mesta podpísať zmluvu o termínovanom úvere so Všeobecnou úverovou bankou, a.s.
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, IČO: 31320155 s príslušnou dokumentáciou.

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
      primátor mesta 

Dátum podpisu uznesenia: 
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Dôvodová správa 

Mesto Liptovský Mikuláš každoročne vynakladá nemalé finančné prostriedky na odvedenie odpadových vôd 
zo skládky. Spoločnosť Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. zabezpečovala tento odvoz nasledovne: 

- v roku 2015 v sume 56 460,00 eur,
- v roku 2016 v sume 58 073,00 eur,
- v roku 2017 v sume 75 643,99 eur,
- v roku 2018 v sume 59 520,00 eur,
- v roku 2019 v sume 62 860,00 eur,
- v roku 2020 v sume 69 224,21 eur
- v roku 2021 v sume 64 794,25 eur,
- v roku 2022  do 31.03. v sume 13 952,23 eur.

Pre mesto Liptovský Mikuláš predstavuje zbytočne narastajúce náklady, ktoré by nemuseli vznikať a finančné 
prostriedky by sa mohli použiť na iné účely. Celková výška uvedených nákladov za uvedené obdobie 
predstavuje sumu 401 007,68 eur.    
Ďalej uvádzame, že prevádzkovateľ skládky odpadov Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš bol tiež 
povinný počas prevádzky skládky podľa množstva uložených ton, vytvárať účelovú finančnú rezervu. Táto bola 
vytvorená v hodnote 226 688,63 eur. Prostriedky tejto rezervy, sa však môžu použiť len na uzavretie, 
rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí a na práce 
súvisiace s odvrátením havárie alebo obmedzením dôsledkov havárie hroziacej alebo vzniknutej.  Vedú sa na 
samostatnom bankovom účte. Čerpanie prostriedkov účelovej rezervy za obdobie: 

- rokov 2015 až 2018 bolo vo výške 73 241,84 eur,
- v roku  2019 vo výške 7 180,00 eur,
- v roku 2020 vo výške 7 166,79 eur,
- v roku 2021 vo výške  7 180,00 eur.

Čerpanie rezervy možno použiť až po vydaní súhlasu Ministerstva životného prostredia podľa  § 97 ods.1 pís. 
j) zákona č.79/2015 z. z. zákon o odpadoch. Ministerstvo životného prostredia SR na základe písomného
potvrdenia presne určilo rozsah disponovania s týmito prostriedkami. Od roku 2019 s prostriedkami účelovej
rezervy disponuje Ministerstvo životného prostredia SR a uvedené prostriedky v hodnote po čerpaní
z minulých rokov boli prevedené na účet štátnej pokladnice a to v sume 153 446,79 eur.

Mestské zastupiteľstvo mesta Liptovský Mikuláš na svojom zasadnutí dňa 23.apríla 2020 Uznesením č. 11/2020 
schválilo rozpočet na rok 2020, ktorého súčasťou bolo aj prijatie úverových zdrojov na krytie výdavkov 
súvisiacich so uzatvorením skládky Veterná Poruba. Slovenská inšpekcia životného prostredia Žilina 
prevádzkovateľovi - Verejnoprospešným službám Liptovský Mikuláš, rozhodnutím č. 1593-
30176/2019/Chy/770140103/Z15-SP zo dňa 16.08.2019, udelila súhlas na prepracovanie uzatvorenie 
predmetnej skládky a vykonanie opätovnej rekultivácie a vydala stavebné povolenie na stavbu „SO-04 Zakrytie 
a rekultivácia skládky Veterná Poruba - Prepracovanie“ na pozemkoch parcelné čísla KNE 683, 201, 202/501, 
203, 204, 205 a 206 v k.ú. Veterná Poruba a na pozemkoch parcelné č. KNE 1586, 1102, 1105, 1106, 1109 
a 1110 v k.ú. Smrečany podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole 
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a v súlade s § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.09.2019. 

Od roku 2014 sa začali prejavovať nasledovné skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zakrytie a rekultivácia 
skládky Veterná Poruba: 

1. Zvyšujúci sa podiel priesakových vôd a to napriek obvyklému správaniu sa uzatvorených skládok, kde
objem priesaku postupne klesá. Prietok priesakových vôd veľmi citlivý na zrážkovú činnosť.

2. Vysoká koncentrácia skládkových plynov dokazujúci prítomnosť nadmerného množstva zrážkovej vody
v skládke.
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3. Pravidelnými geodetickými meraniami nebol preukázaný žiadny posun telesa skládky. Odbery 
z kontrolných vrtov na sledovanie podzemných vôd nepreukazovali znečistenie. 
 

Na základe uvedených skutočností a v zmysle neskorších rozhodnutí Slovenskej inšpekcie životného 
prostredia /SIŽP/ boli vykonané posúdenia príčin takéhoto stavu, ktoré preukázali niekoľko závažných 
pochybení pri uzatváraní skládky a preukázali, že skládka nebola uzatvorená v zmysle pokynov SIŽP. 
V rámci kontroly vykonanej hlavnou kontrolórkou mesta Liptovský Mikuláš boli preukázané tiež 
nezrovnalosti medzi potrebnými množstvami materiálu a medzi ich fakturovanými množstvami.  Na 
základe týchto skutočností boli vykonané posudky, ktoré preukázali nasledovné:   
- uzatváranie skládky nerealizovala stavebná spoločnosť s odbornou spôsobilosťou realizovať danú 

stavbu (skládky odpadov patria podľa stavebného zákona medzi inžinierske stavby),   
- porušenie technologického postupu uzatvorenia skládky odpadov stanovená v § 8 ods. 1,2,3   vyhlášky 

č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení  kovovej  ortuti v platnom znení z,  
- nedostatočný sklon skládky na odvádzanie povrchových vôd,     
- počas uzatvárania skládky bol vybudovaný nelegálny prepad na odvedenie nadmerných objemov 

pritekajúcich vôd, 
- neznižujúce sa množstvo priesakových vôd, 
- závislosť množstva priesakových vôd na zrážkovej činnosti, 
- vrstva geokompozitu nie je súvislá, 
- nedostatočná vrstva minerálneho tesnenia, niekde sa vôbec nenachádza, 
- nedostatočná vrstva rekultivačnej zeminy,  
- nesúlad medzi fakturáciou a skutočne vyhotovenými prácami, 
- porušenie Zákona o verejnom obstarávaní,  
- celkový objem priesakových vôd tvorí až 90% vôd odvádzaných zo skládky, 
- nedochádza k úbytku skládkových plynov, 
- prenikanie zrážkovej vody do skládky zvyšuje tvorbu skládkových plynov, 
- významný nárast koncentrácie metánu po rekultivácii skládky, 
- odbery vzoriek zaslané na laboratórnu expertízu potvrdzujúce, že šachty 1,2,3 sú priesakové kvapaliny, 

šachta č.4 sú drenážne vody, 
- v priesakových kvapalinách laboratórne odbery potvrdili vysoké koncentrácie celkového aj 

šesťmocného chrómu, extrémne vysoký obsah amónnych iónov, vysokú koncentráciu solí rozpustných 
látok, 

- odbery z kontrolných vrtov na sledovanie podzemných vôd nepreukázali znečistenie, 
- geodetické merania nepreukazujú posun telesa skládky,  
- vodná bilancia preukázala potrebu realizácie prác na elimináciu infiltrácie zrážkových vôd do telesa 

skládky, 
- celkovo je možné konštatovať nesprávne uzatvorenie skládky TKO, 
- doteraz uložené pokuty pre VPS vo výške 117.570,-eur, 
- SIŽP uložila povinnosť nanovo uzatvoriť skládku do konca roku 2021, 
- pri nedodržaní podmienok SIŽP hrozí pokuta do jedného milióna eur. 

 
Na základe rozhodnutia SIŽP jednou z podmienok bolo potrebné posúdenie, či eróziou podložia alebo zosuvom 
svahu pod skládkou nedošlo k poškodeniu tesnenia skládky odpadov a následnému natekaniu podzemných 
vôd do skládkového telesa. Na tento účel bola vypracovaná  Vodná bilancia skládky, ktorú spracoval RNDr. 
Zdeněk Potyš – HGS – hydrogeoservis, Žilina. 
V predkladanej záverečnej správe sú dokumentované a vyhodnotené výsledky monitorovania tvorby 
priesakových kvapalín a drenážnych vôd v oblasti skládky odpadov Veterná Poruba za obdobie od 1.4.2019 do 
30.4.2020 a spracovanie vodnej bilancie predmetnej skládky. 

Vyhodnotenie je vypracované na základe údajov o denných množstvách priesakových kvapalín a drenážnych 
vôd pretekajúcich jednotlivými vetvami, drénujúcimi jednak teleso predmetnej skládky, ako aj podložie pod jej 
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tesniacimi prvkami. Okrem toho podkladom pre vyhodnotenie boli aj dáta o spadnutých zrážkach a výpare v 
danej lokalite v období od 1.4.2019 do 30.4.2020, ktoré boli prevzaté z databázy Slovenského 
hydrometeorologického ústavu, regionálne stredisko Banská Bystrica. 

Z vyhodnotenia tvorby priesakových kvapalín v telese skládky odpadov Veterná Poruba je zrejmé, že vetvami 
č. 1 až č. 3 pretieklo za nami sledované obdobie celkovo 7 135,10 m3 priesakových kvapalín, pričom: 

- najväčší objem (cca 60 %) z celkového množstva priesakovej kvapaliny vytvorenej telesom skládky 
v hodnotenom období od začiatku apríla 2019 do konca apríla 2020 bol vy- produkovaný drenážnym 
systémom, ktorý preteká vetvou č. 1. Vetvou č. 2 pretieklo cca 28 % telesom skládky vytvorenej 
priesakovej kvapaliny. Podľa výsledkov monitorovania množstva priesakových kvapalín tieto vetvy 
veľmi citlivo reagovali na zrážkovú činnosť. Táto skutočnosť naznačuje, že zrážkové vody pomerne 
rýchlo infiltrujú do telesa skládky v oblastiach, kde je tento drenážny systém v jej telese vybudovaný, 

- výrazne nižší objem (cca 12 %) z celkového množstva priesakovej kvapaliny vytvorenej telesom  
skládky (pozri vyššie)  pochádza z drenážneho systému, ktorý preteká vetvou  č. 3. Tento systém v 
obdobiach s vysokým úhrnom zrážok slabo reaguje na zrážkovú činnosť. Môže to poukazovať na to, 
že zrážkové vody minimálne infiltrujú do telesa skládky v oblastiach, kde je tento drenážny systém 
v jej telese vybudovaný. 

Okrem priesakovej kvapaliny boli sledované aj drenážne vody resp. podzemné vody spod tesniacich prvkov 
telesa, ktoré pretekajú vetvou č. 4. Prietok týchto vôd vetvou č. 4 tiež ako prietok priesakových kvapalín 
vetvami č.1 a č.2 reagoval na zrážkovú činnosť a to v tých istých obdobiach ako pri vetvách č.1 a č. 2. 

 Za nami sledované obdobie pretieklo vetvou č. 4 celkovo 1001,80 m3 drenážnych vôd.  
Celkovo bolo prečerpaných 8136 m3 vôd, z čoho 88% tvorili priesakové vody a 12% drenážne vody. Podľa 
vodnej bilancie sa do skládky infiltrovalo cca 7488 m3 vôd. Z toho 7135 m3 pretieklo ako priesakové vody, 
množstvo cca 353m3 bolo spotrebované na rozklad biologického odpadu a následnú tvorbu skládkových 
plynov. Pretrváva stále vysoká koncentrácie skládkových plynov svedčiaca o tom, že namiesto vysychania 
skládky dochádza k pokračujúcim rozkladným procesom do skládky prenikajúcimi zrážkami. Štandardne sa 
skládkové plyny vytrácajú po 5 – 8 rokoch, v sledovanej skládke však stále nedochádza k výraznému zníženiu 
ich koncentrácií. Koncentrácia na STKO Veterná Poruba je aj šiesty rok od uzatvorenia stále na priemernej 
úrovni viac ako 40% metánu a viac ako 20% oxidu uhličitého, čo svedčí o pretrvávajúcom vysokom 
obsahu  vody.  

Laboratórne rozbory všetkých odobratých vzoriek  vôd preukázali vysoké koncentrácie najmä celkového 
chrómu a šesťmocného chrómu: 

- v priesakových vodách tvoril celkový chróm až 97% jeho celkového objemu, v drenážnych 3%, 
- v priesakových vodách tvoril šesťmocný chróm až 98.5% jeho celkového objemu, v drenážnych 1,5%. 

NASLEDUJÚCA TABUĽKA UVÁDZA CELKOVÉ MNOŽSTVÁ za sledované obdobie V KILOGRAMOCH! 

     Vetva č. 1 Vetva č.2 Vetva č.3 Vetva č.4 Spolu 
Chróm celkový 6,08 0,48 1,44 0,24 8,25kg 
  priesakové  vody - 8kg celkového chrómu                        drenáž   
  Vetva č. 1 Vetva č.2 Vetva č.3 Vetva č.4 Spolu 
Chróm šesťmocný 2,48 0,32 0,6 0,05 3,45kg 

    
priesakové  vody - 3,4 kg šesťmocného 
chrómu                        

drenáž 
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Z výpočtu vodnej bilancie vyplynulo, že do telesa skládky odpadov Veterná Poruba mohlo v období od začiatku 
apríla 2019 do konca apríla 2020 infiltrovať 7488,51 m3 zrážkovej vody. Ak sme túto hodnotu porovnali s 
celkovým množstvom priesakovej kvapaliny pretečenej vetvami č. 1 až č. 3 (7135,10 m3), je viac ako 
pravdepodobné, že priesaková kvapalina tvoriaca sa v telese skládky pochádza zo zrážok spadnutých na jej 
teleso. Je treba uviesť, že vyššie výpočet vodnej bilancie nie je úplne presný, pretože do bilančnej rovnice sme 
nemali presné údaje o povrchovom  odtoku zo skládky a retencii vody  v skládke a to hlavne údaje  o množstve 
vody, ktorá sa spotrebuje na rozklad biologického odpadu a následnú tvorbu skládkového plynu. Z toho dôvodu 
rozdiel medzi predpokladanými infiltrovanými zrážkami    a množstvom vytečenej priesakovej kvapaliny, ktorý 
predstavuje 353,41 m3 vody, môžeme pripísať ako jej spotrebu práve na rozklad biologického odpadu a tvorbu 
skládkového plynu, ktorý sa v skládke vytvára aj po jej rekultivácii. Táto skutočnosť  nepriamo poukazuje na to, 
že do telesa skládky preniká zrážková voda. V prípade, že by neprenikala, mal by proces tvorby skládkových 
plynov postupne vyznieť a obsahy metánu by už súčasnosti mali byť výrazne nižšie, nakoľko v telese skládky by 
bol nedostatok vody na produkciu skládkového plynu. 

Na základe vyššie uvedeného predpokladáme, že rekultivačná vrstva nie je úplne nepriepustná pre infiltráciu 
zrážkových vôd do telesa skládky, na čo poukázali aj prieskumné práce vykonané na skládke 
v predchádzajúcom období, ako aj preukázaná významná tvorba priesakovej kvapaliny v telese skládky. 
Vzhľadom na to odporúčame: 

- realizovať práce, ktoré budú eliminovať infiltráciu zrážkových vôd do telesa skládky, 

- pokračovať v monitorovaní prietoku priesakových kvapalín vetvami č. 1 a č. 3 a drenážnych vôd 
pretekajúcich vetvou č. 4, 

- po uplynutí roku monitorovania aktualizovať výpočet vodnej bilancie skládky, 

- v polročných intervaloch odoberať vzorky z jednotlivých vetiev na základný fyzikálno- chemický rozbor 
a stanovenia celkového a šesťmocného chrómu. 

Podľa záverečnej správy „Monitorovanie tvorby priesakových kvapalín, drenážnych vôd a vodná 
bilancia skládky“ vypracovanej RNDr. Zdeněk Potyš – HGS -hydrogeoservis, Žilina priesakové kvapaliny sú z 
telesa skládky odpadov Veterná Poruba odvádzané vetvami č. 1 až č. 3 a drenážne vody vetvou č. 4.  

Z vyhodnotenia tvorby v záverečnej správe priesakových kvapalín v telese skládky odpadov Veterná 
Poruba je zrejmé, že vetvami č.1 až č.3 pretieklo za sledované obdobie od 01.04.2019 do 30.04.2020 celkovo 
7 135,10 m3 priesakových kvapalín, pričom: 

- najväčší objem (cca 60 %) z celkového množstva priesakovej kvapaliny vytvorenej telesom skládky bol 
vyprodukovaný drenážnym systémom, ktorý preteká vetvou č. 1. Vetvou č. 2 pretieklo cca 28 % 
telesom skládky vytvorenej priesakovej kvapaliny. Podľa výsledkov monitorovania množstva 
priesakových kvapalín tieto vetvy veľmi citlivo reagovali na zrážkovú činnosť. Táto skutočnosť 
naznačuje, že zrážkové vody pomerne rýchlo infiltrujú do telesa skládky v oblastiach, kde je tento 
drenážny systém v jej telese vybudovaný, 

- výrazne nižší objem (cca 2 %) z celkového množstva priesakovej kvapaliny vytvorenej telesom skládky 
pochádza z drenážneho systému, ktorý preteká vetvou   č. 3. Tento systém v obdobiach s vysokým 
úhrnom zrážok slabo reaguje na zrážkovú činnosť. Môže to poukazovať na to, že zrážkové vody 
minimálne infiltrujú do telesa skládky v oblastiach, kde je tento drenážny systém v jej telese 
vybudovaný. 
Okrem priesakovej kvapaliny boli sledované aj drenážne vody resp. podzemné vody spod tesniacich 

prvkov telesa, ktoré pretekajú vetvou č. 4. Prietok týchto vôd tiež ako prietok priesakových kvapalín vetvami 
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č.1 a č.2 reagoval na zrážkovú činnosť a to v tých istých obdobiach ako pri vetvách č.1 a č. 2. Za nami sledované 
obdobie pretieklo vetvou č. 4 celkovo 1001,80 m3 drenážnych vôd.  

Podľa údajov zo záverečnej správy do telesa skládky odpadov Veterná Poruba  mohlo v období od 
začiatku apríla 2019 do konca apríla 2020 infiltrovať 7488,51 m3zrážkovej vody. Autor správy  na základe 
porovnávania množstva infiltrovaných zrážkových vôd s celkovým množstvom priesakovej kvapaliny 
pretečenej vetvami č.1 až č.3 (7135,10 m3), konštatuje, že  „ je viac ako pravdepodobné, že priesaková 
kvapalina tvoriaca sa v telese skládky pochádza zo zrážok spadnutých na jej teleso.  Rozdiel medzi 
predpokladanými infiltrovanými zrážkami a množstvom vytečenej priesakovej kvapaliny, ktorý predstavuje 
353,41 m3 vody  sa podľa autora správy môže pripísať ako jej spotrebu na rozklad biologického odpadu a tvorbu 
skládkového plynu, ktorý sa v skládke, z hľadiska vysokých priemerných obsahov metánu a oxidu uhličitého, 
vytvára aj po jej rekultivácii“.  

Na základe vyššie uvedeného v závere  záverečnej správe  sa predpokladá, že rekultivačná vrstva nie 
je úplne nepriepustná pre infiltráciu zrážkových vôd do telesa skládky, na čo poukázali aj vykonané prieskumné 
práce zamerané na overenie dodržanie parametrov pri uzatváraní skládky,  ako aj preukázaná významná tvorba 
priesakovej kvapaliny v telese skládky. 

Vzhľadom na to odporúčame: 
- realizovať práce, ktoré budú eliminovať infiltráciu zrážkových vôd do telesa skládky, 
- pokračovať v monitorovaní prietoku priesakových kvapalín vetvami č. 1 a č. 3 a drenážnych vôd 

pretekajúcich vetvou č. 4,  
- po uplynutí roku monitorovania aktualizovať výpočet vodnej bilancie skládky, 

v polročných intervaloch odoberať vzorky z jednotlivých vetiev na základný fyzikálno-chemický rozbor a 
stanovenia celkového a šesťmocného chrómu. 
 
K vydaniu stavebného povolenia  bolo potrebné dodať: 

1. predložiť projektovú dokumentáciu „SO – 04 Zakrytie a rekultivácia skládka Veterná Poruba 
2. vyjadrenie dotknutých orgánov štátnej správy: 

- štátnej vodnej správy  
- štátnej správy odpadového hospodárstva 

3. vyjadrenie dotknutých obcí: 
- obce Veterná Poruba 
- obce Smrečany 

4. Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. 
5. predložiť zmluvy s vlastníkmi stavebných pozemkov pod skládkou odpadov Veterná Poruba -  s 42 

fyzickými osobami,  Pozemkovým spoločenstvom Veterná Poruba  
6. predložiť zmluvu so Slovenským pozemkovým fondom Bratislava   
7. splnenie rozhodnutia MŽP SR vydaného v zisťovacom konaní č. 570/2018-1.7/hp-R k navrhovanej 

činnosti „Skládka TKO Veterná Poruba – objekt SO 104 Zakrytie a rekultivácia“  zo dňa 17.12.2018.   
 
Všetky podmienky dané či už stavebným úradom alebo dotknutých orgánov boli splnené: 

1. podmienky Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. boli akceptované a boli prenesené do 
stavebného povolenia – podmienka č. 43 rozhodnutia,  

2. splnenie rozhodnutia MŽP SR vydaného v zisťovacom konaní č. 570/2018-1.7/hp-R   - podľa listu MŽP 
SR č. 172/2019-1./mo 41396/2019 zo dňa 07.08.2019  je konštatované, že žiadosť je v súlade 
s predmetným rozhodnutím  a jeho podmienkami (str. 16 rozhodnutia). 
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Aby sme zabezpečili financovanie realizácie stavby, oslovili sme štyri banky, ktoré nám predložili indikatívne 
a záväzné ponuky financovania pre mesto Liptovský Mikuláš na úverový rámec vo výške 1 650 000,- eur. 
Predložené ponuky boli nasledovné: 
 
1. Všeobecná úverová banka, a.s.  

Variabilná úroková sadzba: 12 M Euribor + 0,28 % p.a 
Fixná úroková sadzba: 1,9 % p.a. na 10 rokov 
Ostatné poplatky: poplatok za uzatvorenie úverovej zmluvy 0,- eur, záväzková provízia 0,- eur, poplatok za 
monitorovanie úveru 0,- eur, poplatok za nedočerpanie úveru 0,- eur, bez zabezpečenia, poplatok za 
vedenie úverového účtu 6€/mesiac 
 

2. Československá obchodná banka, a.s.  
Variabilná úroková sadzba: 1M Euribor + marža 0,4% p.a. 
Fixná úroková sadzba: 2,0 % p.a. na 10 rokov 
Ostatné poplatky: poplatok za uzatvorenie úverovej zmluvy 0,- eur, záväzková provízia 0,- eur, poplatok za 
monitorovanie úveru 0,- eur, poplatok za nedočerpanie úveru 0,- eur, bez zabezpečenia, poplatok za 
vedenie úverového účtu 0€/mesiac 

 
3. Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Variabilná úroková sadzba: 6M Euribor + marža 0,19% 
Fixná úroková sadzba: 2,25 % p.a. na 10 rokov 
Ostatné poplatky: poplatok za uzatvorenie úverovej zmluvy 0,- eur, záväzková provízia 0,- eur, poplatok za 
monitorovanie úveru 0,- eur, poplatok za nedočerpanie úveru 0,- eur, bez zabezpečenia, poplatok za 
vedenie úverového účtu 0€/mesiac 
 

4. Prima banka Slovensko, a.s. 
Variabilná úroková sadzba: 12 M Euribor + marža 0,3 % p.a 
Fixná úroková sadzba: nebola súčasťou ponuky 
Ostatné poplatky: poplatok za poskytnutie úveru 500,- eur, monitoring zmluvných podmienok 0,1% zo 
zostatku istiny úveru k 31.12.(1x ročne), záväzková provízia – bez záväzkovej provízie, bez zabezpečenia. 

 
Po zvážení aktuálnej situácii na finančných trhoch, ktoré veľmi senzitívne reagujú na energetickú krízu 
a vojnový konflikt, sme sa rozhodli pre fixáciu úrokovej sadzby počas cele doby splácania – 10 rokov. Rovnaké 
smerovanie v dlhodobej fixácii už potvrdzujú aj iné samosprávy. 
 
Primátor mesta písomne menoval členov pracovnej skupiny, ktorá zasadla a vyhodnotila predložené ponuky 
jednotlivých bánk.  Najvýhodnejšiu ponuku predložila Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 
Bratislava 25. 
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splátka istiny 
k

splátka 
úrokov k

Končený stav 
úverov k

31.03.2022 31.03.2022 31.03.2022
1. SZRB ŠFRB 50527662002 149 508,49 2 488,63 1 450,34 147 019,86

20 b.j.Palúdzka 278.364,- €

2. SZRB ŠFRB 5054052004 445 893,44 8 051,14 1 330,16 437 842,30
32 b.j. Palúdzka 944.998,- €

3. SZRB ŠFRB 50513292006 631 295,78 9 841,91 1 570,57 621 453,87
50 b.j. ul.1. mája 1.182.733,- €

4. SZRB ŠFRB 50516872007 427 570,39 6 007,95 1 064,25 421 562,44
30 b.j. Palúdzka/07  732.922,- €

5. SZRB ŠFRB 50518252000 39 132,90 998,63 427,09 38 134,27
18 b.j. J.Janošku 94.901,- €

6. SZRB ŠFRB 50533482001 167 932,74 2 850,24 1 837,77 165 082,50
22 b.j. Nábrežie 312.056,- €

7. SZRB ŠFRB 50517582008 487 930,49 6 572,40 1 214,70 481 358,09
30 b.j.Palúdzka/08  807.011,- €

8. SZRB ŠFRB 5059462005 226 017,55 3 834,38 562,06 222 183,17
22 b.j.Pltnícka 455.620,- €

9. SZRB ŠFRB 50511892006 9 651,84 472,73 71,29 9 179,11
Nový svet Hlboké soc.sl. 32.696,- €

10. SZRB ŠFRB 50511902006 86 287,31 1 357,73 214,66 84 929,58
9 b.j.Hlboké 162.949,- €

11. SZRB ŠFRB 5051552010 243 216,46 3 005,21 605,71 240 211,25
15 b.j.Palúdzka 374.220,- €

12. SZRB ŠFRB 5054962013 45 127,10 464,08 112,46 44 663,02
12 b.j.Hlboké/13 59.750,- €

13. SZRB ŠFRB 5052292010 708 655,60 8 707,98 1 764,87 699 947,62
27 b.j.Palúdzka 1.085.360,- €

14. SZRB ŠFRB 5055272011 43 140,71 493,01 107,47 42 647,70
12 b.j. Hlboké 62.230,- € 

15. SZRB ŠFRB 5057222011 957 986,38 10 947,46 2 386,46 947 038,92
34 b.j.Palúdzka 1.381.870,- € 

16. SZRB ŠFRB 5007132014 784 763,96 5 059,28 1 958,02 779 704,68
47 b.j.Dominanta 925 070,- € 

5 454 111,14 0 71 152,76 16 677,88 5 382 958,38
1. VUB 215/2014 315 847,32 1 105,46 315 847,32

Na rekonštrukciu miestnych komuníkácií 1 300 000,- €

2. VUB 1466/2015 3 837 040,47 6 235,19 3 837 040,47

3. VUB 782/2017 422 840,00 306,56 422 840,00

24.08.17 25.07.27

4 SLSP 950/CC/20 174 992,00 91,86 174 992,00

5 VUB 1016/2020/UZ 100 946,00 100 946,00 57,49 0,00
Prekleň.- SALUTE 113 050,-€

6 SLSP 1366/CC/20 280 000,00 0,00 126,00 280 000,00

5 131 665,79 0,00 100 946,00 7 922,56 5 030 719,79
10 585 776,93 0,00 172 098,76 24 600,44 10 413 678,17

2022
PS úverov k 1.1.2022 5 030 720

0
Splátky istiny úverov k 31.3.2022 0

5 030 720

29 545 999

29 545 999

17,03

Prostriedky zo ŠR, EÚ a iné k 31.3.2022 3 625 818

0,76

Rekonštrukcia zimného štadióna 650 000€ (400 000,-€ 
navýšenie  o 250 000€) 

Rekonštrukcia ľadovej plochy zimného štadióna 200 00  

Rok

Načerpanie úverov v roku 2022

Zostatok úverov podľa § 17 zákona 
583/2004 Z.z. k 31.3.2022
Dosiahnuté bežné príjmy predchádz. roku-
2021  + RO 
Príjmy pre výpočet úverovej zadĺženosti
% úverovej zadĺženosti (max. 60%) k 
31.3.2022

% podielu sumy splátok návr. zdrojov 
financovania vrátane úhrady výnosov

Úvery komerčné spolu
S P O L U 

Podpora rekonštrukcie a výstavby atletického štadióna 
v LM - Investičný úver (280 000 €)

Bez 
zabezpečenia

Bez 
zabezpečenia23.03.22

21.12.20 31.12.31

04.09.20 31.12.28 záložné právo

23.09.20

Úvery ŠFRB spolu

16.05.14 10.05.24 Zmenka

17.12.15 25.11.30
Bez 

zabezpečenia

Refin. KÚ z Prima banky + investičný 6 337 390,47-€ 
(refin.5872390,47 a inven.465000,-)

02.09.11 02.09.41 záložné právo

09.06.14 31.10.44 záložné právo

23.06.10 23.06.40 záložné právo

02.09.11 02.09.41 záložné právo

20.05.10 20.05.40 záložné právo

06.09.13 06.08.43 záložné právo

20.07.06 20.07.26 záložné právo

27.06.06 27.05.36 záložné právo

22.12.08 22.01.39 záložné právo

28.06.05 28.07.35 záložné právo

21.12.00 21.11.31 záložné právo

17.12.01 17.02.32 záložné právo

16.10.06 16.08.36 záložné právo

14.12.07 14.01.38 záložné právo

27.09.02 27.10.32 záložné právo

07.06.04 18.06.34 záložné právo

Zabezp. 
úveru

čerpanie 
úverov 2022

Dlžník (veriteľ) PS úveru k 1.1.2022

skutočnosť 2022

Dátum 
poskytnutia 

úveru

Dátum 
splatnosti 

úveru
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E mail zo dňa:    12.11.2019                       čas:    07:38 hod. 
 
Vyjadrenie  Slovenskej inšpekcie životného prostredia k znovu uzatvoreniu skládky:   
 
Dobrý deň prajem, 
 
súhlas na uzatvorenie skládky odpadov je platný do 31.12.2021 a termín na dokončenie stavby bol v stavebnom 
povolení určený tiež do 31.12.2021.  Ak prevádzkovateľ neuzavrie skládku odpadov alebo nevykoná jej 
rekultiváciu v stanovenej lehote, Inšpekcia životného prostredia  je oprávnená uložiť mu  pokutu  vo výške od 
150 000 eur do 1 000 000 eur.   
 
Na skládke odpadov je uložená veľmi vysoká vrstva odpadov a  v dnešnej dobe už nie je možné odpady 
odstrániť, zistiť miesto prípadného poškodenia tesnenia a následne vykonať jeho opravu. Nové uzatvorenie 
skládky odpadov má zabrániť natekaniu povrchových, dažďových vôd do uložených odpadov a tak zabrániť 
vzniku priesakovej kvapaliny. V prípade, že sa vodnou bilanciou potvrdí, že do telesa skládky odpadov natekajú 
okrem dažďových vôd, netesnosťami aj podzemné vody a novým uzatvorením skládky odpadov sa úplne 
nezamedzí vznik priesakových kvapalín, bude musieť prevádzkovateľ počas celej doby monitorovania skládky 
odpadov a následnej starostlivosti, počas minimálne 30 rokov od jej uzatvorenia, prípadne až do skončenia 
tvorby priesakových kvapalín zabezpečovať ich zneškodnenie.  
 
Nové uzatvorenie a rekultivácia bola Inšpekciou životného prostredia  nariadená z dôvodu, že prvé uzatvorenie 
a rekultivácia boli vykonané v rozpore s projektom stavby a požiadavkami právnych predpisov. 
 
S pozdravom  
 
Ing. Brigita Pokorná  
vedúca oddelenia   
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