
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 16. júna 2021 čĺslo 6212021

K bodu: Správa o stave odpadového hospodárstva v pósobnosti mesta
Liptovský Mikuláš za rok 2020

Mestské zastupiteľstvo

bene na vedomie
Správu o stave odpadového hospodárstva v pösobnosti mesta Liptovský Mikuláš za
rok 2020.

II. konštatuje, že
1. Nakladanie s komunánym odpadom v meste Liptovský Mikuláš sav roku 2020
vykonávalo v súlade So:
- Zákonom Č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďa(ej len zákon o odpadoch) a s jeho
vykonávacimi predpismi,
- Všeobecne závzným nariadenim Č. 8/2016/VZN o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v platnom zneni.
2. Podkladom pre financovanie nákladov spojených s nakladaním komunálneho
odpadu v roku 2020 bol:
- Rozpočet mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020, v mesiacoch január — apríl
pravidlá rozpočtového provizória,
- Rámcová zmluva Č. 263/2020/ŽPD o vymedzení rozsahu a spösobu správy,
údržby a prevádzkovaní majetku mesta a o finanČnom zabezpečení týchto činností,
- Zmluva Č. 1062/2019/ŽP o nakladaní s odpadmi v meste Liptovský Mikuláš.



V roku 2020 boli činnosti spojené se zberom, prepravou, zhodnotenim alebo
zneškodnením vzniknutých komunálnych odpadov financované finančnými
prostriedkami:- z výnosov z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v súlade so zákonem 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 2020,
- prostriedkami vyhradených výrobkov prostredníctvom organizácie
zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK, a. s., 50 sidlom Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava.
Mesto Liptovský Mikuláš v roku 2020, 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 uzatvárani Skládky odpadov
Veterná Poruba pre prevádzkovateľa skládky odpadov Verejnoprospešné služby
Liptovský Mikuláš — systém merania množstva odpadových vöd vytekajúcich zo
skládky odpadov.
3. Dosiahnuté výsledky v nakladaní s odpadmi v roku 2020:
V roku 2020 bob zhodnotených 53 % odpadov z celkového množstva komunálnych
odpadov vzniknutých na územi mesta Liptovský Mikuláš. Čím mesto splnilo cieľ
odpadového hospodárstva, stanovený v prílohe č. 3 zákona č 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Mestu Liptovský Mikuláš bol spoločnost‘ou ENVI-PAK, a. s., Bratislava udelený
Certifikát za rok 2020 za množstvo vytriedeného odpadu 3313982 kg, čim mesto
Liptovský Mikuláš prispelo k celkovej úspore emisií skleníkových plynov systému
zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov organizácie zodpovednosti
výrobcov ENVI-PAK 70 545 000 kg CO2.

lil. odporúča

primátorovi mesta Liptovský Mikuláš vytvoriť podmienky na dosiahnutie ciel‘ov
odpadového hospodárstva v oblasti komunálnych odpadov stanovených zákonem č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom zneni.
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Ing. Ján lchá, PhD,

primáVor mesta

Dátum podpisu uznesonia: 18. 6. 2021


