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Informácia o odstraňovaní nezákonne umiestneného odpadu v k.ú. Rača v roku 2016
V k.ú. Rača boli ešte v roku 2015 pracovníkmi Miestneho úradu Mestskej časti
Bratislava-Rača (ďalej len „MÚ Rača“) alebo občanmi identifikované lokality, na ktorých bol
nezákonne umiestnený odpad. Išlo o pozemky v správe MČ Rača, ale aj o pozemky vo
vlastníctve Slovenskej republiky - správe Železnice SR, Slovenského pozemkového fondu,
rôznych právnických a fyzických osôb. O existencii uvedených miest s nezákonne
umiestneným odpadom MÚ Rača informoval Okresný úrad - odbor starostlivosti o životné
prostredie Bratislava (ďalej len „OÚ Bratislava – OSŽP“), ktorý ako vecne a miestne
príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva začal konanie podľa § 15 ods. 5
zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon č.
79/2015 Z.z.“) o zistení osoby zodpovednej za nezákonne umiestnený odpad. Výsledkom
konaní OÚ Bratislava-OSŽP bolo 18 rozhodnutí o zastavení konania a konštatovanie, že sa
nepodarilo určiť osobu zodpovednú za umiestnenie odpadu v rozpore so zákonom č.79/2015
Z.z..
Podľa § 15 ods. 14 písm. a) zákona č. 79/2015 Z.z., ak sa nezistí osoba zodpovedná za
uloženia odpadu, povinná zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne uloženého
komunálneho odpadu alebo drobného stavebného odpadu je obec.
Likvidácia nezákonne umieseného odpadu pozostáva zo zberu odpadu, odvozu,
zvozu/dopravy odpadu, uloženia, zneškodnenia odpadu, vytriedenia a zhodnotenie odpadu ak
je to vzhľadom na jeho charakter možné a sanácie - úpravy miesta do pôvodného stavu.
Uvedené aktivity zabezpečovala spoločnosť vybratá procesom verejného obstarávania podľa
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov - ARGUSS s.r.o. Záhradnícka 27,811 07 Bratislava.
Odstraňovanie odpadu z jednotlivých lokalít sa uskutočnilo v mesiacoch október
a november 2016.
V k.ú. Rača sa vyčistilo 19 lokalít, na ktorých bolo 301,58 ton odpadu, išlo
predovšetkým o zmiešaný komunálny odpad, drobný stavebný odpad a v menšom množstve
biologicky rozložiteľný odpad. Na skládku sa uložilo 36,05 ton odpadu - zmesový komunálny
odpad a stavebný materiál obsahujúci azbest, na zhodnotenie išlo 265,53 ton odpadu objemný odpad, komunálny odpad inak nešpecifikovaný, biologicky rozložiteľný odpad,
zemina a kamenivo, betón, zmesi betónu a tehál. Z vopred naplánovaných lokalít sa
nevyčistila iba jedna väčšia skládka, a to z dôvodu neposkytnutia súhlasu na vstup na
pozemok od vlastníka pozemku. Najväčšia časť, až 90% odpadu sa nachádzalo v
záhradkárskej oblasti Žabí Majer, v okolí Modrého mosta a časti Východné.
Mestská časť mala na účel odstránenia nezákonne umiestneného odpadu pôvodne
rozpočtovaných 40 000 €, upravený rozpočet bol vo výške 50 712 €. Environmentálny fond
poskytol dotáciu vo výške 33 000 €. Konečné náklady na odstránenie všetkých skládok boli
50 711,57 €.
Na vyčistených lokalitách sme osadili tabule „Zákaz sypania smetí“. Mapový
podklad s lokalizáciou vyčistených lokalít sme poskytli mestskej polície, ktorá zabezpečuje
pravidelné kontroly daných miest.
Vyčistené miesta kontrolujú aj pracovníci oddelenia životného prostredia.
Vyčistené lokality:
1. Ul. Nový záhon, lokalita za Elzou
2. Stupavská ulica – na konci ulice (fotka)
3. Lokalita Žabí Majer, záhradkárska oblasť, pri železnici
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Úsek popri železničnej trati, Žabí Majer
Lokalita Modrý most, za elektrozvádzačom železníc
Na Pántoch
Hofnáre
Výhonská ulica, pri koľajniciach
Za strednou odbornou školou polygrafickou, pod modrým mostom
Pri Šajbách – Demar
Pri Šajbách 20 – za budovou firmy
Pri Šajbách – v strede pola, cestička medzi sídliskom a bývalým areálom Matador
Pastierska ulica, vedľa bývalého areálu Matador + pozemky ŽSR pri koľajniciach
Pod mostom nad potôčikom, za areálom ŽSR smerom na Žabí Majer
Pri Šajbách, za budovou pri autobusovej zastávke
Knižkova dolina 1
Knižkova dolina 2
Za Strednou odbornou školou polygrafickou, smerom doľava za železničným priecestím
Za sídliskom pri Šajbách, pri záhradkách

Informatívny materiál o odstraňovaní nezákonne umiestneného odpadu v k.ú. Rača
v roku 2016 bol predmetom rokovania komisie životného prostredia, výstavby, územného
plánu a dopravy dňa 1.2.2017 a dňa 14.2.22017 ho zobrala Miestna rada MZ Bratislava-Rača
na vedomie.
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Fotodokumentácia vyčistených lokalít
1. Ul. Nový záhon, lokalita za Elzou, smer železnica

Parc. č. „C“ 21326/2 LV 1919 SR, parc. č. „E“ 21324 LV 11144 SR
Rozhodnutie č. OU-BA-OSZP3-2016/019376/LEG/III zo dňa 31.3.2016
Pred vyčistením:

Po vyčistení:
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2. Stupavská – koniec ulice

Parc. č. „C“ 2107/7, LV 10563 (342 majiteľov)
Rozhodnutie č. OU-BA-OSZP3-2016/019376/LEG/III zo dňa 19.4.2016
Pred vyčistením:

Po vyčistení:
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3. Staviteľská ul., koniec ulice smer Žabí majer, pokračovanie, pri podjazde
Parc.č. reg. „E“ 21229/102, LV 11144
Rozhodnutie č. OU-BA-OSZP3-2016/019376/LEG/III zo dňa 31.3.2016
Pred vyčistením:
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Po vyčistení:
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4. Úsek popri železničnej trati – Žabí majer
Parc.č. „C“ 17147/564 k.ú. Rača, LV 3815
Rozhodnutie č. OU-BA-OSZP3-2016/019376/LEG/III zo dňa 31.3.2016
Pred vyčistením:

Po vyčistení:
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5. Lokalita Žabí Majer, od Modrého mosta, pri elektrorozvádzači železníc
Parc. č. „C“ parc. č. 7067, LV 7000
Parc. č. „C“ parc. č. 7101, LV 7021
Rozhodnutie č. OU-BA-OSZP3-2016/019376/LEG/III zo dňa 19.4.2016 a OU-BA-OSZP32016/052956/LEG/III zo dňa 15.6.2016
Pred vyčistením:

Po vyčistení:
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6. Lokalita „Na Pántoch“
Parc. č. „E“ 3275, LV 11144
Rozhodnutie č. OU-BA-OSZP3-2016/026121/LEG/III zo dňa 21.4.2016
Pred vyčistením:

Po vyčistení:

7. skládka v časti Hofnáre
Parc.č. „E“ 5856, LV 3562 a parc. č. 5853 s LV 4229
Rozhodnutie č. OU-BA-OSZP3-2016/052953/LEG/III zo dňa 15.6.2016
Pred vyčistením:
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Po vyčistení:

8. Výhonská ulica – koľajnice
Parc. č. „C“ 3486/7, LV 1919
Rozhodnutie č. OU-BA-OSZP3-2016/052977/LEG/III zo dňa 30.5.2016
Pred vyčistením:

Po vyčistení:
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9. Lokalita pri Strednej odbornej škole polygrafickej, pod modrým mostom
Parc. č. „C“ 21324/1, bez LV
Rozhodnutie č. OU-BA-OSZP3-2016/042082/LEG/III zo dňa 16.5.2016 a č. OU-BA-OSZP32016/042082/LEG/III zo dňa 8.8.2016
Pred vyčistením:

Po vyčistení:

13

10. Pri Šajbách 6
Parc. č. „C“ 4863/45, 4863/6, 4863/198, LV 10278
Rozhodnutie č. OU-BA-OSZP3-2016/052969/LEG/III zo dňa 31.5.2016
Pred vyčistením:

Po vyčistení:
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11. Pri Šajbách 4
Parc. č. „C“ 4837/39 a 4837/40, LV 6013
Rozhodnutie č. OU-BA-OSZP3-2016/052963/LEG/III z 10.6.2016
Pred vyčistením:

Po vyčistení:

12. Za sídliskom Pri Šajbách, smerom k bývalej budove Matador
Parc. č. „C“ 4837/46 s LV 3267 a parc. č. „C“ 7841 s LV 7239
Rozhodnutie č. OU-BA-OSZP3-2016/052964/LEG/III zo dňa 15.6.2016 a č . OU-BAOSZP3-2016/052964/LEG/III zo dňa 8.8.2016
Pred vyčistením:
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Po vyčistení:

13. Pastierska ulica, pri železničnej trati, neďaleko areálu starého Matadoru
Parc. č. „C“ 4874/56, LV 1919
Parc. č. „C“ 4898/5, LV 1919
Parc. č. „C“ 4911, LV 1919
Rozhodnutie č. OU-BA-OSZP3-2016/052977/LEG/III zo dňa 30.5.2016 a č. OU-BA-OSZP32016/051578/LEG/III zo dňa 30.5.2016

Pred vyčistením:
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Po vyčistení:

14. Parc. č. 4957/2
Parc. č. „C“ 4957/2, LV 2133
Rozhodnutie č. OU-BA-OSZP3-2016/052955/LEG/III zo dňa 2.6.2016
Pred vyčistením:
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Po vyčistení:

15. Sídlisko Pri Šajbách, neďaleko hlavnej cesty Dopravná, za budovou vedľa
autobusovej zastávky Sklabinská
Parc. č. „C“ 4863/236, LV 9505
Rozhodnutie č. OU-BA-OSZP3-2016/052961-2/LEG/III zo dňa 28.6. 2016
Pred vyčistením:

Po vyčistení:
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16. Knižkova dolina
Parc. č. „E“ 2234/2, LV 7522
Rozhodnutie č. OU-BA-OSZP3-2016/052951/LEG/III zo dňa 7. 6. 2016
Pred vyčistením:

Po vyčistení:
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17. Knižkova dolina
Parc. č. „E“ 2257/01, LV 11101
Rozhodnutie č. OU-BA-OSZP3-2016/052957/LEG/III zo dňa 7.6.2016
Pred vyčistením:

Po vyčistení:
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18. Lokalita Východné, za Strednou odbornou školou polygrafickou, smerom doľava za
železničným priecestím
Parc. č. „C“ 21324/30, LV 1919
Rozhodnutie č. OU-BA-OSZP3-2016/019376/LEG/III zo dňa 31.3. 2016 a č. OU-BAOSZP3-2016/042082/LEG/III zo dňa 8.8.2016
Pred vyčistením:

Po vyčistení:
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19. Za sídliskom Pri Šajbách
Parc. č. „E“ 4857, LV 5828
Rozhodnutie č. OU-BA-OSZP3-2016/052965/LEG/III zo dňa 15.7. 2016
Pred vyčistením:

Po vyčistení:
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