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Obec Richnava
053 51 Richnava 261

V Košiciach dňa 17.09.2020
Vec: Oznámenie o nezákonnom umiestnení odpadu
V súlade s ust. § 15 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) týmto
oznamujeme vyššie uvedenej obci, ako aj príslušnému okresnému úradu, odb.
starostlivosti o životné prostredie nezákonné umiestnenie odpadu, a to:
Druh odpadu: komunálny odpad
Umiestnenie odpadu: obec Richnava, lokalita Osada, k.ú. Richnava, parcely KN-C č. 2674
Predpokladaný producent odpady: obyvatelia rómskej osady Richnava za cestou II/547
Zároveň Vám týmto oznamujeme, že tento odpad je umiestnený na pobrežných
pozemkoch potoka Jasenka, v rámci inundačného pásma, pričom pri návalových
dažďoch je tento odpad vyplavovaný do rieky Hornád / Hnilec, a následne vplavovaný do
vodnej nádrže Ružín.
Vzhľadom na to, že vyššie uvedený odpad je umiestnený na území Vašej obce,
týmto Vás žiadame, aby ste vykonali všetky opatrenia vyplývajúce z ust. § 15 zákona
o odpadoch. Vzhľadom na to, že ide o komunálny odpad a drobný stavebný odpad, za
nakladanie s ktorým zodpovedá obec, žiadame Vás, aby ste vykonali zhodnotenie alebo
zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu v súlade s ust. § 15 ods. 18 zákona o
odpadoch, a tak predišli vážnym ekologickým ujmám, ktoré hrozia v prípade vplavenia
odpadu do vodných tokov a vodnej nádrže Ružín.

Zároveň Vás týmto upovedomujeme, že oznámenie o nezákonnom umiestnení
odpadu zasielame aj príslušnému okresnému úradu, odb. starostlivosti o životné
prostredie, ktorý je povinný zistiť okolnosti, či nedošlo v súvislosti s nezákonným
umiestnením odpadu k spáchaniu trestného činu, resp. začne konanie o určení
zodpovednej osoby za nezákonné umiestnenie odpadu.
Týmto Vás taktiež žiadame, aby ste nás v lehote 30 dní odo dňa doručenia tohto
oznámenia informovali o vykonaných úkonoch za účelom vybavenia tohto podnetu. Inak
máme za to, že zo strany obce neboli vykonané žiadne úkony. To bude podnetom na
ďalšie podnety vo vzťahu k inšpekčným a dozorným orgánom, vrátane prokuratúry za
účelom prešetrenia nečinnosti obce.
S pozdravom

Jozef Kojecký
Predseda združenia

Prílohy: - fotografie o nezákonnom umiestnení odpadu
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