Informácia o situácii na skládke odpadov „Cunín“

Na zasadaní poslancov MsZ v Gbeloch dňa 12.júna2017 v bode rôznom bola podaná informácia
o prebiehajúcom súdnom spore mesta Gbely voči VPP Holíč, spol. s r.o.
Rozsudkom Okresného súdu v Skalici je firma VPP Holíč povinná zaplatiť mestu Gbely sumu 71.215 €
s príslušenstvom. Rozsudok nie je právoplatný, lebo žalovaný podal odvolanie na Krajský súd Trnava.
Na okresný súd Skalica bola podaná ďalšia žaloba týkajúca sa neodvedenia mestu Gbely poplatkov za
uloženie odpadu na skládku „Cunín“ a to za obdobie júl až december 2015 a január až apríl 2016 čo
predstavuje sumu 17.902,75 s príslušenstvom úrokov vo výške 0,2% za každý deň omeškania.
Súčasná situácia na skládke odpadov „Cunín“ :
Prevádzkovateľ skládky „Cunín“ nezískal od Slovenskej inšpekcie životného prostredia nevyhnutné
povolenie na uzatvorenie a rekultiváciu skládky z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na účte
finančnej rezervy určenej za uzatvorenie skládky (príloha č.1) . Bez súhlasu príslušných štátnych
orgánov však neoprávnene vyčerpal finančné prostriedky na tomto účte a k dátum 31.1.2017 bol stav
finančných prostriedkov vo výške 94,94 €. Projektová dokumentácia na uzatvorenie a rekultiváciu
skládky „Cunín“ má rozpočet na túto aktivitu vo výške 1.180.000 €.
Skládka nie je uzatvorená, je zavezená nešpecifikovanou zeminou v rôznych hrúbkach v rozpore
s projektovou dokumentáciou.
Mesto Gbely požiadalo Slovenskú inšpekciu životného prostredia o vykonanie Štátneho stavebného
dozoru na skládke „Cunín“. Bol vypracovaný odborný posudok, podľa ktorého dochádza ku
kontaminácii pozemkov v okolí skládky, ktoré sú aj vo vlastníctve mesta Gbely. Podrobnejšie
informácie sú uvedené v prílohe č. 2 – žiadosť o vykonanie štátneho stavebného dozoru na skládke
„Cunín“.
Návrh na uznesenie:
MsZ súhlasí:
s postupom Mesta Gbely vo veci riešenia uzatvorenia, rekultivácie a monitorovania skládky odpadov
„Cunín“.

V Gbeloch, dňa 31.8.2017
Predkladá: Ing. Jozef Hazlinger

Prílohy: 1. Rozhodnutie SIŽP Bratislava zo dňa 2.5.2017
2. žiadosť o vykonanie ŠSD zo dňa 9.8.2017

