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Vec: Podnet na podanie upozornenia prokurátora – upovedomenie o vybavení
podnetu
Dňa 12.2.2021 bol tunajšej prokuratúre doručený Váš podnet na použitie
prostriedku prokurátorského dozoru – upozornenia prokurátora na účely odstránenia
porušovania zákonov a ostatných všeobecne záväzných predpisov, ku ktorému došlo
v postupe Okresného úradu Gelnica, odboru starostlivosti o životné prostredie,
v súvislosti s jeho nečinnosťou pri vybavovaní oznámenia Vášho občianskeho
združenia, týkajúceho sa nezákonného umiestnenia odpadu podľa ustanovenia § 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“).
Po zabezpečení na vec sa vzťahujúcich listinných podkladov a súvisiacich
právnych predpisov som zistila nasledovné skutočnosti:
Dňa 17.9.2020 bolo Okresnému úradu Gelnica, odboru starostlivosti o životné
prostredie (ďalej len „okresný úrad“) emailom doručené Vaše podanie – oznámenie
o nezákonnom umiestnení odpadu, ktoré bolo následne okresnému úradu doručené
aj poštou. Predmetné oznámenie bolo adresované obci Richnava a jeho súčasťou
boli aj 2 fotografie – jedna sa týkala pohľadu na skládku komunálneho odpadu
v osade Ružakovec a druhá pravdepodobne splaveného komunálneho odpadu
k rieke Hornád a to v čase výdatných a prívalových dažďov. Obec ste zároveň
požiadali, aby vykonala zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne umiestneného
odpadu v súlade s ust. § 15 ods. 18 zákona o odpadoch a zároveň ste ju
upovedomili, že oznámenie o nezákonnom umiestnení odpadu zasielate aj
príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie. Obe tieto
oznámenia (emailové, ako aj v listinnej podobe) sú súčasťou administratívne spisu
okresného úradu, ktorý bol predložený tunajšej prokuratúre a sú opatrené aj
prezenčnou pečiatkou. Z uvedeného teda vyplýva, že okresnému úradu bolo zaslané
oznámenie adresované obci Richnava a nie oznámenie adresované okresnému
úradu, ktoré ste doručili ako prílohu k podnetu tunajšej prokuratúre.

Aj napriek tomu, že predmetné podanie bolo adresované obci, okresný úrad
začal v danej veci konať – telefonicky prejednal daný stav so starostom obce
Richnava, kde bol spoločne zvolený postup podľa § 15 ods. 18 zákona o odpadoch.
Následne obec Richnava listom zo dňa 13.11.2020 oznámila okresnému
úradu, že komunálny odpad splavený na miestnu komunikáciu a na brehy drobného
toku od osady smerom k toku Hornád, bol v mesiaci október 2020 vyzbieraný
a odvezený spoločnosťou Ekover s.r.o. Spišské Vlachy na zneškodnenie – uložením
na skládku komunálneho odpadu Kúdelník II, prevádzkovateľa skládky Brantner
NOVA s.r.o. Spišská Nová Ves. Doložené boli vážne lístky, faktúry za vývoz
a zneškodnenie komunálneho odpadu a fotografie, ktorými bol zdokumentovaný stav
po odstránení splaveného komunálneho odpadu.
Podľa § 15 ods. 1 zákona o odpadoch, oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je
v rozpore s týmto zákonom (ďalej len "nezákonné umiestnenie odpadu") môže akákoľvek fyzická
osoba alebo právnická osoba príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo
obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.
Podľa § 15 ods. 2 zákona o odpadoch, vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je
povinný do troch pracovných dní po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený
odpad, oznámiť túto skutočnosť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci, v ktorej
územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.
Podľa § 15 ods. 3 zákona o odpadoch, o oznámeniach podaných podľa odsekov 1 a 2 sa
obec a orgán štátnej správy odpadového hospodárstva navzájom informujú najneskôr do siedmich
pracovných dní odo dňa oznámenia.
Podľa § 15 ods. 4 zákona o odpadoch, ak z oznámenia podľa odsekov 1 a 2 vyplýva, že ide o
nezákonné umiestnenie odpadu do vodného toku, na pobrežných pozemkoch alebo v inundačných
územiach, je ten, kto oznámenie prijal, povinný bezodkladne o uvedenej skutočnosti informovať
príslušný orgán štátnej vodnej správy.
Podľa § 15 ods. 5 zákona o odpadoch, na základe oznámenia podľa odsekov 1 a 2 príslušný
orgán štátnej správy odpadového hospodárstva za účasti zástupcu obce overí, či rozsah nezákonne
umiestneného odpadu nasvedčuje tomu, že bol spáchaný trestný čin, a vydá o tom odborné
vyjadrenie; odborné vyjadrenie vydá aj vtedy, ak vykonané overenie nasvedčuje tomu, že nie je
podozrenie zo spáchania trestného činu.
Podľa § 15 ods. 6 zákona o odpadoch, ak z oznámenia podľa odsekov 1 a 2 možno
predpokladať, že ide o skutočnosť nasvedčujúcu tomu, že bol spáchaný trestný čin, príslušný orgán
štátnej správy odpadového hospodárstva postupuje podľa odseku 7.
Podľa § 15 ods. 7 zákona o odpadoch, ak príslušný orgán štátnej správy odpadového
hospodárstva zistí skutočnosť nasvedčujúcu tomu, že bol spáchaný trestný čin, vykoná jej oznámenie
podľa osobitného predpisu a konanie o určenie zodpovednej osoby za nezákonné umiestnenie
odpadu nezačne.
Podľa § 15 ods. 8 zákona o odpadoch, ak príslušný orgán štátnej správy odpadového
hospodárstva nezistí skutočnosť nasvedčujúcu tomu, že bol spáchaný trestný čin, začne konanie o
určenie zodpovednej osoby, v ktorom postupuje podľa odsekov 9 až 12.
Podľa § 15 ods. 9 zákona o odpadoch, príslušný orgán štátnej správy odpadového
hospodárstva v konaní o určenie zodpovednej osoby
a) zisťuje osobu zodpovednú za nezákonné umiestnenie odpadu,
b) zisťuje, či vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, na ktorej došlo k nezákonnému
umiestneniu odpadu, zanedbal povinnosť urobiť všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti
podľa osobitného predpisu32) alebo povinnosť podľa rozhodnutia súdu,33) alebo či mal z tohto
umiestnenia odpadu majetkový prospech alebo iný prospech, ak nezistí osobu podľa písmena a).
Podľa § 15 ods. 10 zákona o odpadoch, ak príslušný orgán štátnej správy odpadového
hospodárstva v konaní o určenie zodpovednej osoby zistí osobu zodpovednú za nezákonné
umiestnenie odpadu podľa odseku 9 písm. a), určí ju za osobu povinnú zabezpečiť nakladanie s
nezákonne umiestneným odpadom a zároveň určí primeranú lehotu na jeho odstránenie.
Podľa § 15 ods.11 zákona o odpadoch, ak príslušný orgán štátnej správy odpadového
hospodárstva v konaní o určenie zodpovednej osoby zistí, že nastali skutočnosti uvedené v odseku 9

2

písm. b), určí vlastníka, správcu alebo nájomcu nehnuteľnosti, na ktorej došlo k nezákonnému
umiestneniu odpadu, za osobu povinnú zabezpečiť nakladanie s nezákonne umiestneným odpadom a
zároveň určí primeranú lehotu na jeho odstránenie.
Podľa § 15 ods. 12 zákona o odpadoch, ak výsledkom postupu podľa odsekov 10 a 11 nebola
určená osoba povinná zabezpečiť nakladanie s nezákonne umiestneným odpadom, príslušný orgán
štátnej správy odpadového hospodárstva ukončí konanie o určenie zodpovednej osoby rozhodnutím,
v ktorom konštatuje uvedenú skutočnosť.
Podľa § 15 ods. 13 zákona o odpadoch, osoba určená ako zodpovedná za nakladanie s
nezákonne umiestneným odpadom v súlade s odsekom 10 alebo 11 je povinná zabezpečiť
zhodnotenie alebo zneškodnenie tohto odpadu v súlade s týmto zákonom na vlastné náklady; ak ide o
komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, urobí tak výlučne prostredníctvom osoby, ktorá má
na túto činnosť uzatvorenú zmluvu s obcou podľa § 81 ods. 13 alebo prostredníctvom obce, ak túto
činnosť obec zabezpečuje sama.
Podľa § 15 ods. 14 zákona o odpadoch, v prípadoch uvedených v odsekoch 7, 12 a 19
príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva začne konanie vo veci určenia osoby
povinnej zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu v súlade s
týmto zákonom. Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v rozhodnutí uvedie, že zhodnotenie
alebo zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu v súlade s týmto zákonom zabezpečí v určenej
primeranej lehote, aby nedošlo k ohrozeniu života alebo zdravia ľudí alebo k poškodeniu životného
prostredia a na vlastné náklady
a) obec, na ktorej území bol nezákonne umiestnený odpad, ak ide o komunálne odpady alebo drobné
stavebné odpady,
b) príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ak ide o iné odpady ako odpady uvedené
v písmene a),
c) držiteľ nezákonne umiestneného odpadu alebo osoba uvedená v odseku 2, ak prejaví záujem o
zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia nezákonne umiestneného odpadu, pričom ak ide o
1. komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, použije sa ustanovenie odseku 13,
2. iné ako komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, výlučne prostredníctvom osoby, ktorá
má na túto činnosť oprávnenie podľa tohto zákona.
Podľa § 15 ods. 15 zákona o odpadoch, ak po oznámení podľa odseku 7 orgán policajného
zboru oznámi orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, že pre nezákonne umiestnený odpad
je možné zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie, postupuje sa podľa odseku 14. Ak orgán
Policajného zboru neoznámi do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 7 príslušnému
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, že nezákonne umiestnený odpad možno zhodnotiť
alebo zneškodniť, príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva požiada orgán
Policajného zboru o zaslanie informácie, či potrebuje nezákonne uložený odpad pre potreby svojho
ďalšieho zisťovania.
Podľa § 15 ods. 16 zákona o odpadoch, kto zabezpečil zhodnotenie odpadu alebo
zneškodnenie odpadu v súlade s odsekom 14, má nárok na náhradu vynaložených nákladov voči
osobe, ktorá je zodpovedná za nezákonné umiestnenie odpadu. Ak sú na zabezpečenie zhodnotenia
odpadu alebo zneškodnenia odpadu v súlade s odsekom 14 poskytnuté finančné prostriedky
Environmentálneho fondu, náklady, ktoré sú nahradené príslušnému orgánu štátnej správy
odpadového hospodárstva osobou zodpovednou za nezákonné umiestnenie odpadu, sú príjmom
Environmentálneho fondu.
Podľa § 15 ods. 17 zákona o odpadoch, príslušný orgán štátnej správy odpadového
hospodárstva môže požiadať v konaní podľa odseku 9 o súčinnosť orgány policajného zboru pri
objasňovaní nezákonného umiestnenia odpadu.
Podľa § 15 ods. 18 zákona o odpadoch, obec je oprávnená zabezpečiť v súlade s týmto
zákonom zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu, ktorý je
komunálnym odpadom alebo drobným stavebným odpadom, bezodkladne po jeho zistení, pričom v
tomto prípade sa postup podľa odsekov 3 až 17 neuplatní; obec je povinná o tom informovať
príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva najneskôr do troch pracovných dní.
Podľa § 15 ods. 19 zákona o odpadoch, postup podľa odseku 14 sa uplatní aj po oznámení
orgánu Policajného zboru podľa odseku 15, ktorý začal konať na základe inej skutočnosti, ako je
oznámenie podľa odseku 7.

V § 15 zákona o odpadoch je upravený postup pri zisťovaní osoby
zodpovednej za vytvorenie tzv. „čiernej skládky“. Vymedzujú sa subjekty, ktoré sú na
strane jednej oprávnené podať oznámenie o nezákonne umiestnenom odpade a na
strane druhej subjekty, ktoré sú povinné toto oznámenie urobiť. V odsekoch 3 a 4 je
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upravená vzájomná informačná povinnosť medzi okresným úradom a obcou a
opačne a v prípadoch uvedených v odseku 4 aj voči príslušnému orgánu štátnej
vodnej správy, pričom povinnosť informovať príslušný orgán štátnej vodnej správy
má ten subjekt, ktorému oznámenie o nezákonne umiestnenom odpade bolo
podané. V preskúmavanom prípade je nepochybné, že oznámenie o nezákonne
umiestnenom odpade bolo vykonané aj obci, aj na okresnému úradu, pričom oba
tieto subjekty o tom boli zároveň upovedomené. Ďalšie odseky a to 5-17 upravujú
postup okresného úradu po tom, ako mu bolo nezákonne umiestnenie odpadu
oznámené.
Ustanovenie odseku 18 reaguje na prípady, ktoré sa vyskytli v praxi. Uvedené
ustanovenie umožňuje obci pristúpiť k zabezpečeniu zhodnotenia alebo
zneškodnenia nezákonne umiestneného odpadu, pričom sa ustanovenia odsekov 3
až 17 nemajú následne aplikovať. Ak obec bude postupovať podľa odseku 18,
nie je potrebné vo veci vykonať konanie o určení zodpovednej osoby.
V preskúmavanom prípade, tak ako je to už uvedené vyššie, obec zabezpečila
zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu, o čom informovala okresný úrad.
A preto ak za takejto situácie okresný úrad nepostupoval podľa ust. § 15 ods. 3 až
17 zákona o odpadoch, nemožno mu to vytknúť a vnímať to ako jeho nečinnosť.
Keďže som v postupe okresného úradu nezistila porušenie právnych
predpisov, na ktoré v podnete poukazujete, Váš podnet ako nedôvodný odkladám.
Mgr. Katarína Gadová
prokurátorka
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