
 

 

     
     

 

 

Číslo:OU-BJ-OSZP-2019/004447-004 Kap                                           V Bardejove, 11.7.2019 
 
 
 
 
 
 
                                                                                

Rozhodnutie 
 

Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne 
príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa ustanovenia § 104 ods. 1 písm. d) 
a § 108 ods. 1 písm. q) zákona   č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. 
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov  a na ustanovenie § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 
Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade 
s ustanovením § 46  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  

u k l a d á  

povinnosť obci Nižná Voľa, Nižná Voľa 30, 086 21 Lukavica, IČO: 00 322 431 podľa 
ustanovenia § 15 ods. 14 písm. a) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nasledovnom rozsahu:  

1. Zabezpečiť zhodnotenie, alebo zneškodnenie nezákonne umiestnených odpadov na 
pozemku podľa registra   E KN parc. č. 1026 v katastrálnom území Nižná Voľa 

                                                                                    Termín: do 31.7.2020. 
 

2. Oznámiť splnenie uložených povinnosti Okresnému úradu Bardejov, odboru starostlivosti 
o životné prostredie a zároveň predložiť doklad o spôsobe  zabezpečenia zhodnotenia, 
alebo zneškodnenia nezákonne umiestnených odpadov na nehnuteľnosti  

                                                                                           
                                                                                            Termín: do 10.8.2020.  
 
 

O d ô v o d n e n i e 
  
Slovenská inšpekcia životného prostredia Bratislava listom zaslaným elektronickou 

poštou dňa 20.11.2018 oznámila Okresnému úradu Bardejov, odboru starostlivosti o životné 
prostredie nelegálnu skládku odpadov v obci Nižná Voľa. K podnetu bola priložená 
fotodokumentácia.   

Na základe toho zamestnanec Okresného úradu Bardejov, odboru starostlivosti o životné 
prostredie a starosta obce Nižná Voľa overili, či rozsah nezákonne umiestneného odpadu v k.ú. 
Nižná Voľa, nasvedčuje tomu, že bol spáchaný trestný čin. Boli zistené nasledujúce skutočnosti: 
v k.ú. Nižná Voľa, nad obcou na južnej strane,  cca 300 od obecného úradu sa nachádza zmesový 
komunálny odpad, drobný stavebný odpad, objemný odpad, biologicky rozložiteľný odpad. 
Odpady sa nachádzajú na ploche cca 30 x 10m. Objem ponechaného odpadu 30 x 10 x 1 = 
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300m3. Na predmetnej lokalite sa nachádza prevažne komunálny odpad. Hmotnosť ponechaného 
odpadu je cca 45 ton. Odpad sa nachádza na pozemku parc. č. EKN 1026 v k.ú. Nižná Voľa, 
ktorého vlastníkom je Slovenská republika, správca Slovenský pozemkový fond Bratislava. 
Náklady na odstránenie nezákonne umiestnených odpadov boli vyššie ako 266,-€., čo nasvedčuje 
tomu, že bol spáchaný trestný čin a Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné 
prostredie oznámil túto skutočnosť príslušnému Policajnému zboru listom č. OU-BJ-OSZP-
2018/012208-004 Kap zo dňa 10.12.2018. 

Obvodné oddelenie Policajného zboru v Bardejove uznesením ČVS:ORP-613/BJ-BJ-
2018 zo dňa 15.3.2019 prerušilo trestné stíhanie vo veci prečinu neoprávneného nakladania 
s odpadmi na parc. č. EKN 1026 v k.ú. Nižná Voľa.  

Vzhľadom na to Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie listom 
č. OU-BJ-OSZP-2019/00447-002 Kap zo dňa 3.6.2019 požiadal príslušný Policajný zbor 
o zaslanie informácie, či potrebuje nezákonne uložený odpad na vyššie uvedenom pozemku pre 
potreby svojho ďalšieho zisťovania. 

Obvodné oddelenie Policajného zboru v Bardejove listom č. ORP-613/BJ-BJ-2018 zo 
dňa 13.6.2019 oznámilo tunajšiemu úradu, že nezákonne uložený odpad na predmetnom 
pozemku nie je potrebný pre ďalšie zisťovanie a preto je ho možné zhodnotiť alebo zneškodniť. 

Na základe toho Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie listom 
č. OU-BJ-OSZP-2019/00447-005 Kap zo dňa 20.6.2019 upovedomil o začatí konania o určení 
osoby povinnej zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu na 
pozemku parc. č. EKN 1026 v k.ú. Nižná Voľa. Na konaní zástupca Okresného úradu Bardejov, 
odboru starostlivosti o životné prostredie upozornil účastníkov konania na znenie § 15 ods. 14 
písm. a) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov kde sa 
uvádza „V prípadoch uvedených v odsekoch 7 a 12 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 obec, na ktorej území bol nezákonne umiestnený odpad, ak ide o komunálne 
odpady alebo drobné stavebné odpady.“  

Starosta obce Nižná Voľa uviedol, že zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne 
umiestneného odpadu na pozemku prac. č. EKN 1026 v k.ú. Nižná Voľa zabezpečí obec Nižná 
Voľa v termíne do 31.7.2020.  

Zástupkyňa Slovenského pozemkového fondu v konaní nemala žiadne pripomienky. 

Vzhľadom na to, že sa nezistila osoba zodpovedná za nezákonné umiestnenie odpadu na 
pozemku podľa registra   E KN parc. č. 1026 v katastrálnom území Nižná Voľa, taktiež že sa 
nezistilo či vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, na ktorej došlo k nezákonnému 
umiestneniu odpadu, zanedbal povinnosť urobiť všetky opatrenia na ochranu svojej 
nehnuteľnosti podľa osobitného predpisu alebo povinnosť podľa rozhodnutia súdu, alebo či mal 
z tohto umiestnenia odpadu majetkový prospech alebo iný prospech a na vyššie uvedenej 
nehnuteľnosti sa nachádzali komunálne odpady a drobné stavebné odpady, Okresný úrad 
Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak ako je to uvedené vo výrokovej 
časti tohto rozhodnutia.    
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P o u č e n i e 

 Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a podľa § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona              
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať odvolanie na Okresný 
úrad Bardejov v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je 
preskúmateľné súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov.  
    
                                                                  
Doručuje sa:  

1. Starosta obce Nižná Voľa, Nižná Voľa 30, 086 21 Lukavica.  
2. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdková 36, 817 47 Bratislava. 

 
 
 
 
                                                                                                      Ing. Mária Hankovská 
                                                                                                            vedúca odboru                                                                         


