
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 2. júna 2022 čísio 7912022

K bodu: Správa o stave odpadového hospodárstva v pósobnosti mesta

Liptovský Mikuláš za rok 2021

M e s t s k é zastupitel‘stvo

bene na vedomie

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

2021.

konštatuje, že

1. Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Liptovský Mikuláš sa v roku 2021

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 závazným nariadením Č. 14/2020/VZN o nakladaní s komunálnymi

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v platnom znen(.

2. Podkladom pre financovanie nákladov spojených s naklacianím komunálneho

odpadu v roku 2021 bob:
- rozpočtové provizórium mesta a tým podľa 11 ods. 1 zákona 583/2004 Z. z. o

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v platnom znení, t. J. hospodárenie bob podľa schváleného rozpočtu

rozpočtového roku 2020,



- Rámcová zmluva Č. 194/2021/ŽPD o vymedzení rozsahu a spÓsobu správy, údržby
a prevádzkovaní majetku mesta a o finanČnom zabezpečení týchto Činností,
- Zmluva Č. 844/2020/Ž P o nakladaní s odpadmi v meste Liptovský Mikuláš.

3. V roku 2021 v oblasti odpadového hospodárstva 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 podľa pravidiel rozpočtového provizória na rok
2020,
- prostriedka mi vyhradených výrobkov prostred n fctvom organizácie zod poved nosti
výrobcov ENVI-PAK, a. s., so sídlom Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava,

4. Dosiahnuté výsledky v nakladaní s odpadmi v roku 2021:

V roku 2021 bob zhodnotených podľa kritérií stanovených v Nariadení vlády SR Č.
330/2018 Z. z. 50,33 % odpadov z celkového množstva komunálnych odpadov
vzniknutých na území 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.

5. Mesto Liptovský Mikuláš v roku 2021, okrem Činností spojených so zberom
odpadov v meste, prevádzkou zariadení na nakladanie s odpadmi, zabezpečovalo:

- Realizáciu projektu z Operačného programu Kvalita životného prostredia
„Zvyšovania miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši“, ktorým mesto
získalo finančné prostriedky vo výške 953 640 € s 5% spoluúČast‘ou mesta Liptovský
Mikuláš.

- Realizáciu projektu „Nákup kuchynského drviča‘, ktorým mesto
z Environmentálneho fondu, a. s. získalo 150 000€ na nákup uvedeného technického
zariadenia.

III. odporúča

Primátorovi mesta Liptovský Mikuláš vytvoriť podmienky na dosiahnutie cieľov
odpadového hospodárstva v oblasti komunálnych odpadov stanovených zákonom
Č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení.
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Ing. Jái BIcháč, PhD.

prinlátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 3. 6. 2022


