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1572/2017

Mgr. Kudolániová

09.08.2017

Vec

Žiadosť o vykonania Štátneho stavebného dohľadu na skládke „Cunín“ v k.ú. Gbely,
aby sa zabránilo ďalšiemu kontaminovaniu spodných vôd a poľnohospodárskej pôdy
v okolí skládky - urgentné
Mesto Gbely ako účastník všetkých konaní týkajúcich sa skládky TKO v k. ú. Gbely sa
týmto obracia na Inšpektorát SIŽP Bratislava o uskutočnenie štátneho stavebného dohľadu na
skládke „Cunín“ z nasledovných dôvodov:
1. Prevádzkovateľ skládky „Cunín“ firma VPP Holíč, spol. s r.o. požiadala SIŽP o vydanie
súhlasného stanoviska na stavbu skládky „Cunín“ na uzavretie skládky odpadov,
vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie. SIŽP Inšpektorát ŽP Bratislava
rozhodnutím č.792912928/37/2017/Faš/370490104/Z4 zo dňa 02.05.2017 zamieta žiadosť
o udelenie súhlasu z dôvodu toho, že prevádzkovateľ nemá na účte účelovej finančnej
rezervy dostatočné finančné prostriedky na uzavretie, rekultiváciu a následné
monitorovanie skládky v súlade so zákonom o IPKZ a §19 ods. 1 písm. d) zákona č.
79/2015 Z.z. K 31.1.2017 bol zostatok finančných prostriedkov určených na uzatvorenie,
rekultiváciu a monitorovanie skládky vo výške 94,94 €. (príloha č. 1)
2. Prevádzkovateľ skládky „Cunín“ firma VPP Holíč, spol. s r.o. po ukončení navážania
odpadu na skládku „Cunín“ t.j. v termíne od 30.6.2016: upravil tvar telesa skládky
a prekryl povrch skládky žltohnedou zeminou v rozpore s projektovou dokumentáciou.
3. Z oprávnenej obavy poškodenia životného prostredia a možný zásah do majetkových
práv mesta Gbely a iných právnických osôb, mesto Gbely objednalo u odborne
spôsobilých osôb nasledovné dokumenty:
a) “Zhodnotenie možného znečistenia podzemných a povrchových vôd vplyvom
činnosti v bývalej prevádzke skládky odpadov „Cunín“. Rozborom vôd vrtov K 12
a K 13 (vrt K 11 sa nepodarilo nájsť), sa potvrdila kontaminácia spodných vôd – reálna
koncentrácia TOC na výstupe predstavuje hodnotu 12,24 mg.l-1, čo je prekročenie IT
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-2kritéria o 2,4 násobok. V tomto materiály odborne spôsobilá osoba okrem vyššie
uvedeného konštatuje, že:
 Do skládky preteká dažďová voda, ktorá potom voľne vyteká na okolitú
poľnohospodársku pôdu.
 Záchytná nádrž je plná, nikto ju nevyváža.
 Vzhľadom na prúdenie spodných vôd dochádza k postupnému šíreniu
kontaminácie smerom na mestskú časť Gbely-Cunín a obec Kopčany.
(príloha č. 2)
b) Skládka odpadu zameranie skutočného stavu. Geometrickým zameraním skládky sa
potvrdilo, že skládka zasahuje do pozemkov iných vlastníkov (Mesto Gbely, Lesy SR
š.p., SPF Bratislava) v rozpore so stavebným povolením a zároveň sa ukázalo, že je
vytvarovaná v rozpore s projektovou dokumentáciou a taktiež, že je prekročená
kapacita skládky.(príloha č. 3)
4.

Mesto Gbely už niekoľko rokov upozorňuje SIŽP na problémy s prevádzkovaním
skládky, avšak pracovníčka SIŽP Ing. Záleská odmietala reálne riešiť problémy spojené
s predmetnou skládkou, preto zasielame žiadosť o štátny stavebný dohľad na vedomie
viacerým štátnym inštitúciám, ktorým by malo záležať na dodržiavaní zákonov
súvisiacich so skládkou „Cunín“.(časová os – príloha č. 4)

Štátny stavebný dohľad je inštitút, ktorý má zabezpečovať ochranu verejných záujmov,
interpretovaných prostredníctvom dotknutých orgánov, reflektovaných v ich záväzných
stanoviskách, ktoré tieto orgány vydávajú.
Štátny stavebný dohľad má tiež zabezpečovať ochranu práv a právom chránených záujmov
fyzických a právnických osôb, ktoré vyplývajú práve z uskutočňovania stavby, z jej zmien, z
vlastností pri jej užívaní, z odstránenia stavby a z terénnych úprav, prác a zariadení. Je to
špecifická činnosť, ktorú pri Integrovanom povolení skládky „Cunín“ zabezpečuje špeciálny
stavebný dozor Slovenskej inšpekcie životného prostredia.
To znamená, že štátny stavebný dohľad a teda orgány, ktoré ho vykonávajú, majú podstatný
vplyv na priebeh výstavby. Orgánom štátneho stavebného dohľadu v prípade skládky „Cunín“
sú jej poverení zamestnanci Slovenskej inšpekcie životného prostredia.
Ako sme už vyššie uviedli, na stavbe skládky „Cunín“ na ktorú povoľujúci orgán nevydal
súhlasné stanovisko na jej uzatvorenie, rekultiváciu a monitoring, sa uskutočnili práce
v rozpore s projektovou dokumentáciou, stavba je neuzatvorená, do skládky zateká, zberná
nádrž je plná a nikto ju nevyváža, dochádza ku kontaminácii pôdy a podzemných vôd.
(v prílohe č. 5 prikladáme Porovnanie súčasného stavu skládky s PD)
Na základe vyššie uvedených dôvodov vyslovujeme presvedčenie, že príslušný špeciálny
stavebný úrad SIŽP v čo najkratšom čase pristúpi k vykonaniu Štátneho stavebného dohľadu,
pričom nielen skonštatuje, že došlo k porušeniu rôznych zákonov zo strany prevádzkovateľa
skládky „Cunín“ firmou VPP Holíč, spol. s r.o., ale okrem sankcií, ktoré nič neriešia, uloží
prevádzkovateľovi skládky „Cunín“ prijatie účinných opatrení na zabezpečenie uzatvorenia,
rekultivácie a monitorovania skládky „Cunín“ s vytýčením termínu ich zabezpečenia.
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-3Upozorňujeme na skutočnosť, že v prípade, že prevádzkovateľ nie je, resp. nebude môcť
prijať účinné opatrenia, predmetná skládka „Cunín“ má svojho vlastníka, ktorým je mesto
Holíč, ktoré v súlade so stavebným zákonom, má okrem práv aj príslušné povinnosti
starostlivosti o predmetnú skládku, tak ako to uviedli pracovníci SIŽP Bratislava v liste
vyšetrovateľovi Okresného riaditeľstva PZ SR Senica v liste zo dňa 16.05.2017.

Ing. Jozef H a z l i n g e r
Primátor mesta Gbely

Prílohy:
1. SIŽP Inšpektorát ŽP Bratislava rozhodnutie č.792912928/37/2017/Faš/370490104/Z4 zo
dňa 02.05.2017
2. Zhodnotenie možného znečistenia podzemných a povrchových vôd vplyvom činnosti
v bývalej prevádzke skládky odpadov „Cunín“
3. Skládka odpadu zameranie skutočného stavu
4. Časová os upozornení mesta Gbely a reakcia SIŽP
5. Porovnanie súčasného stavu skládky s PD

Na vedomie:
1. Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie slobody 15, 909 01 Skalica
2. MŽP SR Bratislava odbor environmentálny, odbor ochrany prírody, Nám. Ľ. Štúra 1,
Bratislava 812 35
3. MŽP SR Bratislava, sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, Mgr. Rastislav
Rybanič, Nám. Ľ. Štúra 1, Bratislava 812 35
4. OR PZ Senica, odbor kriminálnej polície, mjr. Ing. Peter Orság, Hviezdoslavova 475/28,
Senica 905 31
5. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ochrana poľnohospodárskej pôdy,
Dobrovičova 12, Bratislava 812 66
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