Informácia
o žalobe Mesta Gbely na firmu VPP Holíč, spol. s r.o. , ul. Svätojánska č.4, 908 51 Holíč o zaplatenie
71.215,65 EUR za neodvedenie poplatku za uloženie odpadov na skládku „Cunín“, ktorá sa nachádza
v k.ú. Gbely
Rešerš:
Spoločnosť VPP Holíč – prevádzkovateľ skládky odpadov „Cunín“ požiadala o 3. zmenu integrovaného
povolenia, v ktorej žiadala o predĺženie povolenia na ukladanie odpadov na skládku TKO Cunín. Svoju
žiadosť odôvodnila tým, že má stále voľnú kapacitu na skládke. Mesto Gbely s touto požiadavkou
nesúhlasilo (pretože požaduje, aby bolo skládkovanie na tejto skládke ukončené a skládka bola
uzatvorená a rekultivovaná) a preto, aby sa nerozhodlo od stola, ale za účasti účastníkov konania – tj.
aj zástupcov mesta Gbely, na základe písomnej požiadavky mesta Gbely, bolo SIŽP Bratislava zvolané
rokovanie o 3.zmene integrovaného povolenia na uzatvorenie a rekultiváciu tejto skládky. Vo svojej
písomnej námietke, ale i na rokovaní mesto Gbely poukázalo na to, že spoločnosť VPP mala dostatočný
časový priestor na naplnenie skládky, lebo podľa našich údajov vychádzajúc z prijatých platieb, sa na
skládku od roku 2012 ukladalo len málo odpadu. Zástupca VPP Holíč spol. s r.o. pán Karol Čambal,
uviedol, že na skládku odpad vozili, ale i napriek tomu majú ešte kapacitu. Na rokovaní bolo predložené
k nahliadnutiu zameranie skládky ku koncu roka 2014. Pracovníkom mesta Gbely Ing. Rosom bolo
poznamenané, že množstvo uloženého odpadu na skládku za rok 2014 nesedí s prijatým poplatkom
mesta. Zároveň konštatoval, že skládka je podľa tohto zamerania tesne pred naplnením, takže nemôže
mať ešte voľnú kapacitu. Zameranie skládky za rok 2015, ktoré si mesto Gbely vyžiadalo od SIŽP, túto
skutočnosť len potvrdilo.
Na základe vyššie uvedených informácií začalo mesto zisťovať, o čo sa opiera tvrdenie konateľa skládky
o tom, že odpad na skládku vozili, a preto požiadalo podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám Okresný úrad Skalica - odbor starostlivosti o životné prostredie - o kópie
Evidenčných listov skládky odpadov „Cunín“ ako aj Hlásenia o množstvách uložených odpadov
a vybratých a odvedených poplatkov za uloženie odpadov za príslušný štvrťrok. Pri porovnaní
vykázaných súm, ktoré firma VPP Holíč spol. s r.o. uviedla vo výkazoch, že tieto sumy odviedla na účet
mesta, sa zistilo, že skutočnosť je podstatne iná.
Od r.2012 do 30.6.2015 neodviedla firma VPP Holíč spol. s r.o. na účet mesta Gbely poplatky vo výške
71 215,65 EUR.
Po tomto zistení mesto Gbely okamžite začalo rokovať s právnym zástupcom mesta Gbely JUDr.
Sotolářom, ktorý navrhol, že je potrebné vypracovať a následne zaslať na Okresný súd Skalica Žalobu
voči VPP Holíč, spol. s r.o., Svätojánska 1744/8, 90851 Holíč o zaplatenie 71 215,65 EUR
s príslušenstvom s návrhom na vydanie platobného rozkazu. Firma VPP Holíč, spol. s r.o. podávala
v súlade so zákonom o odpadoch na Okresný úrad – odbor starostlivosti o ŽP hlásenia, z ktorého
vyplývajú množstvá odpadu ako aj výška poplatku za uloženie odpadov, ktoré bola firma VPP Holíč,
spol. s r.o. povinná mestu Gbely zaplatiť. Tým firma uznala výšku a nárok mesta Gbely na uvedený
poplatok.
Žaloba doručená na Okresný súd Skalica bola súdom zaevidovaná 2.5.2016 a vec bola pridelená
sudkyni, ktorá Uznesením OS Skalica uložila odporcovi, aby sa k veci písomne vyjadril a aby v prípade,

že nárok uplatnený v návrhu v celom rozsahu neuznáva, uviedol vo vyjadrení rozhodujúce skutočnosti
na svoju obranu, pripojil k vyjadreniu listiny, na ktoré sa odvoláva, označil dôkazy na preukázanie
svojich tvrdení v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia.
Dňa 13.6.2016 bola Okr.súdom Skalica zaevidovaná písomnosť od VPP Holíč spol. s r.o. – vyjadrenie
k žalobe a odpor proti platobnému rozkazu, kde konateľ VPP Holíč, spol. s r.o. okrem iného uvádza:
„Myslím si, že ak sa mesto Gbely domnievalo, že má nejaké nároky, tak ich malo vyčísliť a oznámiť nám
ich, čo však neurobilo a namiesto toho podalo vykonštruovanú bezdôvodnú žalobu.“ Konateľ
nepredložil ani jeden dôkaz, či iné listiny, ktoré by dokazovali, že VPP Holíč spol. s r.o. zaplatila všetky
poplatky, ktoré boli uvedené v Hláseniach o množstvách uložených odpadov na skládke „Cunín“ na
účet mesta Gbely.
Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov stanovuje, že prevádzkovateľ skládky je povinný inkasovať
a následne odvádzať z každej uloženej tony odpadu na skládku poplatok na účet obce, v katastre ktorej
sa skládka nachádza, zároveň ukladá prevádzkovateľovi aj povinnosť štvrťročne predkladať na
príslušný štátny orgán Hlásenie o množstvách uložených odpadov a vybratých a odvedených
poplatkov za uloženie odpadov za príslušný štvrťrok. Prevádzkovateľ predkladá výkazy len na
Obvodný úrad životného prostredia v Skalici resp. Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o ŽP,
ktorý vedie evidenciu týchto výkazov. Prevádzkovateľ skládky nemá podľa tohto zákona voči obci
v ktorej katastri sa skládka nachádza, žiadnu ohlasovaciu povinnosť.
Do marca roku 2012 podľa prehľadov prevádzkovateľ odvádzal ním vyčíslené sumy, ktoré boli
násobkom množstva uloženého odpadu na skládku v danom mesiaci a príslušnej výšky poplatku za
uloženie na skládku presne na účet mesta Gbely.
Keďže prevádzkovateľ mal od r. 2013 stavebné povolenie na stavbu „Uzavretie a rekultiváciu skládky
Cunín“, nevznikla pochybnosť, že prevádzkovateľ neodvádza poplatky v povinnej výške, hoci výška
prijatých poplatkov bola nižšia oproti predchádzajúcim rokom. Pracovníci mesta Gbely predpokladali,
že sa na skládku ukladá menej odpadov z dôvodu jej uzatvorenia a rekultivácie. Povinnosť
prevádzkovateľa skládky - odvádzať poplatky mestu Gbely - je uložená zákonom č. 17/2004 Z. z.
o poplatkoch za uloženie odpadov. Podľa §4 ods. 6 je prevádzkovateľ skládky povinný odviesť poplatky
za uloženie odpadov mesačne do posledného pracovného kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, keď bol odpad na skládke odpadov uložený.
Ihneď po rokovaní k 3. zmene integrovaného povolenia, ktoré zvolala SIŽP Bratislava v decembri 2015,
kedy bolo zistené, že skládka je naplnená, začalo mesto zisťovať, prečo podľa údajov o uložení odpadu
na skládku, ktoré vychádzali z prijatých platieb vydelených poplatkom za uloženie na skládku odpadov
(9,6 € za netriedený odpad), mestu vychádzali podstatne nižšie množstva uložených odpadov ako
z výkazov od OÚ Skalica. Následne mesto Gbely konalo tak, ako je uvedené vyššie.
Návrh na uznesenie:
MsZ berie na vedomie: Informáciu o žalobe Mesta Gbely na firmu VPP Holíč, spol. s r.o. , ul.
Svätojánska č.4, 908 51 Holíč o zaplatenie 71.215,65 EUR za neodvedenie poplatku za uloženie
odpadov na skládku „Cunín“, ktorá sa nachádza v k.ú. Gbely .
V Gbeloch, 6.9.2016 vypracovala: Mgr. Miriam Kudolániová

