ODBOR OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV
Vajanského 2, Trnava
P. O. Box 3, 917 02 Trnava
___________________________________________________________________________
OU-TT-OOP3-2019/014585
V Trnave 02.05.2019

Verejná vyhláška
Rozhodnutie

Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné
prostredie (ďalej len „OÚ Trnava, OOP“), ako príslušný odvolací orgán štátnej správy podľa
ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v nadväznosti na § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 58 ods. 1
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o správnom konaní“) na základe odvolania spoločnosti COMETAR, s.r.o., Betliarska 12, 851
07 Bratislava, IČO: 46 716 645 (ďalej len „COMETAR, s.r.o.“) podaného dňa 07.02.2019
e-podaním proti rozhodnutiu Okresného úradu Hlohovec, odbor starostlivosti o životné
prostredie, (ďalej len „OÚ Hlohovec“) č. OÚ-HC-OSŽP-2018/000862-063 zo dňa
31.12.2018, ktorým prvostupňový správny orgán rozhodol v zmysle § 4 ods. 3 písm. b)
zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o prevencii a náprave
environmentálnych škôd“) o uložení povinnosti prevádzkovateľovi Areálu odpadového
hospodárstva Vlčie hory, v katastrálnom území Hlohovec, spoločnosti COMETAR, s.r.o.
vykonať nasledovné preventívne opatrenia na odvrátenie bezprostrednej hrozby
environmentálnej škody vyplývajúcej z pracovnej činnosti podľa
1/ § 1 ods. 2 písm. a) zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd spôsobenú
prevádzkovaním zariadení podliehajúcich integrovanému povoleniu podľa osobitného
predpisu okrem zariadení alebo ich častí, ktoré sa používajú na výskum, vývoj a testovanie
nových výrobkov a procesov,
2/ § 1 ods. 2 písm. b) zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd spôsobenú
zberom, prepravou, zhodnocovaním a zneškodňovaním odpadov s výnimkou aplikácie
čistiarenského kalu do pôdy v súlade s osobitným predpisom, ktoré vyžadujú súhlas podľa
osobitného predpisu alebo registráciu podľa osobitného predpisu nasledovne:
1. Zabezpečiť recirkuláciu priesakových kvapalín na 2. etapu „Skládky odpadov na odpad,
ktorý nie je nebezpečný, Vlčie hory“ (ďalej len „skládka komunálnych odpadov“), ktorá je
zabezpečená tesniacimi prvkami a v prípade potreby zabezpečiť odvážanie priesakových
kvapalín do oprávnenej čistiarne odpadových vôd. Termín: bezodkladne
2. Vykonať technické opatrenia na zastavenie vytekania znečisťujúcich látok z výpustného
objektu trojuholníkového tvaru na východnej strane areálu v blízkosti plota. Termín:
bezodkladne
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3. Prijať a vykonať všetky uskutočniteľné kroky na zabránenie šírenia zistených
znečisťujúcich látok do okolia, odstránenie alebo iné pôsobenia škodlivých faktorov s cieľom
obmedziť alebo predísť ďalším environmentálnym škodám a nepriaznivým účinkom na
zdravie. Termín: bezodkladne
4. Vykonať monitoring podzemných vôd z existujúcich monitorovacích vrtov. Termín: do 31.
januára 2019
5. Vykonať analýzu rizík nepriaznivých účinkov znečistenia pôdy na zdravie podľa § 10
ods. 1 až 3 zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd odborne spôsobilou osobou
a navrhnúť nápravné opatrenia na odstránenie environmentálnej škody na pôde podľa § 10
ods. 4 zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd. Termín: do 31. marca 2019
6. Vykonať kontrolu tesniacich systémov existujúcich skládok odpadov v celom areáli,
s cieľom preveriť ich funkčnosť, v prípade nefunkčnosti vykonať nápravu. Termín: do 31.
marca 2019
7. Vykonať podrobný geologický prieskum životného prostredia a analýzu rizika znečisteného
územia so zameraním na znečistenie podzemnej vody na skládke a v jej okolí – v prípade
zistenia rizík navrhnúť opatrenia na nápravu. Termín: do 31. marca 2019
8. Preukázať OÚ Hlohovec splnenie preventívnych opatrení uvedených v bode 1 až 7 do 5 dní
od ukončenia realizácie jednotlivých opatrení uvedených v bode 1 až 7 vo výroku tohto
rozhodnutia
a zároveň vylúčil odkladný účinok odvolania proti uvedenému rozhodnutiu podľa § 55 ods. 2
správneho poriadku, nakoľko si to vyžaduje naliehavý všeobecný záujem a existuje
nebezpečenstvo, že odkladom výkonu rozhodnutia OÚ Hlohovec, odboru starostlivosti
o životné prostredie č. OÚ-HC-OSŽP-2018/000862-063 zo dňa 31.12.2018 utrpí účastník
konania alebo niekto iný nenahraditeľnú ujmu rozhodol

takto:
Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné
prostredie v súlade s ustanovením § 59 ods. 2 zákona o správnom konaní odvolanie
spoločnosti COMETAR, s.r.o zamieta a rozhodnutie OÚ Hlohovec OÚ-HC-OSŽP2018/000862-063 zo dňa 31.12.2018 potvrdzuje.
Odôvodnenie
OÚ Hlohovec vydal dňa 31.12.2018 rozhodnutie č. OÚ-HC-OSŽP-2018/000862-063,
ktorým uložil prevádzkovateľovi Areálu odpadového hospodárstva Vlčie hory v katastrálnom
území Hlohovec (ďalej len „Areál skládky Vlčie hory“) spoločnosti COMETAR, s.r.o
v zmysle zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd vykonať preventívne
opatrenia na odvrátenie bezprostrednej hrozby environmentálnej škody a zároveň vylúčil
odkladný účinok odvolania.
OÚ Hlohovec v odôvodnení uviedol, že podľa § 3 ods. 3, 4 zákona o prevencii a
náprave environmentálnych škôd za posúdenie bezprostrednej hrozby environmentálnej
škody a vzniku environmentálnej škody zodpovedá prevádzkovateľ. Zodpovednosť
prevádzkovateľa za environmentálnu škodu prechádza na jeho právneho nástupcu.
OÚ Hlohovec usúdil, že existuje bezprostredná hrozba environmentálnej škody. Z dôvodu, že
prevádzkovateľ podľa zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd nekonal, začal
konanie OÚ Hlohovec.
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V odôvodnení napadnutého rozhodnutia je uvedená celá história Areálu skládky Vlčie
hory od stavebného povolenia v rokoch 1992 vrátane prevádzkovateľov od Slovakofarmy a.s.
Hlohovec, cez spoločnosť Plastik People, s.r.o., FORBY GROUP, s.r.o až po posledného
prevádzkovateľa spoločnosť COMETAR, s.r.o.
Pre spoločnosť Plastic People, s.r.o vydal Obvodný úrad životného prostredia Trnava
v rokoch 2006 až 2013 niekoľko súhlasov na rôzne činnosti: súhlas na nakladanie
s nebezpečným odpadom (ďalej len „NO“) (sklad nebezpečných odpadov), súhlasy na
prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie NO skládkovaním (skládka NO, skládka
priemyselného odpadu), súhlas na prvádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie ostatného
inertného odpadu, súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber ostatných odpadov, odpadov
z elektrozariadení, na prepravu NO. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát
životného prostredia Bratislava stále pracovisko Nitra (ďalej len „SIŽP“) vydala súhlas na
prevádzkovanie skládky komunálneho odpadu.
V odôvodnení napadnutého rozhodnutia je tiež uvedené, že orgány činné v trestnom
konaní vykonali v dňoch 29.10.2015-30.10.2015 prehliadku priestorov a pozemkov v Areáli
skládky Vlčie hory z dôvodu zistenia trestnej činnosti v oblasti odpadového hospodárstva a
tiež že v zapätí v novembri 2015 bol vykonaný štátny dozor OÚ Hlohovec za účelom
prešetrenia informácie doručenej z Krajského riaditeľstva policajného zboru v Trnave a že za
porušenie zákona bola prevádzkovateľovi spoločnosti Plastik People, s.r.o. udelená pokuta
rozhodnutím o pokute a o nápravných opatreniach č. OÚ-HC-OSŽP-2017/000051 zo dňa
30.01.2017 vo výške 30.000 eur. Pokutu spoločnosť nezaplatila a nápravné opatrenia
nesplnila.
Taktiež SIŽP na základe výsledkov kontroly nariadila spoločnosti Plastik People, s.r.o.
vykonať opatrenia na nápravu v prevádzke skládky komunálneho odpadu, ktoré však
nevykonala a skládku ďalej prevádzkovala.
OÚ Hlohovec vyzval 24.04.2017 spoločnosť FORBY GROUP, s.r.o., Dunajská 12, 811 08
Bratislava, ako právneho nástupcu, aby mu predložil výšku aktuálnej finančnej rezervy pre
skládku inertného odpadu. Spoločnosť správnemu orgánu len oznámila, že v rámci kúpy
neprevzali finančnú rezervu a že spoločnosť je len jej vlastníkom, nie však
prevádzkovateľom. Pre nesplnenie ohlasovacej povinnosti (monitoring za predchádzajúci rok
a výšku finančnej rezervy ) udelil OÚ Hlohovec 10.10.2017 pokutu vo výške 5.000 eur, ktorá
nebola uhradená. Dňa 13.12.2017 žiadal OÚ Hlohovec spoločnosť FORBY GROUP, s.r.o
o informáciu, kto je vlastníkom a kto prevádzkovateľom skládky avšak bezvýsledne. Avšak
keď OÚ Hlohovec svojim rozhodnutím č. OÚ-HC-OSŽP-2018/000013-001 zo dňa
20.02.2018 zrušil podľa § 114 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona o odpadoch rozhodnutie č.
213/1948/Ži zo dňa 12.06.2013 vydané Obvodným úradom životného prostredia Trnava pracovisko Hlohovec, ktorým bol vydaný súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber
odpadov v Areáli skládky Vlčie hory z dôvodu ochrany životného prostredia a hroziacej
ekologickej ujmy alebo závažnej škody, sa spoločnosť FORBY GROUP, s.r.o. odvolala.
(Teda spoločnosť musela byť prevádzkovateľom skládky odpadov.)
V odôvodnení napadnutého rozhodnutia ďalej OÚ Hlohovec uvádza ako bolo konané voči
prevádzkovateľovi FORBY GROUP, s.r.o. a že konania voči tejto spoločnosti boli dňa
25.06.2018 zastavené, pretože došlo k zmene prevádzkovateľa zo spoločnosti FORBY
GROUP, s.r.o., na spoločnosť COMETAR, s.r.o. Nový nástupca si však nesplnil
oznamovaciu povinnosť do 30 dní oznámiť zmenu prevádzkovateľa.
Pre konanie o uložení povinnosti vykonať preventívne opatrenia zaslala spoločnosť
COMETAR, s.r.o. (v zastúpení JUDr. Andrejšinom) vyjadrenie zo dňa 25.06.2018, v ktorom
uviedla, že nie je vlastníkom majetku nachádzajúceho sa v Aareáli skládky Vlčie hory, pričom
nie je jeho prevádzkovateľom a že nemá vedomosť o hrozbe environmentálnej škody a že
skutočnosti uvedené vo vyjadreniach nachádzajúcich sa v spise nie sú podložené dôkazmi,
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ktoré by environmentálnu hrozbu preukazovali. Do tohto konania zaslala aj spoločnosť
Greemm s.r.o. (tiež v zastúpení JUDr. Andrejšinom) vyjadrenie, že je vlastníkom majetku
nachádzajúcim sa v areáli skládky Vlčie hory, ale nie je prevádzkovateľ.
Ďalej OÚ Hlohovec v odôvodnení napadnutého rozhodnutia uvádza, že na základe
výsledkov meraní zo znaleckého posudku RNDr. Vozára (júl 2018), z výsledkov
akreditovaného laboratória EUROFINS BEL/NOVAMANN, s.r.o. Komjatická 73, Nové
Zámky, Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy Trenčianska 55, Bratislava na
základe informácie Kontrolného chemického laboratória CO v Nitre, z výsledkov kontrol
SIŽP Nitra, kontrol OÚ Hlohovec na základe skutočnosti, že prevádzkovateľ neodstránil
nedostatky uložené nápravným opatrením a na základe vyjadrení dotknutých orgánov dospel
OÚ Hlohovec k záveru, že v areáli skládky Vlčie hory vzniká bezprostredná hrozba
environmentálnej škody na vode a pôde. Preto nariadil prevádzkovateľovi vykonať
preventívne opatrenia na odvrátenie bezprostrednej environmentálnej škody. Neuzatvorenie
jednotlivých skládok, prekročenie kapacity zariadenia, ukladanie odpadu mimo povolený
skládkový priestor, nezabezpečenie drenážneho a tesniaceho systému skládok, zistenie
nebezpečného odpadu na skládke nie nebezpečného odpadu, vyvezený odpad rôzneho druhu
po celom areáli bol dostatočným dôvodom na použitie nástroja o vylúčení odkladného účinku
odvolania.
Voči napadnutému rozhodnutiu sa dňa 07.02.2019 odvolala spoločnosť COMETAR,
s.r.o, ktorá vo svojom odvolaní uvádza, že v dôsledku zlúčenia ( Zmluvy o zlúčení uzatvorenej
vo forme notárskej zápisnice zo dňa 30.01.2018 zanikla spoločnosť FORBY GROUP s.r.o.
bez likvidácie a to zlúčením) sa síce stala spoločnosť COMETAR, s.r.o právnym nástupcom
zaniknutej spoločnosti FORBY GROUP s.r.o., nakoľko prešlo na ňu imanie spoločnosti,
avšak na rozdiel od názoru OÚ Hlohovec nestala sa však prevádzkovateľom Skládky Vlčie
hory. Toto tvrdenie odôvodňuje tým, že:
Spoločnosť FORBY GROUP s.r.o., sa po spoločnosti Plastic People, s.r.o. stala na základe
Zmluvy o predaji časti podniku prevádzkovateľom skládky Vlčie hory. Túto skutočnosť
oznámila OÚ Hlohovec listom zo dňa 19.01.2017.
Na základe Zmluvy o zlúčení uzatvorenej vo forme notárskej zápisnice zo dňa 30.01.2018
zanikla spoločnosť FORBY GROUP s.r.o. bez likvidácie a to zlúčením. Právnym nástupcom
sa stala spoločnosť COMETAR, s.r.o.
Odvolateľ ďalej cituje ust. § 114 ods. 4 zákona o odpadoch, podľa ktorého ak orgán štátnej
správy odpadového hospodárstva neustanovil v rozhodnutí inak, prechádzajú práva a
povinnosti vyplývajúce z rozhodnutia, ktoré bolo vydané na prevádzku zariadenia, na nového
prevádzkovateľa tohto zariadenia, ak toto zariadenie naďalej slúži činnosti, na ktorú bolo
rozhodnutie vydané. Nový prevádzkovateľ je povinný oznámiť orgánu štátnej správy
odpadového hospodárstva, že došlo k zmene prevádzkovateľa do 30 dní odo dňa tejto zmeny.
Spoločnosť COMETAR, s.r.o. neoznamovala túto skutočnosť orgánu štátnej správy
odpadového hospodárstva, pretože na to nebol dôvod.
Ďalej odvolateľ uvádza, že podľa § 24 ods. 6 zákona o odpadoch ak dôjde k zániku
prevádzkovateľa skládky odpadov bez právneho nástupcu podľa osobitného predpisu pred
ukončením uzavretia, rekultivácie, monitorovania alebo zabezpečenia starostlivosti o skládku
odpadov po jej uzavretí, prechádzajú ku dňu zániku prevádzkovateľa skládky odpadov všetky
práva a povinnosti súvisiace s vydaným súhlasom podľa § 97 ods. 1 písm. j) na obec, na
ktorej území sa prevažná časť skládky odpadov nachádza; na túto obec prejde dňom prechodu
práv a povinností aj právo nakladať s prostriedkami vytvorenej účelovej finančnej rezervy v
súlade s § 24 ods. 5 zákona o odpadoch odsekom. Povinnosti súvisiace s vydaným súhlasom
podľa § 97 ods. 1 písm. j) prechádzajú na obec len do výšky reálne vytvorenej účelovej
finančnej rezervy.
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Podľa § 69 ods. 3 zákona 513/1991 Zb. obchodného zákonníka zlúčenie je postup, pri ktorom
na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku jednej spoločnosti alebo viacerých
spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú už jestvujúcu
spoločnosť, ktorá sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností.
Ďalej uvádza, že podľa § 5 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. Živnostenského zákona živnosť
môže prevádzkovať fyzická osoba (živnostník) alebo právnická osoba, ak splní podmienky
ustanovené týmto zákonom. Podľa § 7 ods. 1 a 2 živnostenského zákona osobitnými
podmienkami sú odborná spôsobilosť alebo iná spôsobilosť, ak ju zákon vyžaduje.
U právnickej osoby musí osobitné podmienky spĺňať jej zodpovedný zástupca, ak tento zákon
neustanovuje inak.
Podľa § 25 ods. 9 zákona o odpadoch odbornou spôsobilosťou na podnikanie v oblasti
nakladania s nebezpečnými odpadmi je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického
alebo prírodovedného smeru a najmenej tri roky praxe v oblasti nakladania s nebezpečným
odpadom alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa iného ako technického alebo
prírodovedného smeru, alebo úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania s
technickým zameraním a najmenej päť rokov praxe v oblasti nakladania s nebezpečným
odpadom, alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie v
odbore vzdelávania s iným ako technickým zameraním a najmenej osem rokov praxe v oblasti
nakladania s nebezpečným odpadom; do praxe sa nezapočítavajú roky praxe počas štúdia.
COMETAR, s.r.o sa nestotožňuje s názorom OÚ Hlohovec, že sa stala prevádzkovateľom
Areálu skládky Vlčie hory, pretože
 predmety podnikania, ktoré sa vyžadujú na prevádzkovanie tohto špecifického
podnikateľského oprávnenia na ňu nikdy neprešli. Spoločnosť COMETAR s.r.o. ich nemá
zapísané v obchodnom registri a na splnenie týchto podmienok by musela osobitne
požiadať príslušný okresný úrad, odbor živnostenského podnikania a musela by preukázať
odbornú spôsobilosť a spĺňať podmienky v zmysle právnych predpisov v odpadovom
hospodárstve
 právna skutočnosť – zlúčenie nezakladá vznik živnostenských oprávnení potrebných na
prevádzkovanie automaticky zo zákona, a preto ani spoločnosť COMETAR, s.r.o. nebola
povinná nikdy oznamovať orgánu odpadového hospodárstva, že došlo k zmene
prevádzkovateľav zmysle §114 ods. 4 zákona o odpadoch.
Z uvedeného vyplýva, že spoločnosť COMETAR, s.r.o. nikdy nemohla byť
prevádzkovateľom Areálu skládky Vlčie hory, a preto je rozhodnutie OÚ Hlohovec
nesprávne, opatrenia v ňom uvedené nie je možné od nej požadovať a nemôžu byť zákonným
spôsobom naplnené opatrenia, ktoré nemajú odkladný účinok. Preto navrhuje rozhodnutie č.
OÚ-HC-OSŽP-2018/000862-063 zo dňa 31.12.2018 zrušiť v celom rozsahu.
OÚ Hlohovec upovedomil verejnou vyhláškou č. OÚ-HC-OSŽP-2019/000078-064 zo
dňa účastníkov konania o podaní odvolania voči rozhodnutiu č. OÚ-HC-OSŽP-2018/000862063 zo dňa 31.12.2018 a zároveň ich vyzval, aby sa k nemu vyjadrili.
K odvolaniu sa dňa 25.02.2019 vyjadrilo Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, ktoré
vo vyjadrení okrem iného uviedlo, že podľa novely Obchodného zákonníka a ďalších
súvisiacich predpisov sa značne zmenili pravidlá zlúčenia obchodných spoločností, s cieľom
aby sa pred nepoctivými fúziami zlepšila ochrana práv veriteľov. V tomto prípade došlo
vlastne k zlúčeniu zadĺženej spoločnosti FORBY GROUP, s.r.o. s inou nemajetnou
spoločnosťou COMETAR, s.r.o., kde vo výsledku po zlúčení ostala len spoločnosť s väčšími
záväzkami ako majetkom.
OÚ Hlohovec nevyhovel odvolaniu spoločnosti COMETAR, s.r.o. a v zmysle § 57
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HC-OSŽP-2018/000862-063 zo dňa 31.12.2018 spolu so spisovým materiálom odvolaciemu
orgánu.
OÚ Trnava, OOP, ako príslušný odvolací orgán preskúmal v zmysle § 59 ods. 1
odvolaním napadnuté rozhodnutie spolu so súvisiacim spisovým materiálom v celom rozsahu,
výsledky svojich zistení porovnal s príslušnými právnymi predpismi a zistil nasledovný
skutkový a právny stav:
Dňa 20.06.2018 oznámil verejnou vyhláškou OÚ Hlohovec začatie konania z vlastného
podnetu o uložení povinnosti vykonať preventívne opatrenia v Areály skládky Vlčie Hory.
Zároveň požiadal dotknuté orgány o zaslanie písomného stanoviska k situácii na predmetnej
skládke a v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd
od prevádzkovateľa Areálu skládky Vlčie Hory poskytnutie informácií o bezprostrednej
hrozbe environmentálnej škody vyplývajúcej z jeho pracovnej činnosti. K oznámeniu sa
vyjadrili SIŽP, Úrad verejného zdravotníctva SR, Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný
odbor, Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so
sídlom v Trnave, Mesto Hlohovec, Prezídium Policajného zboru, úrad kriminálnej polície,
odbor odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality, Trnavský
samosprávny kraj, Obec Pastuchov. Vyjadrenia sú súčasťou spisu č. OÚ-HC-OSŽP2018/000862-063.
Právny zástupca spoločností COMETAR, s.r.o. a Greemm, s.r.o. JUDr. Michal Andrejšin
zaslal listami zo dňa 12.07.2018 žiadosť o zdôvodnenie začatia konania a tiež bližšie
špecifikovanie aké stanovisko očakáva správny orgán od uvedených spoločností.
OÚ Hlohovec zaslal dňa 19. 07.2018 právnemu zástupcovi oboch spoločností listy, v ktorých
sa uvádza, že dôvodom začatia konania je vznik environmentálnej škody definovanej v § 1
ods. 2 písm. b) zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd spôsobenej zberom,
prepravou, zhodnocovaním a zneškodňovaním odpadov a porušenie ust. § 26 ods. 1 zákona o
prevencii a náprave environmentálnych škôd, podľa ktorého vlastník, správca alebo nájomca
nehnuteľnosti, ktorá je alebo môže byť dotknutá environmentálnou škodou, právnická osoba
alebo fyzická osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť
environmentálnou škodou priamo dotknuté, sú oprávnené oznámiť príslušnému orgánu
skutočnosti nasvedčujúce tomu, že došlo k environmentálnej škode a že za posúdenie
bezprostrednej hrozby environmentálnej škody zodpovedá v zmysle § 3 ods. 3 a 4
prevádzkovateľ a že od oboch spoločností požaduje stanoviská o ich zodpovednosti za stav
v Areáli skládky Vlčie hory. JUDr. Andrejšin zaslal dňa 24.07.2018 OÚ Hlohovec list,
v ktorom sa uvádza, že obchodná spoločnosť Greemm, s.r.o. je vlastníkom majetku
nachádzajúceho sa v Areáli skládky Vlčie hory, pričom nie je prevádzkovateľom Areálu
skládky Vlčie hory a preto nevie poskytnúť informácie o prípadnej bezprostrednej hrozbe
environmentálnej škody. Spoločnosť Greemm, s.r.o. nevyužíva majetok v Areáli skládky
Vlčie hory na činnosť súvisiacu s nakladaním s odpadmi. Za spoločnosť COMETAR, s.r.o.
právny zástupca JUDr. Andrejšin v liste zo dňa 25.07.2018 uviedol, že obchodná spoločnosť
COMETAR, s.r.o. nie je vlastníkom majetku nachádzajúceho sa v Areáli skládky Vlčie hory,
pričom nie je ani prevádzkovateľom Areálu skládky Vlčie hory a že spoločnosť nemá ani
vedomosť o prípadnej bezprostrednej hrozbe environmentálnej škody a že skutočnosti
uvedené vo vyjadreniach nachádzajúcich sa v spise nie sú podložené nijakými dôkazmi, ktoré
by environmentálnu hrozbu preukazovali. Obchodná spoločnosť má však vedomosť, že
v areáli sú vykonávané činnosti na zabezpečenie pravidelných udržiavacích prác, napr.
zabezpečenie recirkulácie priesakových kvapalín. Ďalej uvádza, že spoločnosť nemá
vedomosť o celkovom súčasnom stave Areálu skládky Vlčie hory, stav nebol spoločnosti
riadne deklarovaný a podložený relevantnými podkladmi.
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Dňa 30.07.2018 požiadal Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor Výskumný ústav
pôdoznalectva a ochrany pôdy na základe výzvy OÚ Hlohovec na odobratie vzoriek
poľnohospodárskej pôdy ležiacej v blízkosti Areálu skládky Vlčie Hory a vykonanie analýzy
rizík z dôvodu podozrenia environmentálnej škody.
Na základe žiadosti OÚ Hlohovec zo dňa 20.08.2018 zaslalo Prezídium policajného zboru ,
úrad kriminálnej polície, odbor odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej
kriminality OÚ Hlohovec Zmluvu o zlúčení uzatvorenú v zmysle zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zo dňa 30.01.2018, Znalecký posudok
z odboru ochrana životného prostredia zo dňa 31.07.2018, a ortofoto snímku z prehliadky
iných priestorov a pozemkov v areáli Skládky Vlčie hory realizovanej v dňoch 04.06.2018 06.06.2018.
Podľa Záveru zo znaleckého posudku z odboru ochrany životného prostredia, vypracovaného
RNDr. Jaroslavom Vozárom v júni 2018, ktorého cieľom bolo na základe analytickej kontroly
zadržaných vzoriek odpadov stanoviť škodliviny a nebezpečné vlastnosti odpadu a zhodnotiť,
či zadržaný odpad spĺňa kritériá na zneškodňovanie odpadov metódou D1 – uloženie do
zeme, alebo na povrch zeme napr. skládka odpadu, bolo konštatované, že
1. na skládke odpadu na odpad, ktorý nie je nebezpečný je uložený nebezpečný odpad –
ropný kal (malé lagúny z roku 2015) a tiež železničné podvaly – veľké, ktoré sú zaradené
ako nebezpečný odpad,
2. na skládke inertného odpadu je uložený nebezpečný odpad – ropný kal (lagúny z roku
2015),
3. skládka nebezpečného odpadu je zrovnaná a prekrytá, stará skládka nebezpečného
odpadu vizuálne nevykazuje nový odpad,
4. nebezpečné odpady uložené na skládkach, ropný kal a železničné podvaly, nie sú vhodné
na zneškodňovanie skládkovaním. Je možné zneškodňovať ich spaľovaním, pripadne
biodegradáciou,
5. vo vzorkách podzemnej vody odobratých v areáli skládky odpadov bolo zistené výrazné
prekročenia intervenčného kritéria (IT) limitu u chloridov, výrazné prekročenia IT limitu
u parametra dusík amoniakálny NH4 a u arzénu As; veľmi výrazné IT limitu u TOC
(totálny organický uhlík); výrazné prekročenie IT limitu u AOX (absorbovateľné
organicky viazané halogény); výrazné prekročenie IT limitu oxidovateľnosť CHSKCr.
Podzemná voda je z pohľadu sledovateľnosti mikrobiologických parametrov závadná.
Tieto parametre prekračujú IT limitnú hodnotu podľa Smernice MŽP SR z 28.01.2015 č.
1/2015-7. na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia.
(IT intervenčné kritérium je kritická hodnota koncentrácie znečisťujúcej látky stanovenej
pre pôdu, horninové prostredie a podzemnú vodu, ktorej prekročenie pri danom spôsobe
využívania územia predpokladá vysokú pravdepodobnosť ohrozenia ľudského zdravia
a životného prostredia, t.z. je nutné vykonať podrobný geologický prieskum životného
prostredia analýzou rizika znečisteného územia,
6. v prípade odpadových vôd – priesakové kvapaliny dochádza k výraznému prekročeniu
limitných hodnôt pre parametre CHSKCr , As a tiež k výraznému prekročeniu limitnej IT
hodnoty u NELIČ (nepolárne extrahovateľné látky), chloridov, TOC a fenolov.
V prípade vzorky Drenáž – skládka nebezpečného odpadu stará, predmetná drenážna
voda voľne vyteká do okolitého prostredia, čo môže spôsobiť kontamináciu podzemných
a povrchových vôd.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave doručil OÚ Hlohovec dňa
13.08.2018 stanovisko, v ktorom sa uvádza, že prevádzkovatelia verejných vodovodov
vykonali mimoriadne kontroly kvality vody z vodných zdrojov Koplotovce, Pastuchov
a Leopoldov určených na hromadné zásobovanie pitnou vodou, pričom neboli zistené
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prekročenia v sledovaných ukazovateľoch podľa vyhlášky MZ SR č. 247/2017 z. z. ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody.
Dňa 04.09.2018 zaslal Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor na žiadosť OÚ
Hlohovec Posúdenie kontaminácie pôdy v okolí Skládky Vlčie hory vypracované Národným
poľnohospodárskym a potravinárskym centrom, Výskumným ústavom pôdoznalectva
a ochrany pôdy. Podľa posúdenia boli v okolí skládky odobraté štyri vzorky, pričom vo
vzorke č. 1, kde bol zaznamenaný výtok odpadových vôd zo skládky obsah olova prekračuje
päťnásobne limitnú hodnotu v zmysle vyhlášky 508/2004 Z.z. Obsahy ostatných
analyzovaných ťažkých kovov neprekračovali limitné hodnoty vo vzorkách č. 2-4. Vo vzorke
č. 1 tiež neprekračovali limitné hodnoty, avšak hodnoty boli vyššie ako vo vzorkách
vzdialenejších od miesta kontaminácie. Obsah kadmia vo vzorke č. 1 bol v priemere viac ako
trojnásobný ako v ostatných vzorkách, zinku 2,5 krát a ortuti dva krát vyšší ako v kontrolných
vzorkách. Z uvedeného vyplýva vysoká pravdepodobnosť, že vypúšťané vody zo skládky
spôsobujú toto zvýšenie. Pôdna reakcia pH je ovplyvnená tekutinami vypúšťanými do
prostredia zo skládky. pH vzorky č. 1 (pH 9,00) poukazuje na únik alkalických zložiek; takéto
pH ornej pôdy nachádzajúcej sa v okolí skládky nie je pre danú oblasť prirodzené, kde sa pH
pohybuje v intervale 7,82- 7,85. Obsah uhlíka je vo vzorke č. 1 takmer dvojnásobne vyšší, čo
poukazuje na možný vplyv organického znečistenia. Z hľadiska ukazovateľov, ktoré boli vo
vzorkách analyzované vyplýva, že pôda nie je úletom ťažkých kovov a alkalických zložiek
kontaminovaná, avšak vypúšťané odpadové vody z areálu skládky sú pre životné prostredie
veľmi nebezpečné a môžu negatívne ovplyvniť pôdne prostredie ako aj povrchové
a podzemné vody.
OÚ Hlohovec zaslal dňa 03.09.2018 na MŽP SR žiadosť o právne odborný názor, či je
spoločnosť COMETAR, s.r.o. prevádzkovateľom celého Areálu skládky Vlčie hory a či
nájomná zmluva medzi spoločnosťou FORBY GROUP, s.r.o. a Mestom Hlohovec, ktorá
nebola spoločnosťou FORBY GROUP, s.r.o podpísaná, bola platná a zlúčením prešla aj na
spoločnosť COMETAR, s.r.o.
Dňa 04.10.2018 bolo z príslušného orgánu štátnej vodnej správy OÚ Hlohovec
doručené do konania stanovisko, v ktorom sa uvádzajú požiadavky na vykonanie
preventívnych opatrení z hľadiska ochrany vodných pomerov:
 dodržať zákonné ustanovenia na ochranu povrchových vôd a podzemných vôd a na
ochranu pred povodňami
 vykonať opatrenia na zabránenie zhoršenia stavu podzemných vôd, s cieľom postupného
znižovania znečisťovania podzemných vôd
 prijať a vykonať všetky uskutočniteľné kroky na okamžitú kontrolu, zabránenie šíreniu,
odstránenie alebo iné zvládnutie príslušných znečisťujúcich látok, alebo iných škodlivých
faktorov s cieľom obmedziť alebo predísť ďalším environmentálnym škodám
a nepriaznivým účinkom na zdravie alebo ďalšiemu zhoršeniu funkcií prírodných zdrojov.
Dňa 13.09.2018 zaslal Ing. Miloš Kosír, vedúci kontrolného chemického laboratória emailom na OÚ Hlohovec informácie pre ministerku vnútra SR k činnosti kontrolného
chemického laboratória pre Skládku Vlčie hory, podľa ktorého bol v dňoch 18.06.2018
vykonaný prvý odber vzoriek spodnej vody z obcí susediacich v blízkosti skládky - Dolné
Trhovište, Pastuchov, Koplotovce, Horné Trhovište a Tepličky. Analýza vzoriek vody
dôležitých ukazovateľov kvality vody: pH, vodivosť, Absorbancia pri 254 nm, obsah
dusitanov, dusičnanov, amoniaku, ťažkých kovov zodpovedal hygienickým normám na
spodné vody a bolo konštatované, že vzorky neobsahovali nebezpečné látky pochádzajúce zo
skládky.
Dňa 22.06.2018 na základe odberov ovzdušia zo skládky v tesnej blízkosti barelov bola
preukázaná prítomnosť nebezpečných látok. Vykonanými opatreniami na skládke
8. strana rozhodnutia Okresného úradu Trnava, odboru opravných prostriedkov č.j. OU-TT-OOP3/2019/014585

(prerozdelením a nanovo uložením materiálov) sa vytvorili maximálne možné bezpečnostné
podmienky pre minimalizovanie rizika vzniku ohrozenia civilného obyvateľstva. Z
pôvodného odhadnutého rádiusu ohrozenia do vzdialenosti 5.000 m sa miera rizika zmenšila
len na úroveň skládky.
Z analýz vykonaných na odobratých vzorkách boli zistené aromatické uhľovodíky, vyššie
alifatické uhľovodíky, silné anorganické a organické kyseliny, organické rozpúšťadlá
a tenzidy. Prítomnosť rádioaktívnych látok nebola zistená. Zistené chemické látky možno
klasifikovať ako škodlivé, dráždivé, žieravé, karcinogénne a nebezpečné pre životné
prostredie.
Dňa 03.10.2018 bolo od generálnej tajomníčky služobného úradu MŽP SR JUDr.
Ľubomíry Kubišovej doručená odpoveď, v ktorej sa uvádza:
1. vo veci vzťahu k prevádzkovateľovi skládky Vlčie hory a k otázke platnosti nájomnej
zmluvy č. 19/2006/VS-pozemok/216 uzatvorenej medzi Mestom Hlohovec ako
prenajímateľom a spoločnosťou Plastic People, s.r.o. ako nájomcom, že spoločnosť Plastic
People, s.r.o., so sídlom Dunajská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 45 431 230 uzavrela so
spoločnosťou FORBI GROUP s.r.o., so sídlom Gorkého 3, 811 01 Bratislava, IČO: 46 649
336 dňa 23.12.2016 Zmluvu o prevode časti podniku, predmetom ktorej je prevod časti
podniku, ktorá slúži na prevádzkovanie Areálu skládky Vlčie hory, vrátane všetkých vecí,
práv a iných majetkových hodnôt, ktoré slúžia na prevádzkovanie prevádzanej časti
podniku, a to aj práv a povinností vyplývajúcich z povolení, ktoré boli spoločnosti Plastic
People, s.r.o. udelené v súvislosti s prevádzkovaním skládky Vlčie hory (ďalej len „Zmluva o
predaji časti podniku“).
V zmysle ustanovenia článku 2. bod 2.2.1. písm. vi) v nadväznosti na článok 1. bod 1.1.8.
písm. b) Zmluvy o predaji časti podniku prevod časti podniku zahŕňa aj prevod práv a
povinností vyplývajúcich z Nájomnej zmluvy č. 19/2006/VS-pozemok/216 uzatvorenej
medzi Mestom Hlohovec ako prenajímateľom na jednej strane a spoločnosťou Plastic People,
s.r.o. ako nájomcom na druhej strane, predmetom ktorej je nájom parciel nachádzajúcich sa v
katastrálnom území Hlohovec, zapísaných na liste vlastníctva č. 4800, č. 2852 a č. 5481
(ďalej len „Nájomná zmluva“).
Podľa článku II. bod 2.1. Nájomnej zmluvy sa uvedená zmluva uzatvára na dobu určitú, a to
na dobu trvania vlastníckeho práva nájomcu (spoločnosti Plastic People, s.r.o.) ku skládke
Vlčie hory. V prípade pochybností vo vzťahu k účinnosti Nájomnej zmluvy z dôvodu prevodu
časti podniku, ktorým na základe Zmluvy o prevode časti podniku došlo aj k prevodu
vlastníckeho práva ku skládke Vlčie hory na spoločnosť FORBI GROUP s.r.o., poukazuje
ministerstvo na článok VII. bod 7.4 Nájomnej zmluvy, v zmysle ktorého práva a povinnosti
vyplývajúce z tejto zmluvy (Nájomnej zmluvy) prechádzajú na právnych nástupcov oboch
zmluvných strán.
Z uvedeného vyplýva, že dňom podpísania Zmluvy o prevode časti podniku obidvoma
zmluvnými stranami, t. j. dňom 23.12.2016 sa spoločnosť FORBI GROUP s.r.o. stala ako
právny nástupca spoločnosti Plastic People, s.r.o. zmluvnou stranou Nájomnej zmluvy, a to aj
bez uzatvorenia Dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve, ktorý bol spoločnosti FORBI GROUP
s.r.o. predložený Mestom Hlohovec z dôvodu zmeny pôvodného nájomcu (spoločnosť Plastic
People, s.r.o.) na nového nájomcu (spoločnosťou FORBI GROUP s.r.o.).
Na základe Zmluvy o zlúčení uzatvorenej vo forme notárskej zápisnice dňa 30.01.2018 medzi
spoločnosťou FORBI GROUP s.r.o. a ďalšími 13-timi spoločnosťami (ďalej len „Zmluva o
zlúčení“) zanikla spoločnosť FORBI GROUP s.r.o. bez likvidácie, a to zlúčením.
Univerzálnym právnym nástupcom zlúčených spoločností, teda aj spoločnosti FORBI
GROUP s.r.o., sa stala spoločnosť COMETAR, s.r.o.
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Spoločnosť COMETAR, s.r.o. v zmysle ustanovení Zmluvy o zlúčení vstúpila do všetkých
práv, záväzkov a povinností zaniknutej spoločnosti FORBI GROUP s.r.o. dňom jej výmazu z
Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, t. j. dňa 26.04.2018.
Z uvedeného vyplýva, že spoločnosť COMETAR s.r.o. je právnym nástupcom spoločnosti
FORBI GROUP s.r.o., a tak aj práva a povinnosti vyplývajúce z Nájomnej zmluvy (pôvodne
uzatvorenej medzi Mestom Hlohovec ako prenajímateľom a spoločnosťou Plastic People,
s.r.o. ako nájomcom) prešli na spoločnosť COMETAR s.r.o.,
2. v zmysle § 97 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch bol spoločnosti Plastic People, s.r.o.
udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia – skládky Vlčie hory.
Podľa § 114 ods. 4 zákona o odpadoch ak orgán štátnej správy odpadového hospodárstva
neustanovil v rozhodnutí inak, prechádzajú práva a povinnosti vyplývajúce z rozhodnutia,
ktoré bolo vydané na prevádzku zariadenia, na nového prevádzkovateľa tohto
zariadenia, ak toto zariadenie naďalej slúži činnosti, na ktorú bolo rozhodnutie vydané. Nový
prevádzkovateľ je povinný oznámiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, že došlo
k zmene prevádzkovateľa do 30 dní odo dňa tejto zmeny.
Podľa § 114 ods. 3 písm. d) zákona o odpadoch rozhodnutie vydané podľa tohto zákona stráca
platnosť neoznámením zmeny osoby prevádzkovateľa zariadenia v lehote podľa odseku 4
zákona o odpadoch.
Nástupnícka spoločnosť COMETAR s.r.o. si nesplnila zákonnú povinnosť a v zmysle § 114
ods. 4 zákona o odpadoch neoznámila orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v
zákonom stanovenej 30-dňovej lehote od účinnosti Zmluvy o zlúčení zmenu prevádzkovateľa
(spoločnosti FORBI GROUP s.r.o.), ale uvedené oznámila príslušnému orgánu až po uplynutí
tejto lehoty. Z uvedeného dôvodu práva a povinnosti prevádzkovateľa (spoločnosti FORBI
GROUP s.r.o.) vyplývajúce z rozhodnutia (súhlas na prevádzkovanie zariadenia – skládky
Vlčie hory) prešli na nového prevádzkovateľa (COMETAR s.r.o.), ale oprávnenie
spoločnosti COMETAR s.r.o. ako právneho nástupcu spoločnosti FORBI GROUP s.r.o. na
prevádzkovanie zariadenia - skládky Vlčie hory stratilo podľa § 114 ods. 3 písm. d) s
poukazom na § 114 ods. 4 zákona o odpadoch platnosť.
V tejto súvislosti je potrebné poukázať na skutočnosť, že hoci zákon o odpadoch vymedzuje
povinnosti prevádzkovateľa a pojem prevádzkovateľ používa, bližšie nedefinuje kto je
prevádzkovateľ zariadenia, resp. skládky. Legálna definícia prevádzkovateľa sa nachádza v
zákone o prevencii a náprave environmentálnych škôd.
MŽP SR v súvislosti s konaním Okresného úradu Hlohovec o uložení povinnosti vykonať
preventívne opatrenia voči spoločnosti COMETAR s.r.o. zastáva názor, že v danom prípade
je potrebné vychádzať z legálnej definície pojmu „prevádzkovateľ“ obsiahnutej v zákone o
prevencii a náprave environmentálnych škôd, v zmysle ktorého je predmetné konanie vedené
a najmä z účelu zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd, ktorým je prevencia a
náprava environmentálnych škôd spôsobených prevádzkovateľmi (aj predchádzajúcimi
prevádzkovateľmi).
V zmysle § 2 ods. 1 písm. e) zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd
prevádzkovateľom je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá vykonáva
alebo riadi pracovnú činnosť alebo na ktorú boli podľa osobitného predpisu prevedené
rozhodujúce ekonomické právomoci nad technickým fungovaním takejto činnosti,
vrátane držiteľa povolenia alebo oprávnenia na takúto činnosť, osoby zaregistrovanej na
takúto činnosť alebo osoby vykonávajúcej takúto činnosť na základe jej oznámenia.
V zmysle bodu 2./ Právny úkon Zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice boli
na spoločnosť COMETAR s.r.o. ako na právneho nástupcu spoločnosti FORBI GROUP s.r.o.
prevedené rozhodujúce ekonomické právomoci nad technickým fungovaním takejto činnosti a
spoločnosť COMETAR s.r.o. sa stala držiteľom povolenia alebo oprávnenia na takúto činnosť
(v tomto prípade stavebné povolenie na skládku odpadov ako aj príslušné súhlasy podľa
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zákona o odpadoch, pričom z ust. § 114 ods. 4 zákona o odpadoch jednoznačne vyplýva, že
práva a povinnosti z rozhodnutia prechádzajú na „nového“ prevádzkovateľa). Nesplnením
notifikačnej povinnosti v zákonom stanovenej 30-dňovej lehote síce príslušný súhlas stráca
platnosť, konkrétny subjekt však na účely zákona o prevencii a náprave environmentálnych
škôd nestráca status prevádzkovateľa ako subjektu zodpovedného za environmentálnu škodu,
a to aj za environmentálnu škodu spôsobenú jeho právnym predchodcom.
V súvislosti s uvedeným je potrebné poukázať na § 3 ods. 4 zákona o prevencii a náprave
environmentálnych škôd, v zmysle ktorého zodpovednosť prevádzkovateľa za
environmentálnu škodu prechádza na jeho právneho nástupcu. MŽP SR preto s
poukazom na príslušné citované ustanovenia ako aj na účel tohto zákona je toho názoru, že
spoločnosť COMETAR s.r.o. je prevádzkovateľom podľa zákona o prevencii a náprave
environmentálnych škôd.
Zároveň MŽP SR poukazuje na skutočnosť, že dňa 22.01.1993 vtedajší Obvodný úrad
životného prostredia v Hlohovci vydal spoločnosti Slovakofarma, a.s. stavebné povolenie na
skládku Vlčie hory – „Skládka tuhého komunálneho a priemyselného odpadu“. Následne dňa
27.06.1994 Obvodný úrad životného prostredia v Hlohovci vydal spoločnosti Slovakofarma,
a.s. kolaudačné rozhodnutie (povolenie na užívanie časti stavby) na časť stavby „Skládka
tuhého komunálneho odpadu“ a dňa 19.12.1994 kolaudačné rozhodnutie (povolenie na
užívanie stavby) na celú stavbu „Skládka tuhého komunálneho a priemyselného odpadu“.
Na základe Kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľností, hnuteľných vecí a prevod práv k
prostriedkom vedeným na osobitnom účte podľa Občianskeho zákonníka a Obchodného
zákonníka v platnom znení uzatvorenej dňa 15.02.2006 medzi spoločnosťou Zentiva, a.s.
(pôvodné obchodné meno: Slovakofarma, a.s.) ako predávajúcim a spoločnosťou Plastic
People, s.r.o. ako kupujúcim v znení dodatku č. 1 (ďalej len „Kúpna zmluva“) previedol
predávajúci do výlučného vlastníctva kupujúceho nehnuteľnosti spolu s príslušnými
rozhodnutiami, hnuteľné veci a práva k prostriedkom vedeným na osobitnom účte týkajúce
sa skládky Vlčie hory.
Na základe uvedeného MŽP SR zastáva názor, že spoločnosť Plastic People, s.r.o. sa stala
vlastníkom stavby „Skládka tuhého komunálneho a priemyselného odpadu“, teda aj držiteľom
kolaudačného povolenia – povolenia užívať stavbu a zároveň bola prevádzkovateľom skládky
Vlčie hory.
Ako už bolo uvedené vyššie, všetky práva spoločnosti Plastic People, s.r.o. týkajúce sa
skládky Vlčie hory prešli na základe Zmluvy o predaji časti podniku na právneho nástupcu –
spoločnosť FORBI GROUP s.r.o., ktorá bola taktiež nepochybne prevádzkovateľom skládky
Vlčie hory. Zánikom spoločnosti FORBI GROUP s.r.o. zlúčením prešli práva a povinnosti
prevádzkovateľa skládky na právneho nástupcu - spoločnosť COMETAR s.r.o. Ministerstvo
je po posúdení dokumentácie týkajúcej sa právneho nástupníctva a po zohľadnení relevantnej
právnej úpravy toho názoru, že spoločnosť COMETAR s.r.o. je právnym nástupcom
spoločnosti FORBI GROUP s.r.o. a spoločnosť COMETAR s.r.o. vstúpila do práv a
povinností prevádzkovateľa, a to najmä s poukazom na § 2 ods. 1 písm. e) a § 3 ods. 4
zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd.
Dňa 17.10.2018 zaslal OÚ Hlohovec výzvu na oboznámenie sa s podkladmi rozhodnutia
účastníkom konania, ktoré malo formu verejnej vyhlášky.
Zo skúšobného laboratória EUROFINS BEL/NOVAMANN, s.r.o. bol dňa 12.11.2018
doručený protokol o skúške z odberu zeminy z poľnohospodárskej pôdy v odbernom mieste č.
2 (nad kazetou skládky nebezpečného odpadu mimo areálu skládky) a v odbernom mieste č. 1
(pod výpustným objektom mimo areálu skládky). Výsledky meraní sledovaní fyzikálnochemických parametrov analyzovanej vzorky z odberného miesta č. 2 sú v súlade
s požiadavkami prílohy č. 7 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 508/2004 Z. z.,
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ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej
pôdy. (Ďalej len „vyhláška“)
Výsledok merania analyzovanej vzorky z odberného miesta č. 1 parametra arzén, olovo
nepolárne extrahovateľné látky (IČ), PAU (polycyklické aromatické uhľovodíky)/fenantrén,
PAU/fluorantén, pyrén, PAU/pyrén, PCB (polychlórované bifenyly) suma analyzovanej
vzorky nie je v súlade s požiadavkami vyhlášky. Výsledky meraní ostatných sledovaných
fyzikálno-chemických parametrov analyzovanej vzorky sú v súlade s požiadavkami vyhlášky.
Dňa 31.12.2018 vydal OÚ Hlohovec rozhodnutie č. OÚ-HC-OSŽP-2018/000862-063,
ktorým uložil prevádzkovateľovi Areálu skládky Vlčie hory spoločnosti COMETAR, s.r.o
v zmysle zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd vykonať preventívne
opatrenia na odvrátenie bezprostrednej hrozby environmentálnej škody.
Druhostupňový správny orgán k napadnutému rozhodnutiu OÚ Hlohovec č. OÚ-HCOSŽP-2018/000862-063 zo dňa 31.12.2018 zaujíma následné stanovisko:
Na základe výsledkov z akreditovaných laboratórií, kontrol OÚ Hlohovec a SIŽP a zo
znaleckého posudku RNDr. Vozára (jún 2018) musel prvostupňový správny orgán uložiť
prevádzkovateľovi Areálu skládky Vlčie hory povinnosť vykonať preventívne opatrenia na
odvrátenie hrozby environmentálnej škody na vode a pôde spôsobenej pri činnosti
zneškodňovania odpadov.
Spoločnosť COMETAR, s.r.o. je v zmysle Zmluvy o zlúčení univerzálnym právnym
nástupcom zlúčených spoločností a teda aj spoločnosti FORBY GROUP s.r.o. Ku dňu
výmazu tejto spoločnosti z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I dňa 26.04.2018
vstúpila spoločnosť COMETAR, s.r.o. do všetkých práv, záväzkov a povinností zaniknutej
spoločnosti FORBY GROUP s.r.o.
Odvolateľ v odvolaní tvrdí, že spoločnosť COMETAR, s.r.o. je právnym nástupcom,
avšak nie je prevádzkovateľom Areálu skládky Vlčie hory, a preto spoločnosť neoznamovala
zmenu osoby prevádzkovateľa orgánu štátnej správy („nakoľko na to nebol dôvod“).
Tunajší odvolací orgán k uvedenému namieta, že síce zákon o odpadoch nedefinuje pojem
prevádzkovateľ, avšak nesúhlasí s tvrdením spoločnosti COMETAR, s.r.o, že nie je
prevádzkovateľom skládky. Zároveň odvolací orgán poukazuje na ust. § 114 ods. 4 zákona
o odpadoch, podľa ktorého ak orgán štátnej správy odpadového hospodárstva neustanovil v
rozhodnutí inak, prechádzajú práva a povinnosti vyplývajúce z rozhodnutia, ktoré bolo
vydané na prevádzku zariadenia, na nového prevádzkovateľa tohto zariadenia, ak toto
zariadenie naďalej slúži činnosti, na ktorú bolo rozhodnutie vydané. Nový prevádzkovateľ je
povinný oznámiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, že došlo k zmene
prevádzkovateľa do 30 dní odo dňa tejto zmeny. Nesplnením povinnosti oznámiť zmenu
osoby prevádzkovateľa v lehote podľa § 114 ods. 4 zákona o odpadoch rozhodnutia vydané
podľa zákona o odpadoch strácajú platnosť (v zmysle § 114 ods. 3 písm. d).
Avšak zákon o odpadoch neuvádza, že by neoznámením zmeny prevádzkovateľa došlo aj
k samotnému zániku prevádzkovateľa.
Ďalej spoločnosť COMETAR, s.r.o. v odvolaní poukazuje na ust. § 24 ods. 6 zákona
o odpadoch, podľa ktorého ak dôjde k zániku prevádzkovateľa skládky odpadov bez právneho
nástupcu podľa osobitného predpisu pred ukončením uzavretia, rekultivácie, monitorovania
alebo zabezpečenia starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí, prechádzajú ku dňu
zániku prevádzkovateľa skládky odpadov všetky práva a povinnosti súvisiace s vydaným
súhlasom podľa § 97 ods. 1 písm. j) na obec, na ktorej území sa prevažná časť skládky
odpadov nachádza; na túto obec prejde dňom prechodu práv a povinností aj právo nakladať s
prostriedkami vytvorenej účelovej finančnej rezervy v súlade s odsekom 5. Povinnosti
súvisiace s vydaným súhlasom podľa § 97 ods. 1 písm. j) prechádzajú na obec len do výšky
reálne vytvorenej účelovej finančnej rezervy.
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Druhostupňový správny orgán však namieta, že ustanovenia § 24 zákona o odpadoch sa
týkajú výlučne účelovej finančnej rezervy (ako je uvedené v nadpise pred uvedeným § 24),
a v nich uvádzané ust. § 97 ods. 1 písm. j) sa týka vydania súhlasu na uzavretie skládky
odpadov, alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie. Takýto
súhlas na skládky Areálu skládky Vlčie hory vydaný nebol. Teda táto pripomienka odvolateľa
je teda neopodstatnená.
Konateľ spoločnosti COMETAR, s.r.o. k tvrdeniu, že nie je prevádzkovateľ skládky
odpadov ďalej v odvolaní uvádza, že podľa § 5 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb.
Živnostenského zákona živnosť môže prevádzkovať fyzická osoba (živnostník) alebo
právnická osoba, ak splní podmienky ustanovené týmto zákonom. Podľa § 7 ods. 1 a 2
živnostenského zákona osobitnými podmienkami sú odborná spôsobilosť alebo iná
spôsobilosť, ak ju zákon vyžaduje. U právnickej osoby musí osobitné podmienky spĺňať jej
zodpovedný zástupca, ak tento zákon neustanovuje inak.
Odvolací orgán však pripomína, že povinnosťou prevádzkovateľa skládky odpadov je podľa
§ 19 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch zabezpečovať prevádzkovanie skládky odpadov
osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským
vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú
podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov. Sankciou za porušenie povinností
podľa § 19 ods. 1 písm. b) právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom je
podľa § 117 ods. 1 tohto zákona pokuta od 500 eur do 50 000 eur.
Druhostupňový správny orgán tiež upozorňuje, že uplynutím doby platnosti
rozhodnutia na prevádzkovanie skládky odpadov sa povinnosti prevádzkovateľa skládky
nekončia, ale v zmysle § 19 zákona o odpadoch je potrebné sa o toto zariadenie ďalej starať.
Napríklad podľa § 19 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch prevádzkovateľ skládky je povinný
oznámiť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva negatívne stavy a
vplyvy na životné prostredie zistené monitoringom počas prevádzkovania skládky odpadov a
po jej uzavretí a podľa § 19 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch odstraňovať negatívne stavy a
vplyvy na životné prostredie zistené monitoringom skládky odpadov. Aj keď to zákon
o odpadoch neuvádza, k odstraňovaniu negatívnych vplyvov a javov sa má pristupovať
priebežne a bezodkladne, aby sa eliminovalo ich ďalšie negatívne pôsobenie.
V zmysle § 2 ods. 1 písm. e) zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd je
prevádzkovateľom právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá vykonáva alebo
riadi pracovnú činnosť alebo na ktorú boli podľa osobitného predpisu prevedené rozhodujúce
ekonomické právomoci nad technickým fungovaním takejto činnosti, vrátane držiteľa
povolenia alebo oprávnenia na takúto činnosť, osoby zaregistrovanej na takúto činnosť alebo
osoby vykonávajúcej takúto činnosť na základe jej oznámenia. Podľa § 3 ods. 4 zákona
o prevencii a náprave environmentálnych škôd zodpovednosť prevádzkovateľa za
environmentálnu škodu prechádza na jeho právneho nástupcu.
Z citovaných ustanovení zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd vyplýva, že
spoločnosť COMETAR, s.r.o., ktorá je univerzálnym právnym nástupcom spoločnosti
FORBY GROUP s.r.o. je povinná podľa § 4 ods. 1 zákona o prevencii a náprave
environmentálnych škôd pri bezprostrednej hrozbe environmentálnej škody prijať a vykonať
preventívne opatrenia. Pri nesplnení tejto povinnosti je oprávnený príslušný orgán – v tomto
prípade OÚ Hlohovec podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona o prevencii náprave
environmentálnych škôd rozhodnúť o uložení povinnosti prevádzkovateľovi prijať a vykonať
preventívne opatrenia na odvrátenie bezprostrednej hrozby environmentálnej škody a dať mu
podľa potreby pokyny, ktorými sa má riadiť pri prijímaní a vykonávaní preventívnych
opatrení.
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Vzhľadom k uvedenému považuje tunajší správny orgán rozhodnutie za vecne
správne, v tomto prípade bolo potrebné uložiť preventívne opatrenie za účelom zabezpečenia
ochrany životného prostredia.
Na základe uvedeného odvolací orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.

Poučenie
V zmysle § 59 ods. 4 zákona o správnom konaní je toto rozhodnutie konečné
a nemožno sa proti nemu odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom.

Ing. Alena Stupjanská
poverená zastupovaním vedúceho zamestnanca

Doručuje sa:
1. COMETAR s.r.o., Betliarska 12, 851 07 Bratislava
2. Greemm s.r.o., Žatevná 12, 841 01 Bratislava
3. Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec (2x, z toho 1x na vyvesenie – po
zvesení vrátiť na OÚ Trnava, OOP s potvrdenou dobou vyvesenia)
4. Obec Koplotovce, 920 01 Koplotovce 28 (2x, z toho 1x na vyvesenie – po zvesení vrátiť
na OÚ Trnava, OOP s potvrdenou dobou vyvesenia)
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5. Obec Pastuchov, 920 63, Pastuchov 247 (2x, z toho 1x na vyvesenie – po zvesení vrátiť
na OÚ Trnava, OOP s potvrdenou dobou vyvesenia)
6. Obec Dolné Trhovište, 920 61 Dolné Trhovište 152 (2x, z toho 1x na vyvesenie – po
zvesení vrátiť na OÚ Trnava, OOP s potvrdenou dobou vyvesenia)
7. Združenie Urbarialistov Hlohovec, pozemkové spoločenstvo, predseda Vladimír Váry,
Radlinského 13, 920 01 Hlohovec
8. Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, Nitrianska 109, 920 01 Hlohovec
9. OÚ Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
(1x na vyvesenie – po zvesení vrátiť na OÚ Trnava, OOP s potvrdenou dobou
vyvesenia)

Po právoplatnosti
10. OÚ Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec

Na vedomie:
11. Okresný úrad Hlohovec, odbor krízového riadenia, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
12. Slovenská inšpekcia ŽP, pracovisko Nitra, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
13. Okresný úrad Trnava, odbor pozemkový a lesný, Vajanského 22, 917 01 Trnava
14. Prezídium Policajného zboru Slovenskej republiky, úrad kriminálnej polície, odbor
odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality, Račianska 45,
812 72 Bratislava
15. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
16. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor štátnej správy
ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, Kollárova 8, 917 01 Trnava
17. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Limbová 6, 917 09 Trnava
18. Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava
19. Slovenské elektrárne a.s., závod Atómové elektrárne Bohunice, 919 31 Jaslovské
Bohunice

Vybavuje: Ing. Marta Škodová, tel. č. 0961105605
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