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R O Z H O D N U T I E 

 

 

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd 

a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len OÚ Trenčín), ako 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 a podľa § 12 písm. c) zákona č. 409/2011 Z. 

z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len zákon o environmentálnej záťaži) 

 

z a s t a v u j e 

 

podľa § 5 ods. 5  zákona o environmentálnej záťaži konanie vo veci určenia povinnej osoby 

pre environmentálnu záťaž evidovanú v Informačnom systéme environmentálnych záťaží 

v Registri environmentálnych záťaží časť A nasledovne: 

 

Názov environmentálnej záťaže :       BN (1926) / Dežerice - odkalisko VAB - SK/EZ/BN/1926 

Názov a kód katastrálneho územia :   Dežerice, 810673 

                                                            Horné Ozorovce, 818135 

Názov a číselný kód obce :                 Dežerice, 542822 

                                                            Bánovce nad Bebravou, 542652 

Názov a číselný kód okresu:               Bánovce nad Bebravou, 301 

Názov a číselný kód kraja :                 Trenčiansky, 3 

 

  

O d ô v o d n e n i e 

 

Navrhovateľ, Obec Dežerice, zastúpená starostom obce Ladislavom Chudobom, podal listom 

doručeným OÚ Trenčín 26.03.2019 podnet na začatie konania vo veci určenia povinnej osoby za 

environmentálnu záťaž evidovanú v informačnom systéme environmentálnych záťaží v časti A: 

BN (1926) / Dežerice - odkalisko VAB - SK/EZ/BN/1926. Environmentálna záťaž sa nachádza 

na pozemkoch k. ú. Horné Ozorovce Mesta Bánovce nad Bebravou a k. ú. Dežerice.    

 

Okresný úrad Trenčín ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy  oznámil podľa § 18 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a 

v súlade s § 12 písm. c) a § 14 ods. 2 a 4 zákona o environmentálnej záťaži verejnou vyhláškou 

č. OU-TN-OSZP2-2019/012913-002 zo dňa 03.04.2019 začatie konania podľa § 5 ods. 1 písm. 

a) zákona o environmentálnej záťaži o určení povinnej osoby za predmetnú environmentálnu 

záťaž. Súčasťou oznámenia o začatí konania bola v zmysle § 14 ods. 5  zákona o 

environmentálnej záťaži výzva na prihlásenie sa za účastníka konania pre  združenia s právnou 

subjektivitou. Oznámenie bolo zverejnené po dobu 15 dní na úradných tabuliach Obce Dežerice, 

Mesta Bánovce nad Bebravou a OÚ Trenčín a na webovom sídle OÚ Trenčín. V stanovenej 

lehote sa za účastníka konania neprihlásilo žiadne združenie s právnou subjektivitou. Správny 
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orgán po ďalšom vykonanom šetrení doloženom v spise, oznámením č. OU-TN-OSZP2-

2019/012913-008 zo dňa 14.06.2019 nariadil v zmysle § 14 ods. 11 zákona o environmentálnej 

záťaži a podľa § 21 správneho poriadku ústne pojednávanie a miestnu ohliadku na deň 

09.07.2019, kde boli prejednané šetrením správneho orgánu zistené skutočnosti a preverené 

skutočnosti potrebné na určenie povinnej osoby za environmentálnu záťaž v zmysle § 4 zákona o 

environmentálnej záťaži. 

 

Šetrením správneho orgánu bolo zistené, že stavba odkaliska bola uskutočnená pre potreby 

bývalého štátneho podniku Tatra Bánovce n. B. ako dočasné úložisko kalov zo strojárskej 

výroby. Stavebné povolenie na stavbu odkaliska vydal odbor výstavby Mestského národného 

výboru v Bánovciach n. B. pod číslom 11/82 zo dňa 08.01.1982. Tento taktiež povolil užívanie 

odkaliska kolaudačným rozhodnutím č. 3593/86 zo dňa 29.12.1986 pod názvom „Dostavba n. p. 

TATRA Bánovce nad Bebravou“ so skladbou objektov Odkalisko – hrádza, odkalisko – 

príjazdová cesta, odkalisko – oplotenie.   

 

Stavba je vedená Vodohospodárskou výstavbou, š. p., Bratislava ako vodná stavba IV. kategórie 

v Registri zakategorizovaných vodných stavieb – odkalísk. Podľa odpovede OÚ Bánovce nad 

Bebravou, odboru starostlivosti o životné prostredie v liste zo dňa 15.05.2017 pod č. OU-BN-

OSZP-2017/003415-002 na žiadosť Ministerstva životného prostredia SR o informáciu, uvedená 

stavba nie je odkaliskom, nakoľko nespĺňa podmienky zadefinované vodným zákonom, a to § 52 

ods. 1 prvá veta v znení „Vodnými stavbami sú stavby, ich súčasti alebo ich časti, ktoré 

umožňujú osobitné užívanie vôd alebo iné nakladanie s vodami.“ a najmä § 52 ods. 1 písm. i) v 

znení „Vodnými stavbami sú odkaliská vytvorené hrádzovým systémom, na ktoré sa odpad 

ukladá hydraulickým spôsobom“. Podľa OÚ Bánovce nad Bebravou, odboru starostlivosti 

o životné prostredie predmetná stavba nebola budovaná hrádzovým systémom (bola využitá 

terénna depresia s úpravou) a kal do nej nebol ukladaný hydraulickým spôsobom. Stavebné 

a užívacie povolenie nevydával príslušný vodohospodársky orgán ale MsNV Bánovce nad 

Bebravou ako všeobecný stavebný úrad. Pre uvedenú skládku je však naďalej zaužívaný pojem 

odkalisko. 

 

Podľa údajov Registra environmentálnych záťaží odkalisko sa už niekoľko rokov nevyužíva, 

podľa vyjadrenia starostu Obce Dežerice vývoz kalov na odkalisko bol ukončený približne 

v roku 2000. Záťaž je environmentálnou záťažou s vysokou prioritou (K > 65). Vzhľadom k 

ukladanému odpadu je pravdepodobné, že kontaminantmi sú kovy, o. i. chróm. Z monitorovania 

v r. 1998 vyplýva, že podzemné vody sú výrazne znečistené  NH4 (20,99 mg.l-1) nad IT limit. 

Podľa predmetného monitorovania znečistenie podzemnej vody okolia je spôsobené hlavne 

odkaliskom a nie činnosťou blízkej skládky komunálneho odpadu. V roku 2015 prebehol na 

lokalite prieskum so záverečnou správou s analýzou rizika z ktorého vyplýva, že znečisťujúce 

látky sú viazané výlučne na kaly uložené v odkalisku a ich migrácia do horninového prostredia je 

limitovaná ich nízkou mobilitou a sorpciou na podložných zeminách ílovitého charakteru 

a taktiež v lokalite je environmentálne riziko vyplývajúce zo znečistenia horninového prostredia 

v kontaktnej (biologickej) zóne (plocha odkaliska). Riziko zo šírenia sa znečistenia podzemnou 

vodou a zdravotné rizika preukázané neboli.  

 

Podnik Tatra Bánovce nad Bebravou, š.p. sa v r. 1990 osamostatnil pod názvom VAB a.s., 

neskôr VAB, a.s. v konkurze. Dňa 8.6.2016 bol uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 

8K/32/1998-1631 zrušený konkurz a spoločnosť vymazaná, v r. 1998 vznikla TATRA SIPOX 

a.s., v r. 2002 zmenil názov na TANAX a.s., neskôr TANAX a.s. v konkurze, dňa 23.9.2016 bol 

uznesením Okresného súdu č. k. 28K/48/2012-2165 zrušený konkurz a spoločnosť vymazaná. 
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Podľa predloženej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim VAB, a.s. v konkurze Bánovce nad 

Bebravou, zastúpeným JUDr. Dušanom Repákom správcom konkurznej podstaty a kupujúcim 

VEROD, s.r.o., Bánovce nad Bebravou, zastúpeným konateľom spoločnosti Ing. Jánom 

Turčanom, súčasným vlastníkom objektov odkaliska (v skladbe: oplotenie odkaliska, cesta príj. 

k odkalisku, hrádza-odkalisko) je spoločnosť VEROD, s.r.o., so sídlom Partizánska 73, Bánovce 

nad Bebravou, IČO 44 425 571. Pozemky, na ktorých sú objekty odkaliska umiestnené, sú podľa 

listov vlastníctva č. 275, 320, 321, 438, 439, 440 a 441 k. ú. Horné Ozorovce a listov vlastníctva 

č. 415, 737 a 977 k. ú. Dežerice vo vlastníctve viacerých známych i nezistených vlastníkov, 

fyzických osôb a v správe SPF. 

 

Na základe uvedeného je možné predpokladať, že za stavu, kedy stavba predmetného odkaliska 

bola riadne stavebne povolená (stavebné povolenie odboru výstavby MsNV Bánovce nad 

Bebravou č. 11/82 zo dňa 08.01.1982) a bolo riadne povolené jej užívanie (kolaudačné 

rozhodnutie odboru výstavby MsNV Bánovce nad Bebravou č. 3593/86 zo dňa 29.12.1986), 

ukladanie odpadov na predmetnú skládku bolo v súlade s platnou legislatívou. V zmysle § 4 ods. 

4 písm. d) zákona o environmentálnej záťaži za povinnú osobu nemožno určiť osobu, ktorá 

preukáže, že environmentálna záťaž vznikla v dôsledku ukladania odpadov, ktoré bolo v súlade 

s právoplatným povolením. Vlastníci nehnuteľností, známe fyzické osoby a nezistení vlastníci, 

na ktorých sa nachádza environmentálna záťaž, nepokračovali v činnosti, ktorá viedla k vzniku 

environmentálnej záťaže. Súčasným vlastník objektov odkaliska (v skladbe: oplotenie odkaliska, 

cesta príj. k odkalisku, hrádza-odkalisko), spoločnosť VEROD, s.r.o., Bánovce nad Bebravou po 

ich nadobudnutí nepokračoval v činnosti, ktorá viedla k vzniku environmentálnej záťaže. 

V zmysle § 4 ods. 5 písm. a) zákona o environmentálnej záťaži za povinnú osobu nemožno určiť 

osobu, ktorá je vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž, u ktorej 

sa preukáže, že nadobudla nehnuteľnosť na základe dedenia a zároveň nepokračovala v činnosti, 

ktorá viedla k vzniku environmentálnej záťaže. 

 

 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd 

a vybraných zložiek životného prostredia kraja na základe zistených skutočností a v zmysle § 4 

ods. 4 písm. d) a ods. 5 písm. a) zákona o environmentálnej záťaži nemôže určiť povinnú osobu 

pre environmentálnu záťaž evidovanú v Informačnom systéme environmentálnych záťaží 

v Registri environmentálnych záťaží časť A: BN (1926) / Dežerice - odkalisko VAB - 

SK/EZ/BN/1926. Z uvedeného dôvodu preto podľa § 5 ods. 5 zákona o environmentálnej záťaži 

konanie o určení povinnej osoby zastavuje, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

     

 

P o u č e n i e 

 

Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 53 a 54 správneho poriadku možno odvolať do 15 dní od 

doručenia rozhodnutia podaním odvolania na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti 

o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia 

kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní 

riadnych opravných prostriedkov. 

    

 

 

 

 

                                                                                                   Ing. Jana Hurajová 

                                                                                                       vedúca odboru                                                                                         
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Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou podľa § 14 ods. 13 zákona o environmentálnej 

záťaži z dôvodu počtu účastníkov konania, vlastníkov nehnuteľností, väčšieho ako 20 a podľa § 26 

ods. 1 správneho poriadku z dôvodu neznámych účastníkov konania, vlastníkov nehnuteľností - 

pozemkov CKN p. č. 2117/1 k. ú. Dežerice a p. č. 415/1, 417, 418 a 419 k. ú. Horné Ozorovce 

a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na webovom sídle a na úradnej tabuli správneho orgánu. 

Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia. Toto rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli 

Obce Dežerice a Mesta Bánovce nad Bebravou podľa ustanovenia § 26 ods. 2 správneho poriadku. 

 

 

Vyvesené dňa:                                                                    Pečiatka, podpis: 

 

 

Zvesené dňa:                                                                       Pečiatka, podpis: 

  

    

 

 

 

Doručí sa: 

1. Obec Dežerice, Obecný úrad, 957 03 Dežerice 193 

2. Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou 

3. VEROD, s.r.o., Partizánska 73, 957 01 Bánovce nad Bebravou 

4. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 

5. Vlastníci a neznámi vlastníci pozemkov CKN p. č. 2117/1 k. ú. Dežerice a p. č. 415/1, 

417, 418 a 419 k. ú. Horné Ozorovce – doručuje sa verejnou vyhláškou 

Na vedomie: 

6. Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava – po nadobudnutí právoplatnosti 

 


