VEREJNÁ VYHLÁŠKA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja
Námestie mieru 3, 080 01 Prešov

Číslo: OU-PO-OSZP2-2020/008778-009/BE

V Prešove 24. marca 2020

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej
správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja ako vecne a miestne príslušný
orgán štátnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a § 3 ods.1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej
správy na úseku environmentálnej záťaže podľa § 10 písm. b) a § 12 písm. c) zákona číslo
409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rozhodujúc o návrhu
spoločnosti TESLA STROPKOV, akciová spoločnosť, Hviezdoslavova 37/46, 091 12
Stropkov na začatie konania o určení povinnej osoby podľa § 5 ods.1 písm. b) zákona
č.409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene
a doplnení niektorých zákonov za environmentálnu záťaž evidovanú v Informačnom systéme
environmentálnych záťaží v Registri environmentálnych záťaží – časť B: SP (007) Stropkov
– cintorín jedov Vojtovce – SK/EZ/SP/916, po vykonanom správnom konaní podľa § 14
zákona č. 409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení
s ustanoveniami § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (správny poriadok), rozhodol takto:
Podľa § 5 ods. 5 zákona č. 409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku
environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o environmentálnych záťažiach“)

zastavuje
správne konanie vo veci určenia povinnej osoby za environmentálnu záťaž evidovanú
v Informačnom systéme environmentálnych záťaží v Registri environmentálnych záťaží –
časť B:
Názov environmentálnej záťaže: SP (007) Stropkov – cintorín jedov Vojtovce –
SK/EZ/SP/916

Názov a kód katastrálneho územia, názov a číselný kód obce, okresu a kraja:
o
názov a kód katastrálneho územia: k.ú. Stropkov, 859 133
o
názov a číselný kód obce:
Stropkov, 527 840
o
názov a číselný kód okresu:
Stropkov, 711
o
názov a číselný kód kraja:
Prešovský, 7
o
parc. čísla:
číslo parc.:

LV č.:

druh pozemku

KN-C

2794/4

zastavaná plocha a nádvorie

KN-C

2891/2

lesný pozemok

KN-C

2891/1

les

KN-C

2794/1

trvalý trávny porast

KN -E

2288

trvalý trávny porast

KN-E

3092

ostatná plocha

2545
5149
LV
nezaložený
LV
nezaložený
3470
3282

vlastník:
Slovenská republika, správca SPF, Búdkova cesta
36, 817 15 Bratislava 11
spoločná nehnuteľnosť – 246 vlastníkov
--spoločná nehnuteľnosť – 915 vlastníkov
Slovenská republika, správca SPF, Búdkova cesta
36, 817 15 Bratislava 11

Odôvodnenie
Dňa 02. 12. 2019 bol na Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné
prostredie doručený návrh spoločnosti TESLA STROPKOV, akciová spoločnosť,
Hviezdoslavova 37/46, 091 12 Stropkov na začatie konania o určení povinnej osoby podľa
§ 5 ods.1 písm. b) zákona o environmentálnych záťažiach za environmentálnu záťaž
evidovanú v Informačnom systéme environmentálnych záťaží v Registri environmentálnych
záťaží – časť B: SP (007) Stropkov – cintorín jedov Vojtovce – SK/EZ/SP/916.
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy
vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, postupujúc v súlade s ustanovením § 18
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok),
listom zo dňa 09. 01. 2020 oznámil začatie konania vo veci určenia povinnej osoby podľa
ustanovenia § 5 zákona o environmentálnych záťažiach a zároveň nariadil ústne rokovanie
spojené s miestnou ohliadkou. V oznámení o začatí konania správny orgán zároveň vyzval
združenia s právnou subjektivitou, pôsobiace ku dňu podania písomného oznámenia najmenej
jeden rok na úseku ochrany životného prostredia alebo jeho zložiek, na prihlásenie sa za
účastníka konania a to podaním písomnej žiadosti v termíne do 15 dní odo dňa zverejnenia
oznámenia.
Podľa ustanovenia § 14 ods. 2 pís. c) a d) zákona o environmentálnych záťažiach
účastníkom konania o určení povinnej osoby je vlastník nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza
environmentálna záťaž, užívateľ tejto nehnuteľnosti, ak vlastník nehnuteľnosti nie je súčasne
jej užívateľom alebo správca tejto nehnuteľnosti a vlastník nehnuteľností, ktorý môže byť
dotknutý environmentálnou záťažou, plánom prác alebo realizáciou plánu prác.
Podľa ustanovenia § 14 ods. 13 zákona o environmentálnych záťažiach ak je počet
vlastníkov nehnuteľnosti, ktorí sú účastníkmi konania najmenej 20, správny orgán oznámi
začatie konania a rozhodnutie v konaniach podľa § 5, § 8 a 9 verejnou vyhláškou. Verejnou
vyhláškou sa začatie konania oznámi aj vtedy, ak nie je známy pobyt vlastníka nehnuteľnosti,
na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž, alebo ak nie je známy vlastník nehnuteľnosti,
na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž. Vzhľadom k uvedenému správny orgán
oznámil začatie konania aj verejnou vyhláškou.
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Oznámenie o začatí konania vrátane výzvy bolo zverejnené na elektronickej úradnej
tabuli Okresného úradu Prešov a úradnej tabuli Mesta Stropkov. V stanovenej lehote neboli
správnemu orgánu doručené žiadne prihlásenia sa združení s právnou subjektivitou za
účastníkov konania, čím si správny orgán vymedzil okruh účastníkov konania v súlade
s ustanovením § 14 zákona o environmentálnych záťažiach.
Spoločnosť TESLA STROPKOV, akciová spoločnosť k žiadosti doložila:
 Záznam zo dňa 15. marca 1961 „pri príležitosti určenia miesta pre odvoz kalu
z odpadových vôd v závode Tesla Liptovský Hrádok, národný podnik, závod Stropkov“.
Účelom komisionálneho jednania bolo určenie miesta (priestor) pre odvoz kalu
z neutralizačnej stanice.
 Rozhodnutie Okresného úradu vo Svidníku č.j. 19/92-ŠOPaOH zo dňa 3.8.1992 ktorým
bola zakázaná prevádzka skládky nebezpečného odpadu „Vojtovce – Cintorín jedov“.
 Uznesenie Mestského súdu v Košiciach zo dňa 18.2.1991vo veci návrhu Ministerstva
hospodárstva SR o výmaze štátneho podniku Tesla Stropkov, š.p. z podnikového registra
v dôsledku zániku štátneho podniku bez likvidácie. Majetok, práva a povinnosti prešli na
podnik Tesla akciovú spoločnosť Stropkov.
 Zakladací plán štátnej akciovej spoločnosti TESLA Stropkov, a.s.- termín založenia
1.11.1990.
 Uznesenie vlády SR z 11. októbra 1994 číslo 1057, ktorým vláda berie na vedomie:
správu o privatizácii majetkovej účasti štátu na podnikaní obchodnej spoločnosti TESLA
STROPKOV – akciová spoločnosť.
Zo žiadosti spoločnosti TESLA STROPKOV, akciová spoločnosť vyplýva, že počas celej
prevádzky až do zákazu prevádzky v roku 1992 bola skládka využívaná štátom zriadenými
osobami a to do 1.11.1990 národným podnikom, resp. štátnym podnikom TESLA Stropkov
a od 1.11.1990 štátnou akciovou spoločnosťou TESLA Stropkov, a.s. Uznesením vlády SR
č. 1057 zo dňa 11.10.1994 došlo k privatizácii štátnej akciovej spoločnosti na súkromný
objekt. V čase privatizácie už skládka využívaná nebola (v roku 1992 bola zakázaná
prevádzka skládky), a teda nedošlo ani k dohode o úhrade prípadných nákladov vynaložených
na vysporiadanie ekologických záväzkov vzniknutých pred privatizáciou.
Z odôvodnenia rozhodnutia Okresného úradu vo Svidníku č.j. 19/92-ŠOPaOH zo dňa
3.8.1992, ktorým bola zakázaná prevádzka skládky nebezpečného odpadu „Vojtovce –
Cintorín jedov“, ako aj zo záznamu zo dňa 15. marca 1961 vyplýva, že skládka toxického
odpadu bola zriadená na základe súhlasu OHS Bardejov a bola prevádzkovaná od roku 1961
až do roku 1992. Skládku v tom čase prevádzkoval štátny podnik TESLA Stropkov, resp.
štátna akciová spoločnosť TESLA Stropkov, a.s.
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd
a vybraných zložiek životného prostredia kraja rozhodnutím číslo OU-PO-OSZP22016/014393-011/BE zo dňa 13. 06. 2016 schválil plán prác na odstránenie environmentálnej
záťaže. Ministerstvo životného prostredia SR rozhodnutím zo dňa 10. 04. 2019 schválilo
záverečnú správu s analýzou rizika znečisteného územia geologickej úlohy „Prieskum
potvrdenej environmentálnej záťaže Stropkov – cintorín jedov Vojtovce SK/EZ/SP/916“,
ktorým boli zároveň stanovené cieľové hodnoty sanácie pre horninové prostredie a pôdu
v podloží (v prípade odťaženia kalov, ich odvozu a rekultivácie skládky), podmienky
monitorovania kvality podzemných a povrchových vôd.
Na základe vykonaného prieskumu environmentálnej záťaže spoločnosť TESLA
STROPKOV, a.s. požiadala o schválenie zmeny plánu prác, ktorá bola schválená
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rozhodnutím číslo OU-PO-OSZP2-2019/026136-009/BE zo dňa 06. 08. 2019. K žiadosti
bola zároveň doložená projektová dokumentácia spracovaná v rozsahu pre stavebné
povolenie vypracovaná spoločnosťou Geosofting, spol. s r.o. Prešov. Na základe vykonaného
prieskumu a spracovanej projektovej dokumentácie došlo k spresneniu lokality na ktorej sa
environmentálna záťaž nachádza a tým aj k spresneniu účastníkov konania.
Podľa ustanovenia § 3 ods. 1 zákona o environmentálnych záťažiach pôvodca je každý, kto
svojou činnosťou spôsobil environmentálnu záťaž, okrem prípadov, ak
a)
sa štát zaviazal sanovať environmentálnu záťaž na základe zmluvy uzatvorenej pred
účinnosťou tohto zákona alebo na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky alebo
b)
environmentálna záťaž vznikla v dôsledku ukladania odpadov, ktoré bolo v súlade
s právoplatným povolením.

Podľa ustanovenia § 4 ods. 4 zákona o environmentálnych záťažiach za povinnú osobu
nemožno určiť osobu, ktorá preukáže aspoň jednu z nasledujúcich skutočností:
a) vo vzťahu k environmentálnej záťaži boli vynaložené finančné prostriedky určené v zmluve
uzatvorenej podľa osobitného predpisu na zlepšenie stavu zložiek životného prostredia;
vynaložené finančné prostriedky sa preukazujú dokumentáciou o zlepšení stavu zložiek
životného prostredia,
b) vo vzťahu k environmentálnej záťaži boli splnené všetky záväzky na zlepšenie stavu zložiek
životného prostredia; splnené záväzky sa preukazujú dokumentáciou o zlepšení stavu zložiek
životného prostredia,
c) štát sa zaviazal sanovať environmentálnu záťaž na základe zmluvy uzatvorenej pred
účinnosťou tohto zákona alebo na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky alebo
d) environmentálna záťaž vznikla v dôsledku ukladania odpadov, ktoré bolo v súlade
s právoplatným povolením.
Podľa ustanovenia § 17 zákona SNR č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom
hospodárstve každý, kto vykonával ku dňu účinnosti (11. 12. 1991) tohto zákona činnosť
podliehajúcu udeleniu súhlasu, je povinný požiadať o jeho vydanie príslušný orgán štátnej
správy v odpadovom hospodárstve v lehote do 6 mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona.
Zákon č. 238/1991 Zb. o odpadoch v § 15 umožnil, aby skládkam, ktoré chceli pokračovať
v ukladaní odpadov, ale neboli schopné okamžite splniť nové zákonné podmienky, boli
určené rozhodnutím tzv. osobitné podmienky prevádzkovania. Tieto osobitné podmienky bolo
možné udeliť do 31.7. 2000. V rámci tohto obdobia bola činnosť skládky pre štátnu akciovú
spoločnosť TESLA Stropkov zakázaná. Štátny podnik Tesla Stropkov zanikol bez likvidácie,
pričom majetok štátneho podniku prešiel na štátnu akciovú spoločnosť.
Správny orgán sa pri rozhodovaní opieral o predložené doklady a rozhodnutia
správnych orgánov ako aj o údaje z registra environmentálnych záťaží.
Podľa názoru správneho orgánu súčasnú spoločnosť TESLA STROPKOV, a.s.
nemožno považovať za pôvodcu environmentálnej záťaže, nakoľko v čase vzniku spoločnosti
nebola už skládka v prevádzke a k vzniku environmentálnej záťaže došlo v dôsledku
ukladania odpadov štátnym podnikom v súlade v tom čase platnou legislatívou. Pri
privatizácii štátnej akciovej spoločnosti nebola skládka „Vojtovce – Cintorín jedov“
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v prevádzke, nebola teda ani predmetom dohody o úhrade prípadných nákladov vynaložených
na vysporiadanie ekologických záväzkov vzniknutých pred privatizáciou.
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej
správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, berúc do úvahy ustanovenie
§ 3 ods.1 písm. b), § 4 ods. 4 písm. d) zákona o environmentálnych záťažiach, postupujúc
v súlade s ustanovením § 5 ods. 5 zákona o environmentálnych záťažiach, rozhodol tak, ako
je uvedené vo výroku rozhodnutia.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 ods. 1 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v lehote do 15 dní odo dňa
jeho doručenia, podaním na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Nám. mieru 3, 080 01 Prešov.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

PaedDr. Miroslav Benko, MBA
vedúci odboru

Toto oznámenie rozhodnutia má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť zverejnené po
dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Stropkov alebo iným spôsobom v mieste obvyklým a na
webovej stránke Okresného úradu Prešov. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia
oznámenia rozhodnutia.

Vyvesené dňa :
(pečiatka, podpis)

Zvesené dňa :
( pečiatka, podpis )
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