
MESTSKĚ ZASTU PITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
zo dňa 23. apríla 2020 čísio 1412020

K bodu: Návrh na zrušenie uznesenia 78/2019 Zo dňa 24.10.2019 a návrh
na odklad prác na stavbe „50-04 Zakrytie a rekultivácia skládky
Veterná Poruba — Prepracovanie“

Mestské zastupiteľstvo

I. konštatuje, že;

a) dňa 29. 7. 2015 získalo právoplatnost kolaudačně rozhodnutie inšpekcie ŽP Č. 1075-
17984/201 5/Chy, Pat/7701 401 03/Z. 14-KR pre stavbu Ukončenie skládkovania odpadov na
skládke Veterná Poruba — Zakrytie a rekultivácia“

b) dňa 18.12.2015 požiadali Vps Liptovský Mikuláš listom Č. 133212015 inšpekciu ŽP O súhlas na
preverenie správnosti rekultivácie STKO Veterná Poruba. lnšpekcia nesůhlasila s vykonanĺm
preverenia.

c) dňa 18.04.2016 dalo mesto Liptovský Mikuláš Iistom Č. ŽP/2016-03211-01/Lo opakovaný podnet
na zvolanie rokovania ohľadom skládky TKO.

d) inšpekcia konštatovala, že zhotoviteľ stavby (pčvodného prekrytia STKO) jej neoznámil
skutočnost‘, že stavba nebola realizovaná podľa projek(ovej ciokumentácie a inšpekcia riemala
možnosť si danů skutočnosť počas realizácie stavby preverit.

e) dňa 29.9.2017 inšpekcia ŽP uložila VPS Liptovský Mikuláš pokutu vo výške 100.000€ voči ktorej
sa VPS v zákonom stanovenej lehote neodvolala s odóvodením, že existuje obava o zvýšenie
pokuty v pripade odvolania sa voči pokute.

fl inšpekcia ŽP nikdy nenariadila resp poslancom nebolo predložené nariadenie na opátovné
prekrytie STKO Veterná Poruba. VPS Liptovský Mikuláš ale požiadali O vydanie stavebného
povolenia na stavbu 50-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba — Prepracovanie‘

g) Rozhodnutim SlŽP Žilina Č. 1593-30176/201 9/Chy/7701401 03/Z1 5-SP bob VPS vydané stavebné
povolenie (nie nariadenie) na nové prekrytie skládky.

h) Dňa 24.10.2019 boli na rokovanie MsZ predložené podklady ohľadom nového prekrytia skládky.
Sůčasťou týchto materiálov boli aj podmienky Ministerstva Životného prostredia k vydaniu
stavebného povolenia na nového prekrytie skládky. Jednou z podmienok bob splnenie



podmienok MŽP určených v zisťovacom konaní č. 570/2018-1.7/hp-R (zistiť či eróziou podložia,
lebo zosuvorn svahu nedošlo k poškodeniu tesnenia skládky odpadov). VPS Liptovský Mikuláš
tvrdili, že k tornu potrebujú vodnú bilanciu skládky. Táto nebola v danom čase k dispozícií.
Poslanci nie sú informovaní, či už je k dispozicii vodná bilancia.

i) lnšpekcia ŽP rozhodnutĺm č. 1593-30176/2019/Chy/770140103/Z15-SP vydala stavebné
povolenie aj keď vtom čase neboli splnené podmienky zisťovacieho konania ministerstva ZP Č.
570/2018-1 .7/hp-R.

j) nikdy nebol zistený d6vod zvýšeného výtoku drenážnych a priesakových včd po prekrytí skládky.
Taktiež nikdy nebolo preukázané, že opätovné prekrytie skládky TKO Veterná Poruba
relevantným spÓsobom zflĺži objem výtoku priesakových a drenážnych vöd z telesa skládky.

k) vytekajúce drenáže a priesakové vody sú likvidované v ČOV Liptovskej vodárenskej spoločnosti
as. a nie je predpoklad problěmov s likvidáciou týchto včd.

1) neexistuje obava z prieniku drenážnych a priesakových vöd mimo telesa skládky.

II. ruši

uznesenie Č. 78/201920 dňa 24.10.2029.

III. žiada

lnšpekciu ŽP Žilina o odklad vykonateľnosti stavebného povolenia Č.
30176/2019/Chy/770140103/Z15-S do 31.12.2023 ato z dóvodu predpokladu znížených
mesta Liptovský Mikuláš v súvislosti s pandémiou COVID 19v najbližšĺch rokoch.

IV. odporúča

1593-
prĺj mov

primátorovi mesta doručiť žiadosť v zmysle bodu III.
a verejnej správy.

všetkým príslušným orgánorn štátnej

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta

Oátum podpisu uznosenia: 24. 04. 2020


