
1 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA  

 

Materiál na rokovanie komisie životného prostredia, výstavby, územného 

plánu a dopravy Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača konané 

dňa 02.06.2021 

 

 

Informácia  

o odstraňovaní nezákonne umiestneného odpadu v k. ú. Rača v roku 2020 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

Predkladateľ : 

Mgr. Matúš Čupka 

vedúci oddelenia životného prostredia 

  

Spracovateľ: 

Bc. Alena Čopanová 

referent čistoty, verejného poriadku a odpadového hospodárstva oddelenia životného 

prostredia a dopravy 

 

Dôvodová správa  

 

Odpad uložený v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o odpadoch“) bol na 

území mestskej časti Bratislava Rača v roku 2020 identifikovaný na základe portálu 

www.odkazprestarostu.sk, občanmi mestskej časti Bratislava Rača, ako aj prostredníctvom 

písomnej, telefonickej, prípadne mailovej komunikácie a v neposlednom rade rekognoskáciou 

pracovníkov Oddelenia životného prostredia a dopravy Miestneho úradu Mestskej časti 

Bratislava – Rača. Okrem pozemkov ktoré sú vo vlastníctve a v správe  mestskej časti čistili 

sa pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky – správe Železnice SR alebo v správe 

Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.   

Po legislatívnej stránke mechanizmus odstraňovania odpadu uloženého v rozpore so 

zákonom rieši  § 15 zákona o odpadoch podľa ktorého sa určuje zodpovednosť za nezákonné 

umiestnený odpad.  Okresný úrad – odbor starostlivosti o životné prostredie Bratislava je 

v tejto veci  miestne príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorý ak 

nezistí osobu  zodpovednú za nezákonné uloženie odpadu  rozhoduje tak, aby nedošlo 

k ohrozeniu života, zdravia ľudí a poškodeniu životného prostredia. 

Podľa § 15 ods. 14 písm. a) zákona o odpadoch, ak sa nezistí osoba zodpovedná za 

uloženie odpadu, povinnosť zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne 

uloženého komunálneho odpadu alebo drobného stavebného odpadu  má obec. 

Zároveň je obec na základe § 15 ods. 18 zákona č. 79/2015 Z. z. oprávnená zabezpečiť 

zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu, ktorý je komunálnym 

odpadom alebo drobným stavebným odpadom, bezodkladne po jeho zistení, pričom v tomto 

prípade sa postup podľa odsekoch 3 až 17 neuplatní. Na základe uvedeného ustanovenia 

miestny úrad MČ Bratislava Rača odstraňoval odpad uložený v rozpore so zákonom na 

pozemkoch vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe ŽSR alebo na pozemkoch 

bratislavského Magistrátu.   

http://www.odkazprestarostu.sk/
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Po vecnej stránke postup odstránenia nezákonne umieseného odpadu pozostával zo 

zberu, odvozu,  vytriedenia a zneškodnenia odpadu.  Posledným krokom ak je to možné, je 

úprava miesta do pôvodného stavu spoločnosťou ktorá zabezpečila odstránenie odpadu. 

V roku 2020 bolo z týchto miest odstránených 23,4 t drobného stavebného odpadu, 

31,47 t objemného odpadu. Najväčšie množstvo odpadu sa nachádzalo v oblasti železničnej 

trate v lokalite Žabí majer a v lokalite Na Pántoch, v ostatných prípadoch išlo o menšie 

skládky roztrúsené po celom katastrálnom území Bratislava Rača. 

Mestská časť mala na účel odstránenia nezákonne umiestneného odpadu  

rozpočtovaných 10 000 €. 

Odstránenie odpadu zabezpečila spoločnosť Arguss, s.r.o., so sídlom Michalská 9, 811 

03 Bratislava   vybratá podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Mestská časť Bratislava – Rača sa v roku 2020 zapojila do pravidelných 

dobrovoľníckych podujatí a spoluorganizovala približne 5 dobrovoľníckych podujatí 

zameraných na čistenie čiernych skládok prostredníctvom zamestnancov v Bratislave 

pôsobiacich spoločností. 

Odstraňovanie odpadu z jednotlivých lokalít sa uskutočnilo prevažne v mesiacoch 

marec až december 2020.   

Pracovníci oddelenia životného prostredia miestneho úradu mestskej časti Bratislava 

Rača v priebehu roka 2021 budú vyčistené miesta podľa možnosti a v závislosti od času 

monitorovať. 

 

 

 

Návrh uznesenia komisie: 

Komisia ŽPVUPaD po prerokovaní zobrala na vedomie informáciu o odstraňovaní nezákonne 

umiestneného odpadu v k.ú. Rača v roku 2020.  
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Prílohy:  
 

1. Mapa skládok 
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2. Fotodokumentácia niektorých miest  pred/po vyčistení. 

 

Horská ulica 
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Pekná cesta_vinohrady 
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Knížkova dolina 

 
 


