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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 23.1.2023     číslo     /2023 
 

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 nadobudlo platnosť  dňa 25.10.2019 
podpisom uznesenia primátorom mesta Liptovský Mikuláš,   
 

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

- udelila súhlas na prepracovanie uzavretia 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. Údaje uvedené v tejto záverečnej správe  jednoznačne 
poukazujú na skutočnosť, že  dochádza k infiltrácii zrážkových vôd do telesa skládky. Na čo 
poukázali aj vykonané prieskumné práce zamerané na overenie dodržania 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 „Skládka 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 po aktualizácii súhrnného rozpočtu stavby zo dňa 

05.12.2022 je 1 991 550,18  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 získaných 
z Environmentálneho fondu,  

 
9. stavba: „SO-04 Zakrytie a rekultivácia Skládky Veterná Poruba – Prepracovanie“ podľa 

stavebného povolenia mala 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 29.decembra 2022 

Uznesením č. 147/2022 schválilo rozpočet na rok 2023, ktorého súčasťou bolo aj prijatie 
úverových zdrojov na krytie výdavkov súvisiacich s uzatvorením skládky Veterná Poruba vo 
výške 2 500 000 eur, 

 
12. hlavný kontrolór Mgr. Bibiana Forgáčová vypracovala odborné stanovisko k dodržaniu 

podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania. 

 
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 
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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. Realizáciu investície v zmysle podmienok špecifikácie Environmentálneho fondu – zameranej
na „SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba - Prepracovanie“ v KÚ obce Veterná
Poruba vo výške 1 991 550,18 eur.

2. Prijatie úveru od Environmentálneho fondu vo výške 1 991 550,18 eur zabezpečeného
blankozmenkou na financovanie investícií v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou
úveru pre Obce a Vyššie územné celky.

3. Načerpanie úveru z Environmentálneho fondu vo výške 1 991 550,18 eur na krytie kapitálových
výdavkov /kapitálového transferu/ pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby
mesta Liptovský Mikuláš IČO: 00183636 v súvislosti so stavbou „SO-04 Zakrytie a rekultivácia
skládky Veterná Poruba - Prepracovanie“  so splatnosťou 20  rokov a s úrokovou sadzbou
0,1 % p.a.

4. zmenu rozpočtu

Po
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slo

 

Kr
yt

ie
 

FK EK 

Pr
og

ra
m

 

Po
dp

ro
gr

am
 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 - 2 500 000€

52 0510 721001 6 2 d) 
Transfer VPS (kapitálový) - 
skládka TKO Veterná 
Poruba - prekrytie skládky 

- 2 500 000€

52 514002 d) 
Úver Environmentálny fond 
- skládka TKO Veterná 
Poruba 

+ 1 991 550€

52 0510 721001 6 2 d) 
Transfer VPS (kapitálový) - 
skládka TKO Veterná 
Poruba - prekrytie skládky 

+ 1 991 550€

41 0170 651002 18 1 a) Splátka úroky - investičný - 
skládka TKO V. Poruba - 39 222€

41 0170 651002 18 1 a) Splátka úroky - skládka 
TKO V. Poruba + 39 222€

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
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IV. odporúča 
primátorovi mesta: 
 

1. požiadať o získanie finančných prostriedkov formou úveru z Environmentálneho fondu, so 
sídlom Nevädzová 5, 821 01  Bratislava v zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 587/2004 
o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, 
 

2. po schválení žiadosti podpísať zmluvu s Environmentálnym fondom. 

 
Ing. Ján Blcháč, PhD. 
      primátor mesta 

  
 
 

Dátum podpisu uznesenia:      
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Dôvodová správa 
 

Uzatvorenie skládky TKO Veterná Poruba  bolo ukončené  kolaudačným rozhodnutím 
Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Žilina č. 1075-17984/201 
5/ChyPatP7Ol4Ol 03/Z14-KR zo dňa 22.06.2015. 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, rozhodla 
o realizácii stavby "SO- 04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba -  Prepracovanie" na základe 
výsledkov prieskumov, kontrol a opatrení na nápravu vykonaných na Skládke TKO Veterná Poruba 
po jej uzatvorení rozhodnutím č. 1593-30176/2019/Chy/770140103/Z15-SP zo dňa 16.08.2019.  

Výsledky poukazovali, že pri realizácii stavby „Ukončenie skládkovania odpadov na skládke 
Veterná Poruba Zakrytie a rekultivácia“ neboli dodržané:  

- postupy uzatvárania skládky odpadov stanovených v § 37 vyhlášky č. 310/2013 Z. z., ktorou 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, 

- stavebné povolenie na stavbu "Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba 
Zakrytie a rekultivácia" vydaného pod č. 6579-2l935120121Chy/7701041031Z7-SP3 dňa 
10.08.2012,  

- projektová dokumentácia vypracovaná spoločnosťou VHS-SK PROJEKT s.r.o, Kysucká cesta 
3, Žilina, doplnená dokumentáciou skutočného vyhotovenia stavby "Ukončenie skládkovania 
odpadov na skládke Veterná Poruba Zakrytie a rekultivácia" vypracovanou spoločnosťou 
Deponia systém s.r.o., Bratislava. 

Uvedené pochybenia orgán štátnej správy vyhodnotil ako správny delikt a prevádzkovateľovi 
skládky odpadov uložil pokutu.  

Z vyššie uvedených dôvodov Slovenská inšpekcia životného prostredia Žilina rozhodnutím č. 
1593- 30176/201 9/Chy/7701 401 03/Z1 5-SP Zo dňa 16.08. 2019 pre prevádzkovateľa skládky 
odpadov vydala:  

- súhlas na prepracovanie uzatvorenia skládky TKO Veterná Poruba a vykonanie jej opätovnej 
rekultivácie,  

- stavebné povolenie na stavbu „SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba 
Prepracovanie“.  

Projektovú dokumentáciu na nové uzatvorenie predmetnej skládky odpadov vypracoval Ing. 
Vladimir Ďuriš. CSc. Pozemné a ekologické stavby, so sídlom Šenkárovská ul. 267/16, Žilina. Účelom 
stavby je nové uzatvorenie skládky odpadov na ploche 43 400 m3 vybudovaním tesniacej vrstvy, 
odvodnením  uzatvoreného povrchu skládky a rekultivačnej vrstvy na celom povrchu skládky odpadov, 
navýšením odplyňovacích šácht na úroveň nového povrchu rekultivácie. Projektované práce podľa 
povolenia na stavbu mali byť  ukončené v mesiaci december 2021. 
 

Dôvody povinnosti  znovu uzatvoriť skládku  odpadov TKO Veterná Poruba boli podrobne 
rozpracované  v správe  „Návrh na schválenie podmienok a financujúcej banky k úveru na realizáciu 
stavby „SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba – Prepracovanie““  predloženej dňa 
02.06.2022.  

 
Mesto  Liptovský Mikuláš chce  požiadať o  finančné prostriedky na znovu uzavretie skládky 

odpadov TKO Veterná Poruba  formou úveru  v súlade s § 8 ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. 
o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení ktorých zákonov v platnom znení.  
 

Environmentálny fond  poskytuje podpory formou úveru pre obce za týchto základných 
podmienok:  

 
a) Úroková sadzba je vo výške 0,1 % p. a., 
b) splatnosť úveru je od 3 do 20 rokov, 
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c) účel úveru: na spolufinancovanie minimálne 5 % z oprávnených nákladov s poskytnutou 
dotáciou, alebo do výšky 100 % nákladov v uvedenej oblasti podpory, 

d) zabezpečenie určené Environmentálnym fondom,  
e) bez ďalších poplatkov za poskytnutie úveru, predčasné splátky alebo za monitoring úveru,  
f) záväzky z úveru poskytnutého z Environmentálneho fondu sa nezapočítavajú do 

celkovej sumy dlhu obcí alebo vyšších územných celkov (podľa § 17 ods. 8 zákona 
č. 583/2004 Z. z. rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), 

g) v prípade kombinácie poskytnutia podpory formou dotácie a úveru nebude fond požadovať 
duplicitné zasielanie príloh, fond bude akceptovať prílohy zaslané v rámci žiadosti o 
podporu formou dotácie, 

h) oprávnené obdobie k čerpaniu úveru je do 12 kalendárnych mesiacov od podpisu úverovej 
zmluvy, 

i) projekty sú primárne určené na financovanie nehospodárskych činností, s doplnkovým 
hospodárskym využitím, preto nepodliehajú pravidlám štátnej pomoci. Hospodárske 
využitie možno v tejto súvislosti považovať za vedľajšie, ak kapacita vyčlenená každý rok 
na túto činnosť neprekračuje 20 %, 

j) žiadateľ si nemôže požiadať o podporu formou úveru podľa zákona č. 587/2004 Z.z. 
Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, podľa § 4 ods. 1 písm. b) a c) na podporu prieskumu, výskumu a vývoja 
zameraného na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia a na podporu 
environmentálnej výchovy, vzdelávania a propagácie. 

Táto forma úveru mestu  Liptovský Mikuláš umožňuje získať potrebné finančné prostriedky za výhodnejších 
podmienok. Je to najmä výška percenta úrokovej sadzby a jej fixácia počas celej doby splácania.  Už  v roku 
2022  nám komerčné banky na tento účel  ponúkli fixnú úrokovú sadzbu od 1,9%.  
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