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Okresný úrad Gelnica
Hlavná 1
056 01 Gelnica

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 uvedenému okresnému úradu, odb. starostlivosti o životné
prostredie ako príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva 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 Prívodného kanála SVP, v rámci inundačného pásma, pričom pri návalových
dažďoch je tento odpad vyplavovaný do rieky Hornád, a následne vyplavovaný do vodnej
nádrže Ružín.
Týmto Vás vyzývame, aby ste daný podnet vybavili postupom podľa ust. § 15
zákona o odpadoch, a to aby ste v prvom rade overili, či rozsah nezákonne umiestneného
odpadu nasvedčuje tomu, že bol spáchaný trestný čin, a následne vydali o tom odborné
vyjadrenie. Ak zo šetrenia bude vyplývať, že bol spáchaný trestný čin, je úlohou

okresného úradu podať oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu príslušným
orgánom činným činným trestnom konaní. Ak takéto podozrenie nevznikne,
okresný úrad je povinný začať konanie o zistení zodpovednej osoby za nezákonné
umiestnenie odpadu. Ak sa nepodarí zistiť takúto osobu, okresný je povinný začať
konanie o určení osoby povinnej zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonnej
umiestneného odpadu, pričom v prípade komunálneho odpadu je takouto osobou obec.
Vzhľadom na to, že z vyššie uvedeného ustanovenia zákona Vám vyplýva
povinnosť konať uvedeným spôsobom, týmto Vás žiadame, aby ste aj vykonali všetky
opatrenia vyplývajúce z ust. § 15 zákona o odpadoch. Vzhľadom na to, že ide o odpad,
ktorý je vyplavovaný do vodných tokov a následne vodnej nádrže Ružín, hrozí vážna
ekologická ujma.
Zároveň Vás týmto upovedomujeme, že oznámenie o nezákonnom umiestnení
odpadu zasielame aj príslušnej obci.
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 okresného úradu neboli vykonané žiadne úkony. To bude
podnetom na ďalšie podnety vo vzťahu k inšpekčným a dozorným orgánom, vrátane
prokuratúry za účelom prešetrenia nečinnosti okresného úradu.
S pozdravom

Jozef Kojecký
Predseda združenia

Prílohy: - fotografie o nezákonnom umiestnení odpadu
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