
 



 

Informácia o odstraňovaní odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch 
(čierne skládky) v Mestskej časti Bratislava–Rača v roku 2014 

Postup a zodpovednosť pri zabezpečovaní odstraňovania odpadu uloženého v rozpore 
so zákonom o odpadoch (tzv. čierne skládky) stanovuje zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch 
v znení neskorších predpisov (ďalej zákon). Kto zistí umiestnenie odpadu v rozpore so zákonom, 
je povinný to oznámiť okresnému úradu a obci. Okresný úrad na základe oznámenia začne 
konanie o zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu resp. či vlastník pozemku nemal 
z uloženia odpadu prospech. Ak sa v konaní nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu 
zodpovednosť za komunálny odpad a drobný stavebný odpad uložený v rozpore so zákonom 
o odpadoch na území obce podľa § 18 ods. 11 zákona má obec. Štatútom hl. mesta SR Bratislavy 
je táto povinnosť určená mestským častiam. Zhodnotenie alebo zneškodnenie iného druhu odpadu 
má zabezpečiť na vlastné náklady príslušný okresný úrad. Tento proces býva časovo zdĺhavejší. 

Poznatky o výskyte čiernych skládok získavame vlastnou terénnou činnosťou, z hlásení 
mestskej polície a z oznámení občanov a vlastníkov nehnuteľností, na ktorých sa odpad nachádza. 
Každú čiernu skládku zaevidujeme, vykonáme miestnu obhliadku, ktorou zisťujeme polohu 
miesta skládky, či je možné z obsahu odpadu zistiť pôvodcu odpadu a vyhotovíme 
fotodokumentáciu. Následne identifikujeme vlastnícke vzťahy k pozemku, na ktorom je skládka 
umiestnená. Ak má pozemok identifikovaného vlastníka dáme tomuto vlastníkovi výzvu podľa 
§ 3 Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2008 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území 
Mestskej časti Bratislava–Rača na odstránenie zisteného stavu. 

Ak je predpoklad, že pôvodca komunálneho odpadu nebude zistený ani v konaní 
okresného úradu a ani majiteľ pozemku nezodpovedá za uloženie odpadu, zaradíme likvidáciu 
čiernej skládky do harmonogramu likvidácie čiernych skládok mestskej časti. 

Drobné skládky, kde sa nevyžaduje na manipuláciu mechanizácia, odstraňujú naši 
pracovníci čistoty odvozom na zberný dvor menšie odpady vyzbierajú do vriec pracovníci 
vykonávajúci aktivačnú činnosť. Väčšie skládky, kde je potrebné naložiť odpad nakladačom, 
alebo kde vzhľadom na terén hrozí zvýšené riziko úrazu pri ručnom čistení, zabezpečujeme 
dodávateľsky u odborne spôsobilej spoločnosti na nakladanie s odpadmi. 

Problémy čiernych skládok: 

� čierne skládky vznikajú opakovane aj na miestach, ktoré boli už vyčistené 
� čierne skládky vznikajú najmä v lokalitách s nízkou zastavanosťou alebo bez zástavby – Žabí 

majer, záhradkárska oblasť Na pántoch, okolie železnice, pod vinohradmi, v blízkosti 
radových garáží 

� majitelia nehnuteľností trvale bývajúci v tzv. rekreačných objektoch nie sú prihlásení 
do systému zberu odpadu a nie je zákonná možnosť ich postihu. Taktiež majitelia radových 
garáží, ak sú prihlásení do systému zberu odpadu v mieste bydliska na území Bratislavy, 
nemusia byť zvlášť prihlásení v mieste garáže 

� priestupkové konanie môže byť začaté len v prípade, ak je dokázané uloženie konkrétneho 
odpadu v rozpore so zákonom konkrétnou osobou. Uloženie pokuty páchateľovi priestupku 
však nie je možné, ak v priebehu priestupkového konania tento odpad odstráni a tým pominú 
dôvody konania 

� ukladanie odpadu v rozpore so zákonom mimobratislavskými producentmi, najmä 
ku kontajnerom na separovaný zber pozdĺž Púchovskej a Žitnej ul. 

� prehrabávanie a premiestňovanie odpadu bezdomovcami 



Prehľad odstránených čiernych skládok v roku 2014 

P.č. Lokalita Dodávateľ Množstvo Cena (€) 

1. Popolná ul. odd. čistoty 7 m³ 0 

2. Pri Šajbách ŠPEP, s.r.o. 72 m³ 1 051,20 

3. Stará Púchovská cesta ŠPEP, s.r.o. 14 m³ 482,88 

4. Knižkova dolina odd. čistoty 10 m³ 0 

5. Pri jazere Kalná TEBEKO ZVJ, s.r.o. 27 m³ 202,20 

6. Za SOŠ Polygrafickou TEBEKO ZVJ, s.r.o. 0 m³ 206,40 
 úprava terénu po odstránení odpadu 

7. Lokalita za Modrým mostom aktivační pracovníci 13 m³ 0 

8. Pri ŽST Bratislava–Rača aktivační pracovníci 11 m³ 0 

9. Lokalita pod Horskou ul. odd. čistoty 6 m³ 0 

10. Hlinická ul. odd. čistoty 2 m³ 0 

11. Vodný rigol Alstrova ul. TEBEKO ZVJ, s.r.o. 35 m³ 1 080,00 

 

Celkový počet odstránených čiernych skládok: 11 
Celkový objem odvezeného odpadu: 197,00 m³ 
Celková cena za naloženie, odvoz a zhodnotenie odpadu: 3 022,68 euro 
 
Spracoval: 
Ing. Ridilla, oddelenie životného prostredia 
marec 2015 
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