Príloha č. 2
Príloha č. 2: Konania o určení povinnej osoby (§ 5 ods. 5 zákona č. 409/2011 Z. z.)

Por.
číslo

Názov
environmentálnej
záťaže

Kód
environmentálnej
záťaže

Dátum
začatia
konania

Dátum
ukončenia
konania

Rozhodnutie
vydal

1.

SA (015) / Trnovec nad
Váhom – skládka
RSTO (Duslo)

SK/EZ/SA/804

18.08.2017

07.12.2017

OÚ Nitra

2.

ZH (015) / Žiar nad
Hronom – stará skládka
PO ZSNP

SK/EZ/ZH/1101

27.07.2015

14.08.2017

OÚ Banská
Bystrica

Dôvod vydania Rozhodnutia o zastavení
konania
OÚ Nitra v zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 409/2011 Z. z.
konanie zastavil. Environmentálna záťaž vznikala od roku
1962 ako odkalisko popolčeka pre potrebu podnikovej
teplárne spoločnosti Duslo, š. p., pričom s napúšťaním
odkaliska sa začalo v roku 1965. Od roku 1986 bola
skládka využívaná na zneškodňovanie odpadov z výrobnej
činnosti podniku a v roku 2001 bol udelený súhlas
Okresného úradu v Šali, odboru životného prostredia na
prevádzkovanie skládky na nebezpečný odpad RSTO
v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Od roku 2009 sa skládka
neprevádzkuje a bola uzatvorená. OÚ Nitra konštatoval, že
environmentálna záťaž vznikala v dôsledku ukladania
odpadov, ktoré bolo v súlade s právoplatným povolením.
Súčasný vlastník nehnuteľnosti Duslo Šaľa, a. s. sa
v zmysle §3 ods. 1 písm. b) zákona č. 409/2011 Z. z.
nepovažuje za pôvodcu environmentálnej záťaže
a v zmysle §4 ods. 4 písm. d) zákona č. 409/2011 Z. z. ho
nemožno určiť za povinnú osobu. OÚ Nitra z uvedeného
dôvodu konanie zastavil.
OÚ Banská Bystrica v zmysle § 5 ods. 5 zákona
č. 409/2011 Z. z. konanie zastavil. Environmentálna záťaž
vznikla ukladaním priemyselného odpadu od roku 1964 do
30.06.1989 z výroby Závodu Slovenského národného
povstania, n. p. (ZSNP, n.p.), od 1.7.1989 do 15.8.1991
z výroby Závodu Slovenského národného povstania, š. p.
(ZSNP, š. p.) a od 16.08.1991 do 31.7.1998 Závodu
Slovenského národného povstania, a s.(ZSNP, a. s.) na
základe právoplatných povolení podľa vtedy platných

1

3.

RS(1980) / Rimavská
Sobota – areál po SA –
priemyselný park

SK/EZ/RS/1980

12.11.2012

07.02.2013

OÚ Banská
Bystrica

právnych predpisov. V roku 1998 bola skládka PO
uzavretá a následne aj rekultivovaná. Dňa 26.09.2008
ZSNP a. s. previedla kúpnou zmluvou vlastnícke práva
k pozemkom s rekultivovanou skládkou PO na spoločnosť
ZSNP SPO, s.r.o. OÚ Banská Bystrica na základe
zistených skutočností konštatoval, že environmentálna
záťaž vznikla v dôsledku ukladania odpadov, ktoré bolo
v súlade s právoplatným povolením a preto nie je možné
určiť za povinnú osobu ZSNP, a. s. ako právneho nástupcu
zaniknutého ZSNP, š. p. a taktiež ani súčasného vlastníka
nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza environmentálna
záťaž -ZSNP SPO, s, r. o. podľa §3 ods. 1 písm. b) a §4
ods. 4 písm. d) zákona č. 409/2011 Z. z. OÚ Banská
Bystrica na základe zistených skutočností konanie o určení
povinnej osoby zastavil.
OÚ Banská Bystrica v zmysle § 5 ods. 5 zákona č.
409/2011 Z. z. zastavil konanie o určení povinnej osoby
za environmentálnu záťaž s názvom RS (015)/ Rimavská
Sobota – objekty SA rozhodnutím z 11.1.2013. Predmetná
environmentálna záťaž vznikla v dôsledku pôsobenia
Sovietskej armády vo vojenských kasárňach v Rimavskej
Sobote. OÚ Banská Bystrica konštatoval, že na ústnom
pojednávaní spojenom s miestnou obhliadkou bolo
preukázané, že v areáli bývalých kasární Sovietskej
armády sa nevykonávajú činnosti, ktoré viedli k vzniku
environmentálnej záťaže. Nakoľko súčasní vlastníci
nepokračovali v činnosti, ktorá viedla k vzniku
environmentálnej záťaže a zároveň podľa §4 ods. 4 písm.
c) zákona č. 409/2011 Z. z. za povinnú osobu nemožno
určiť osobu, ktorá preukázala, že štát sa zaviazal sanovať
environmentálnu záťaž na základe rozhodnutia vlády SR
(Uznesenie vlády SR č. 408 z 15.6.1993, ktorým vláda SR
zaviazala štát sanovať územia znečistené Sovietskou
armádou) OÚ Banská Bystrica konanie o určení povinnej
osoby zastavil. Predmetná environmentálna záťaž bola
následne v roku 2013 rozdelená v Informačnom systéme
environmentálnych záťaží podľa druhu činnosti na dve
samostatné
EZ
evidované
po
názvami:
RS
(1979)/Rimavská Sobota areál po SA – armáda SR
(realizáciu sanácie zabezpečilo MO SR a ukončená bola
v roku 2015) a RS (1980)/Rimavská Sobota – areál po SA
– priemyselný park.
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4.

LV(014) / Pohronský
Ruskov – mazutové
hospodárstvo bývalého
cukrovaru

SK/EZ/LV/440

25.05.2017

31.10.2017

OÚ Nitra

5.

TS(005)/Trstená –
bývalý sklad
pohonných hmôt
Hámričky

SK/EZ/TS/973

09.05.2017

19.10.2017

OÚ Žilina

OÚ Nitra v zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 409/2011 Z. z.
konanie zastavil. Predmetná environmentálna záťaž
vznikala v 60–70–tych rokoch minulého storočia
neodborným manipulovaním s ťažkým vykurovacím
olejom (mazutom) počas prevádzky v bývalom cukrovare.
Po ukončení prevádzky zostali zvyšky mazutu
v produktovodoch. Činnosť podmieňujúca vznik EZ sa na
lokalite už nevykonáva, prevádzka je opustená. OÚ Nitra
na základe vykonaného konania konštatoval, že,
pôvodcom EZ bol Pohronský cukrovar, š. p., neskôr
Pohronský cukrovar š. p. v likvidácii (1949-1997). V roku
1997 sa stal vlastníkom cukrovaru Kombinát Oroska, a. s.,
na ktorú bol v roku 1999 vyhlásený konkurz. Obec
Pohronský Ruskov odkúpila areál bývalého cukrovaru od
správcu konkurznej podstaty, úpadcu Kombinát Oroska
a. s. na prelome rokov 2002 – 2003. V roku 2007 pozemky
v areály bývalého cukrovaru od Obce Pohronský Ruskov
kúpila spoločnosť AGROSID, a. s., Dunajská Streda,
okrem časti, na ktorej sa nachádza mazutové hospodárstvo.
Konaním bolo zistené, že Obec Pohronský Ruskov ako
vlastník nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza EZ po
nadobudnutí nehnuteľnosti nepokračovala v činnosti, ktorá
viedla k vzniku EZ a v čase nadobudnutia nehnuteľnosti
o EZ nemohla vedieť a teda podľa §4 ods. 5 písm. b)
zákona č. 409/2011 Z. z. Obec Pohronský Ruskov nie je
možné určiť za povinnú osobu. OÚ Nitra z uvedeného
dôvodu konanie zastavil.
OÚ Žilina v zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 409/2011 Z. z.
konanie zastavil. Environmentálna záťaž vznikla v čase
založenia prevádzky rafinérie ropy a petrolejov v Trstenej
– Hámričky v 19. storočí ako prvý priemyselný podnik na
Orave. Svoju činnosť ukončila v roku 1927.
V predmetnom území v dôsledku jej činnosti došlo
k silnému znečisteniu ropnými látkami. Neskôr v tejto
lokalite vybudoval Benzinol, š. p Bratislava sklad
pohonných hmôt. Rozhodnutím ministra priemyslu č.
55/1992 zo dňa 29.05. 1992 bol štátny podnik Benzinol
zrušený bez likvidácie. Dňa 31.05.1992 majetok š. p.
Benzinol prešiel podľa privatizačného projektu na Fond
národného majetku SR. V zmysle zákona č. 375/2018. Z.
z. právnym nástupcom FNM SR sa stala spoločnosť MH
Manažment, a. s. Bratislava. OÚ Žilina konštatoval, že
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6.

BJ(004)/Bardejov –
areál podniku JAS

SK/EZ/BJ/23

27.10.2015

28.06.2016

OÚ Prešov

MH Manažment ako právny nástupca FNM SR nemá
vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza
sklad bývalých pohonných hmôt Hámričky. Súčasným
vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza
predmetná environmentálna záťaž je spoločnosť STAREK
Transport, s. r. o., Trstená, ktorej predmetnom činnosti je
hlavne medzinárodná doprava a skladovanie tovarov.
Dotknuté nehnuteľnosti užívala spoločnosť STAREK
Transport s. r. o. Trstená pre svoju podnikateľskú činnosť
ako nájomca a následne ako vlastník nehnuteľnosti, ktorú
nadobudol na základe kúpnej zmluvy od predchádzajúceho
majiteľa spoločnosti Ekoslovbat s. r. o. Trstená v roku
2016. Spoločnosť STAREK Transport s. r. o. Trstená
prehlásila, že o environmentálnej záťaži nevedela a svojou
činnosťou nepokračovala v činnosti, ktorá viedla k vzniku
EZ a nepoškodzovala horninové prostredie, podzemnú
vodu a pôdu alebo ľudské zdravie. Predchádzajúci vlastník
nehnuteľnosti Ekoslovbat s. r. o. Trestná nevykonával na
pozemku žiadnu činnosť, nakoľko jeho pôvodný zámer
prevádzkovať zariadenie na zneškodňovanie vyradených
olovených akumulátorov z Poľska neprešiel procesom
posudzovania vplyvov na životné prostredie. OÚ Žilina
na základe zistených skutočností konštatoval, že súčasný
vlastník nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza
environmentálna záťaž, po nadobudnutí nehnuteľnosti
nevykonával
činnosť,
ktorá
viedla
k vzniku
environmentálnej záťaže a v čase jej nadobudnutia
nemohol vedieť o jej existencii a teda nie je možné určiť
povinnú osobu podľa §4 zákona č. 409/2011 Z. z. OÚ
Žilina z uvedeného dôvodu konanie zastavil.
OÚ Prešov v zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 409/2011 Z. z.
konanie zastavil. Predmetná environmentálna záťaž
vznikla ako dôsledok priemyselnej výroby – obuvnícka
výroba, pri ktorej sa používali rôzne lepidlá, odmasťovače,
plasty, farbivá s obsahom organických zlúčenín, ropné
látky, chlórované uhľovodíky a iné. Tieto boli skladované
v nevhodných priestoroch a pri likvidácii výroby boli ako
odpad zneškodnené zakopaním v areáli štátneho podniku
JAS. Práva a povinnosti pôvodného subjektu JAS š. p.
Bardejov prešli v roku 1994 na JAS a. s. Bardejov, ktorý
bol od roku 1988 v konkurze. Do roku 2009 bola JAS a. s.
Bardejov v likvidácii a 23.01.2009 došlo k výmazu
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spoločnosti. Súčasnými vlastníkmi nehnuteľností, na
ktorých bola identifikovaná EZ v reáli JAS v rámci
podrobného geologického prieskumu v roku 2015, sú
fyzické osoby, fyzické osoby oprávnené podnikať
a právnické osoby. Viaceré nehnuteľnosti zmenili
vlastníka za uplynulé roky niekoľkokrát. Súčasní vlastníci
preukázali, že v čase nadobudnutia nehnuteľností, na
ktorých sa nachádza EZ, nemohli o nej vedieť a zároveň
nepokračovali v činnosti, ktorá viedla k vzniku EZ. OÚ
Prešov konštatoval, že vlastníka nehnuteľnosti, na ktorej
sa nachádza EZ, nemožno určiť za povinnú osobu podľa
§ 4 ods. 5 zákona č. 409/2011 Z. z. a z uvedeného dôvodu
konanie zastavil.
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