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Okresná prokuratúra  

Spišská Nová Vec 

Elektrárenská 1828/1 

052 01 Spišská Nová Vec 

 

 

V Košiciach dňa 4.2.2021 

 

 

Vec:  Podnet na vydanie upozornenia prokurátora 

 
 

V súlade s ust. § 31 a nasl. Zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o prokuratúre“) týmto podávame podnet na vydanie upozornenia 

prokurátora podľa ust. § 28 zákona o prokuratúre na účely odstránenia porušovania zákonov 

a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, ku ktorému došlo v postupe Obce Richnava, 

so sídlom Richnava 261, 053 51 Richnava a Okresného úradu Gelnica, odb. starostlivosti o životné 

prostredie, so sídlom Hlavná 1, 056 01 Gelnica v súvislosti s vybavovaním oznámení nášho 

občianskeho združenia o nezákonnom umiestnení odpadu podľa 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“) z nasledujúcich dôvodov: 

 

(1) Dňa 18.9.2020 bol obci Richnava doručený list nášho občianskeho združenia zo dňa 

17.9.2020 označený ako „Oznámenie o nezákonnom umiestnení odpadu“, v rámci ktorého 

sme poukazovali na nezákonné umiestňovanie komunálneho odpadu v obci Richnava, lokalite 

Osada, v katastrálnom území Richnava na parcele KN-C č. 2674 s predpokladaným 

producentom tohto odpadu – obyvatelia rómskej osady Richnava za cestou II/547. Išlo 

o podnet na konanie obce podľa ust. § 15 zákona o odpadoch.  

 

Dôkaz: - list adresovaný obci Richnava zo dňa 17.9.2020  + doručenka 

 

(2) Rovnako dňa 18.9.2020 bol obsahovo totožný list zo dňa 17.9.2020 doručený aj Okresnému 

úradu Gelnica, odb. starostlivosti o životné prostredie. Taktiež sa poukazuje na to, aby okresný 

úrad postupoval pri jeho vybavovaní podľa ust. § 15 zákona o odpadoch.  

 

Dôkaz: - list adresovaný Okresnému úradu Gelnica zo dňa 17.9.2020  + doručenka 

 

(3) Zo strany obce Richnava, ako aj zo strany Okresného úradu Gelnica neboli doposiaľ vykonané 

žiadne kroky predpokladané v rámci postupu podľa ust. § 15 zákona o odpadoch, napriek 

tomu, že tieto orgány tak mali konať. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Podľa ust. § 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 ust. § 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 ust. § 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 ust. § 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 ust. § 15 ods. 6 a 7 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. 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 ust. § 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 ust. § 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,...“ 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Zo strany obce Richnava došlo k porušeniu ust. § 15 ods. 3, 4 a 5 zákona o odpadoch, a to 

v dôsledku toho, že obec neinformovala príslušný okresný úrad o podanom oznámení 

v stanovenej lehote, že neoznámila v stanovenej lehote orgánu štátnej vodnej správy 

umiestnenie odpadu na pobrežných pozemkoch vodného toku, a že sa nezúčastnila overenia 

rozsahu nezákonne umiestneného odpadu. 

 

(6) Zo strany Okresného úradu Gelnica, odb. starostlivosti  o životné prostredie došlo k porušeniu 

ust. § 15 ods. 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 14 zákona o odpadoch, a to  v dôsledku toho, že okresný úrad 

neinformoval obec o podanom oznámení v stanovenej lehote, že neoznámil v stanovenej 

lehote orgánu štátnej vodnej správy umiestnenie odpadu na pobrežných pozemkoch vodného 

toku, že nevykonal overenie rozsahu nezákonne umiestneného odpadu, nepodal trestné 

oznámenie, ak by zistil, že bol tým spáchaný trestný čin, že nezačal konanie o určení 

zodpovednej osoby v prípade, že nezistil spáchanie trestného činu, a že nezačal konanie 

o určenie osoby povinnej zneškodniť odpad.  

 

Vzhľadom na vyššie uvedené, týmto podávame podnet na príslušnú prokuratúru, aby po preverení 

priebehu daného postupu vydala upozornenie Obci Richnava na porušenie ust. § 15 ods. 3, 4 a 5 

zákona o odpadoch a Okresnému úradu Gelnica na porušenie § 15 ods. 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 14 zákona 

o odpadoch v súvislosti s ich postupom pri vybavovaní oznámení nášho občianskeho združenia 

o nezákonnom umiestnení odpadov v obci Richnava, v lokalite osada, a zároveň navrhujeme, aby 

navrhol opatrenia na zjednanie nápravy. 

 

S pozdravom 

 

 

 

Jozef Kojecký 

Predseda združenia  

 

 

 

 

 

Prílohy: - podľa textu 
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