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Abstract 

 The need to address the issue of illegal dumps is very actual and urgent 
for several reasons, potential consequences and impacts on landscape and 

people. Moreover, it is necessary to find connections that may be causing them. 

Legislative solutions of problems should be the tool for practical prevention of 

illegal dumps, but also vice versa, the respective problems should be an 
inspiration for the creation and revision of the existing legislation. 
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Úvod 

  Znečistenie ţivotného prostredia nelegálnymi skládkami má obrovské 
negatívne následky na kaţdú jednu zloţku, či uţ ide o horniny, pôdu, vodu, 

ovzdušie, biotickú zloţku, či samotný vplyv na krajinu a človeka. Otázku 

existencie, nelegálnych skládok by mala objasņovať samotná legislatíva, ktorá 

by mala byť účinná nielen na och odstraņovanie, ale aj prechádzanie. Cieľom 
práce je porovnanie uplatņovania legislatívy odpadového hospodárstva (ZÁKON 

NR SR Č. 409/2006 Z. Z. O ODPADOCH) s reálnou skutočnosťou. Do práce je 

zahrnutá aj trestnoprávna legislatíva súvisiaca s nelegálnymi skládkami (ZÁKON 

NR SR Č. 300/2005 Z. Z. TRESTNÝ ZÁKON). 

 

 
Obr. 1 Nelegálny skládka v mestskej časti Vajnory(Andrea Grebečiová ,Máj  2007) 
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Charakteristika záujmového územia 

Mestská časť Vajnory sa nachádza v Bratislavskom samosprávnom 

kraji, ako    Bratislava III. a mestská časť Bratislava – Vajnory, s rozlohou 13,5 

km
2 

 a počtom obyvateľov 4 982 (k 31.12.2008). Mestá časť Vajnory susedí 
s mestskou časťou Bratislava - Rača, mestskou časťou Bratislava - Nové Mesto, 

mestskou časťou Bratislava - Ruţinov, s mestom Svätý Jur a obcou Ivanka pri 

Dunaji.  
Súčasná krajinná štruktúra je charakterizovaná zastúpením lesnej 

a níţinnej krajiny s vodnými plochami, poľnohospodárskou krajinou s ornou 

pôdou a typickými vinohradmi, prevaţná časť Vajnor je urbanizovaná 
(http://www.vajnory.sk). 

Severozápadná časť územia Vajnor je súčasťou Chránenej krajinnej 

oblasti Malé Karpaty. V tesnej blízkosti katastrálnej hranice, sa nachádza 

Národná prírodná rezervácia Šúr, zaradená do siete európsky významných 
chránených území NATURA 2000. Regionálne biocentrá sú Vajnorská dolina, 

Vajnorská jazerá, Šprinzlov majer, Račiansky kanál a potok Struha (ČERVENKA, 

2008). 

 

 
Mapa 1 Vymedzenie územia mestskej časti Vajnory 

(Grebečiová, 2009) 

 
Metodika 

        Práca má teoreticko-metodický charakter a nadväzuje na jestvujúcu 

prácu Inventarizácia a monitoring nelegálnych skládok v mestskej časti Vajnory 

(publikovaná GEO INFORMATIONS č. 5). Publikovaná práca je venovaná 
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podrobnej inventarizácii a monitoringu nelegálnych skládok v mestskej časti 

Vajnory, kde bolo zistených 12 nelegálnych skládok. Súčasný článok sa venuje 

samotným problémom „čiernych“ skládok, príčinám a dôsledkom ich existencie. 

Pri kaţdom probléme je podrobne vykreslený súčasný stav a legislatíva (ZÁKON 

NR SR Č. 409/2006 Z. Z. O ODPADOCH). V nasledovných častiach - 

Nelegálneskládky a legislatíva a Nelegálne skládky v praxi sa venujem 

porovnaniu praktickej a legislatívnej otázke nelegálnych skládok, teda od jej 
vzniku aţ po odstránenie. V rámci tejto časti je obsiahnutý Zákon NR SR č. 

409/2006 Z. z. o odpadoch a Zákon NR SR č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon. 

 

VÝSLEDKY 

Súčasné problémy nelegálnych skládok v mestskej časti Vajnory 

 
1. Problém 
Definovanie problému: Na území mestskej časti Vajnory sa nachádza 12 

nelegálnych skládok. 

Súčasný stav: Na území Vajnor sa nachádza 12 skládok, z ktorých sa dve 
plánujú odstrániť v najbliţšej dobe, pri ostatných sa čaká na vhodnejšie 

podmienky odstránenia (napr. ak sú zarastené burinou, čaká sa kým burina 

vymrzne alebo uschne). 
 

Legislatíva: 
Podľa § 18 ods. 1 ZÁKONA NR SR Č. 409/2006 Z. Z. je kaţdý povinný nakladať 

s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom. 
Podľa § 18 ods. 3 Zákona NR SR č. 409/2006 Z. z. sa zakazuje: 

a) uloţiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na to určenom v súlade so 

zákonom 
b) zneškodniť alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom 

c) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipient 

Podľa § 80 ods. 1 písm. b.) ZÁKONA NR SR Č.409/2006 Z. Z. sa priestupku 
dopustí ten, kto uloţí odpad na iné miesto neţ na miesto určené obcou.  

 

2. Problém 

Definovanie problému: Vedľa kontajnerov separovaného zberu vznikajú 
stojiská odpadov. 

Súčasný stav: Vedľa kontajnerov separovaného zberu vznikajú stojiská 

odpadov z dôvodu preplnenosti kontajnerov, čo musí likvidovať miestny úrad na 
svoje náklady, pretoţe zamestnanci zabezpečujúci odvoz zberu ich nevyvezú. 

Legislatíva: 
Podľa § 39 ods. 5 písm. c) ZÁKONA NR SR Č. 409/2006 Z. z. pôvodca 

komunálnych odpadov je povinný ukladať komunálne odpady alebo ich 
oddelené zloţky na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob 

zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.Podľa § 39 ods. 7 

Zákona NR SR č. 409/2006 Z. z. vykonávať zber, prepravu a zhodnocovanie 
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alebo zneškodņovanie komunálnych odpadov na území obce môţe len ten, kto 

má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou. Obec v zmluve 

podrobne upraví spôsob a podmienky zberu prepravy, zhodnocovania alebo 

zneškodņovania týchto odpadov. 
 

3. Problém 

Definovanie problému: Nedostatočný odvoz objemných odpadov. 
Súčasný stav: Na území mestskej časti sa dvakrát do roka robí „upratovanie“ 

(jarné a jesenné), čo spočíva v pristavení pätnástich vysokokapacitných 

kontajnerov na náklady magistrátu hlavného mesta pre veľkorozmerný odpad 
občanov. Je to však nielen malý počet kontajnerov (bývajú plné v priebehu 2 

hodín) ale bolo by potrebné ich pristavenie aj viackrát do roka.V minulosti bolo 

toto upratovanie efektívnejšie a pre miestny úrad lacnejšie na základe spolupráce 

úradu a miestneho poľnohospodárskeho druţstva, kedy nebolo síce pristavených 
15 kontajnerov, ale len 4, no po naplnení boli okamţite vyvezené s druţstevnou 

technikou a znovu prázdne pristavené. Takto sa vyviezlo nielen viac odpadu, ale 

nevznikali ani stojiská pri veľkokapacitných kontajneroch. V dnešnej dobe uţ 
takýto projekt nie je realizovateľný z dôvodu nezáujmu magistrátu, ktorý uţ na 

to neposkytuje príspevky. 

Legislatíva: 
Podľa § 39 ods. 3 písm. b) ZÁKONA NR SR Č. 223/2001 Z. Z. je obec povinná 

zabezpečiť podľa potreby najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných 

odpadov na účely  ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelenie vytriedených 

odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov. 
 

4. Problém 

Definovanie problému: Informovanie Miestneho úradu o nelegálnych 
skládkach. 

Súčasný stav: Miestny úrad dostáva sťaţnosti od občanov o nelegálnych 

skládkach ojedinele, aj to väčšinou telefonicky a anonymne, len veľmi zriedkavo 

písomne. 

Legislatíva:  

Podľa § 18 ods. 6 ZÁKONA NR SR Č. 409/2006 Z. Z. ak vlastník, správca, alebo 

nájomca nehnuteľnosti zistí, ţe na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený odpad 
v rozpore so zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne okresnému úradu 

a obci, v ktorých územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza. 
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Obr. 2 Preplnené vysokokapacitné kontajnery v Obr. 3 Preplnené 

vysokokapacitné kontajnery v okrajovej časti obytnej zóny(Grebečiová , 2006)v centre 

mestskej časti(Grebečiová, 2006) 

 
5. Problém 

Definovanie problému: Nízky počet mestských policajtov pre potreby mestskej 

časti Vajnory. 

Súčasný stav: Mestská časť Vajnory nemajú vlastnú policajnú stanicu, ale majú 
iba jedného „okrskára“, ktorý má na starosti aj dohľad nad skládkami (kaţdý 

druhý deņ k nim chodí) a prešetrovanie uţ vzniknutých skládok. 

Legislatíva: 
Podľa § 18 ods. 7 ZÁKONA NR SR Č. 409/2006 Z. z. okresný úrad na základe 

oznámenia podľa odseku 6 z vlastného podnetu alebo z podnetu iného orgánu 

štátnej správy alebo obce poţiada Policajný zbor o zistenie osoby zodpovednej 
za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom. 

 

6. Problém 

Definovanie problému: Financovanie odstraņovania nelegálnych skládok. 
Súčasný stav: Ak sa nezistí pôvodca skládky odstránenie skládky zabezpečuje 

majiteľ nehnuteľnosti: 

a) ak je skládka na súkromnom pozemku vyzýva sa majiteľ nehnuteľnosti, aby 
ju odstránil a zabezpečil si pozemok proti opakovanému vytvoreniu skládky; 

b) ak sa skládka nachádza na pozemku mestskej časti Vajnory o odstránenie sa 

stará mestská časť na svoje náklady; 
c) ak sa skládka nachádza na pozemku magistrátu mesta Bratislavy, mal by ju 

odstrániť magistrát na svoje náklady, ale on poskytne len kontajnery 

a pracovníkov zabezpečí mestská časť, čím vlastne si náklady delia, lebo 

mestská časť platí ľudí, ktorý odstraņujú skládku (z tohto dôvodu sa tieto 
skládky neriešia okamţite). 

 

Legislatíva: 
Podľa § 18 ods. 8 ZÁKONA NR SR Č. 409/2006 Z. Z. ak sa podľa odseku 7 nezistí 

osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so 
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zákonom, okresný úrad začne konanie na zistenie, či vlastník, správca alebo 

nájomca tejto nehnuteľnosti: 

a) je pôvodcom odpadu; 

b) neurobil všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti; 
c) mal z tohto uloţenia odpadu majetkový alebo iný prospech. 

Podľa § 18 ods. 9 ZÁKONA NR SR Č. 409/2006 Z. Z. ak sa v konaní podľa 

odseku 8 preukáţe vlastníkovi, správcovi alebo majiteľovi nehnuteľnosti, na 
ktorej je umiestnený odpad v rozpore so zákonom, ktorá zo skutočností 

uvedených v odseku 8 písm. a) aţ c), prejde povinnosť zabezpečiť zhodnotenie 

alebo zneškodnenie odpadu na tohto vlastníka, správcu alebo nájomcu 
nehnuteľnosti. 

Podľa § 18 ods. 10 ZÁKONA NR SR Č. 409/2006 Z. Z. ak sa podľa odseku 7 

nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so 

zákonom zabezpečí zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné 
náklady príslušný okresný úrad. 

 

7. Problém 
Definovanie problému: Opätovné zakladanie nelegálnych skládok. 

Súčasný stav: Niektoré skládky sa opätovne vytvárajú aj po zabezpečení 

nehnuteľnosti (výstraţné tabule, oplotenie) a to hlavne v okrajových častiach 
obytných zón – napríklad skládka Pod nadjazdom. Reguláciu skládky Pod 

nadjazdom sa čiastočne podarilo dosiahnuť prenajímaním pozemku súkromnej 

firme, ktorá ho nielen vyuţíva, ale aj kontroluje a udrţuje. 

Legislatíva: Daný problém sa v legislatíve nerieši. 
 

 
Obr. 4 Nelegálna skládka v mestskej časti Vajnory (Grebečiová, jún 2006) 

 

8. Problém 

Definovanie problému: Neoprávnené vyuţívanie malých kontajnerov 

obyvateľmi. 
Súčasný stav: V obytnej zóne mestskej časti Vajnor sa nachádza 24 malých 

kontajnerov (prevaţne v blízkosti zastávok mestskej hromadnej dopravy), ktoré 
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slúţia pre iné účely ako na vyhadzovanie odpadu vyprodukovaného 

v domácnostiach, na čo ich obyvatelia neoprávnene vyuţívajú. 

Legislatíva: 

Podľa § 39 ods. 5 písm. b) ZÁKONA NR SR Č. 409/2006 Z. Z. pôvodca 
komunálnych odpadov je povinný uţívať zberné nádoby zodpovedajúce systému 

zberu komunálnych odpadov v obci.Podľa § 39 ods. 5 písm. c) Zákona NR SR č. 

409/2006 Z. z. pôvodca komunálnych odpadov je povinný ukladať komunálne 
odpady alebo ich ODDELENÉ zloţky na účely ich zberu na miesta určené obcou 

a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov 

v obci. 
 

9. Problém 

Definovanie problému: Zvýšenie počtu skládok po zrušení zberného dvoru. 

Súčasný stav: Počet skládok na území mestskej časti Vajnory sa v minulosti 
rapídne zvýšil v dôsledku zrušenia zberného dvoru, kde obyvatelia mohli 

zadarmo odovzdať odpad do 50 kg  bez poplatku. Tento dvor bol zrušený kvôli 

lacnejším odpadovým nádobám určených na separovaný zber poskytovaných 
firmou OLO, ktorá zabezpečuje odvoz a likvidáciu odpadov. Týmto bolo pre 

magistrát mesta Bratislavy výhodnejšie a hlavne lacnejšie zavrieť zberný dvor, 

ako ho prevádzkovať a platiť jeho zamestnancov. Obyvatelia si nevedeli 
zvyknúť na jeho zatvorenie a ešte dlho po jeho zrušení nosili svoj odpad na 

pozemok, kde sa kedysi nachádzal a ani po oplotení pozemku nevymizol odpad 

z chodníkov okolo pozemku. 

Legislatíva: Daný problém sa v legislatíve nerieši. 
 

 
Obr. 5 Areál bývalého zberného dvora v mestskej časti Vajnory (Kriţanovič, február 

2005) 

 

10. Problém 

Definovanie problému: Tvorba skládok z komunálneho odpadu z chát. 
Súčasný stav: Ďalším dôvodom tvorby skládok je fakt, ţe Vajnory ako okrajová 

časť Bratislavy majú veľa domov zapísaných ako chaty a chalupy, čím nemajú 
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prihlásené kontajnery a odpad nemajú vyváţaný. Obyvatelia teda odpad 

vyhadzujú, kde sa dá. 

Legislatíva: Daný problém sa v legislatíve nerieši. 

 

11. Problém 

Definovanie problému: Nedostatočný počet zamestnancov starajúcich sa 

o čistotu v mestskej časti Vajnory. 
Súčasný stav: O odstraņovanie skládok sa v mestskej časti stará 6 zamestnancov 

miestneho úradu, ktorý však majú aj inú náplņ práce ako len likvidáciu, tak 

práve táto činnosť býva niekedy odkladaná na úkor inej. 
Pri čistení obytnej časti býva v priebehu týţdņa naplnený jeden 110 000 l 

kontajner. 

Legislatíva: Daný problém sa v legislatíve nerieši. 

 
 

12. Problém 

Definovanie problému: Sezónny zber odpadu v rekreačnej oblasti. 
Súčasný stav: V rekreačnej oblasti Vajnorských jazier určenej na kúpanie 

a rybolov sa v letnej sezóne nachádzajú kontajnery na všetky druhy 

separovaných odpadov. Tieto kontajnery sú na týchto miestach od začiatku mája 
do konca septembra. Potom sú odstránené a znovu pristavené aţ ďalšiu sezónu. 

Keďţe sa tieto jazerá vyuţívajú aj na rybolov, ktorý je uskutočņovaný aj 

v ostatných mesiacoch, vznikajú pri jazere malé nelegálne skládky odpadov. 

Legislatíva: Daný problém legislatíva nerieši. 

 
 

 
Obr. 6 Nelegálne skládky mimo sezóny v okolí okolí Vajnorských jazier (Grebečiová, 

jún 2008) 

Obr.7Kontajnery pristavené počas letnej sezóny (Grebečiová,február 2008 )   

 

13. Problém 
Definovanie problému: Poškodzovanie odpadových košov na psie exkrementy. 

Súčasný stav: V mestskej časti Vajnory bolo umiestnených 10 odpadových 
košov určených na zvieracie exkrementy. Tieto sú však poškodzované vandalmi 

a ich odpad obsah bol vysypaný. 
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Legislatíva: Daný problém legislatíva nerieši.  
 

 
Obr. 8 Znovu osadený kontajner na psie exkrementy 

(Grebečiová, február 2008) 

 
14. Problém 

Definovanie problému: Nedostatočná spolupráca orgánov a organizácií. 

Súčasný stav: V minulosti bola väčšia čistota na území mestskej časti Vajnory 
vďaka spolupráci miestneho úradu a škôl, kedy sa organizovali v rámci 

branných a telovýchovných cvičení akcie ţiakov zbierania odpadov v krajine. 

Legislatíva: Daný problém sa v legislatíve nerieši. 

 

Nelegálne skládky a legislatíva 
Podľa § 18 ods. 1 ZÁKONA NR SR Č. 409/2006 Z. Z. je kaţdý povinný 

nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom. 

Podľa § 18 ods. 3 ZÁKONA NR SR Č. 409/2006 Z. Z. sa zakazuje: 
d) uloţiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na to určenom v súlade so 

zákonom; 

e) zneškodniť alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom; 

f) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipient. 
Podľa § 18 ods. 6 ZÁKONA NR SR Č. 409/2006 Z. Z. ak vlastník, správca, 

alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, ţe na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený 

odpad v rozpore so zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne okresnému 
úradu a obci, v ktorých územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza.Podľa § 18 

ods. 7 ZÁKONA NR SR Č. 409/2006 Z. Z je Obvodný úrad ţivotného prostredia 

na základe oznámenia podľa odseku 6, z vlastného podnetu alebo z podnetu 
iného orgánu štátnej správy alebo obce poţiada Policajný zbor o zistenie osoby 

zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore s týmto 

zákonom: takto zistená osoba je povinná zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo 

zneškodnenie odpadu na vlastné náklady. Ak ide o komunálne odpady alebo 
drobné stavebné odpady, zistená osoba je povinná na vlastné náklady zabezpečiť 

ich zhodnotenie alebo zneškodnenie osobou, ktorá má na túto činnosť 
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uzatvorenú zmluvu s obcou, alebo obcou, ak túto činnosť obec zabezpečuje 

sama.  

Podľa § 18 ods. 8 ZÁKONA NR SR Č. 409/2006 Z. Z. ak sa podľa odseku 

7 nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore 
so zákonom, okresný úrad začne konanie na zistenie, či vlastník, správca alebo 

nájomca tejto nehnuteľnosti: 

d) je pôvodcom odpadu; 
e) neurobil všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti; 

f) mal z tohto uloţenia odpadu majetkový alebo iný prospech. 

Podľa § 18 ods. 9 ZÁKONA NR SR Č. 409/2006 Z. Z. ak sa v konaní 
podľa odseku 8 preukáţe vlastníkovi, správcovi alebo majiteľovi nehnuteľnosti, 

na ktorej je umiestnený odpad v rozpore so zákonom, ktorá zo skutočností 

uvedených v odseku 8 písm. a) aţ c), prejde povinnosť zabezpečiť zhodnotenie 

alebo zneškodnenie odpadu na tohto vlastníka, správcu alebo nájomcu 
nehnuteľnosti. 

Podľa § 18 ods. 10 Zákona NR SR č. 409/2006 Z. z. ak sa podľa odseku 

7 nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore 
so zákonom zabezpečí zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na 

vlastné náklady príslušný okresný úrad.  

V zmysle § 302 Trestného zákona, ktorý upravuje neoprávnené 
nakladanie s odpadmi, v odseku 1), hovorí: „Kto nakladá s odpadmi v malom 

rozsahu v rozpore zo všeobecne záväznými právnymi predpismi, potrestá sa 

odņatím slobody aţ na dva roky. 

So zväčšujúcim sa rozsahom protiprávnej činnosti na úseku odpadového 
hospodárstva, ktoré upravujú odsek 2) aţ 4), sa zväčšujú aj moţné trestno-

právne postihy páchateľa, a to v intervale od šiestich mesiacov aţ po osem 

rokov. 
V zmysle § 124 odsek 3) Trestného zákona pri trestných činoch proti 

ţivotnému prostrediu za škodu pokladá súhrn ekologickej ujmy a majetkovej 

škody, pričom majetková škoda v sebe zahrņuje aj náklady na uvedenie 

ţivotného prostredia do predošlého stavu. 
Pri trestnom čine neoprávneného nakladania s odpadmi podľa § 302 

rozsahom činu rozumie cena, za ktorú sa odpad v čase a mieste zistenie činu 

obvykle zbiera, prepravuje, vyváţa, dováţa, zhodnocuje, zneškodņuje alebo 
ukladá, a cena za odstránenie odpadu z miesta, ktoré na jeho uloţenie nie je 

určené. 

Podľa § 125 odseku 1) Trestného zákona: 
Škodou malou sa rozumie škoda prevyšujúca sumu 265,- €. 

Škodou väčšou sa rozumie suma dosahujúca najmenej desaťnásobok takejto 

sumy.Značnou škodou sa rozumie suma dosahujúca najmenej stonásobku takej 

sumy.Škodou veľkého rozsahu sa rozumie suma dosahujúca najmenej 
päťstonásobku takej sumy.§ 126 v odseku 1) aţ 3) Trestného zákona upravuje 

metodiku určenia spôsobenej škody (PADO, 2008). 
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Nelegálne skládky v praxi 

V rámci Miestneho úradu v mestskej časti Vajnory je vytvorený Referát 

ţivotného prostredia, ktorý zastrešuje jedna osoba. Na praktické riešenia 

problémov ţivotného prostredia sa vyuţívajú zamestnanci verejnoprospešných 
prác. 

Odhaľovanie nelegálnych skládok sa realizuje dvoma spôsobmi, a to 

ohlasovaním nájdených skládok obyvateľmi, alebo pri pravidelných 
pochôdzkach zamestnancom miestneho úradu za účelom odhaľovania nových 

nedostatkov o obci. Takéto pochôdzky bývajú realizované raz za týţdeņ, 

v prípade potreby aj častejšie. V prípadoch ohlasovania občanmi sa preferuje 
väčšinou telefonický kontakt, ojedinele písomný a poväčšine anonymný. 

Pri objavení alebo ohlásení skládky sa najprv vykoná obhliadka 

poverenou osobou miestneho úradu, a ak sa potvrdí jej prítomnosť, je ohlásená 

na Úrad ţivotného prostredia a polícii. 
Miestny úrad vyhľadá na základe listu vlastníctva majiteľa pozemku 

a vyzve ho na šetrenie uloţenej nelegálnej skládky. V rámci šetrenia vyhotoví 

polícia záznam o skládke  a úrad ţivotného prostredia vyzve majiteľa na 
spoluprácu pri nasledovnom riešení a začatí správneho konania.  

Ak sa v rámci správneho konania nezistí vinník, ktorý vytvoril alebo 

rozširoval nelegálnu skládku (čo je najčastejšie), musí odpad odstrániť miestny 
úrad, prípadne magistrát mesta na vlastné náklady. Ak nelegálnu skládku 

odstraņuje miestny úrad, hradí všetky náklady. Ak má odpad odstrániť 

Magistrát, ten zabezpečuje len kontajnery a samotná práca (a teda aj mzdy 

zamestnancom) je uhrádzaná miestnym úradom. 
Odstraņovanie nelegálnej skládky je časovo rozdielne s kaţdou skládku, 

ročným obdobím, jej veľkosťou, či miestom kde je skládka umiestnená. Niektoré 

bývajú odstránené v priebehu niekoľkých dní, iné aţ v priebehu niekoľkých 
mesiacov. 

Ak sa zistí pôvodca odpadu na nelegálnej skládke, vyzve sa na jej 

odstránenie v spolupráci s miestnym úradom. Úrad zabezpečí kontajner vinník 

ho zaplatí a buď sa zúčastní na odstraņovaní skládky a aj on samotný je 
manuálne zapojený do procesu jej odstraņovania, alebo zaplatí aj za mzdy 

zamestnancov, za čas kedy odstraņovali skládku. V mestskej časti Vajnory sa 

zatiaľ vinník ešte finančne nepokutoval. 

 

Záver 

       Problémy vytvárania nelegálnych skládok a ich zvyšujúci sa počet 
začína byť rizikom a záťaţou nielen pre ţivotné prostredie, ale aj pre samotných 

ľudí. Celkovo by sme chceli zhrnúť situáciu v danej lokalite a s danými 

problémami nasledovne: na to, ţe Vajnory sú mestskou časťou Bratislavy, by 

bolo namieste, keby sa problémy existencie skládok začali riešiť (nielen 
teoreticky ale aj prakticky) v dohľadnej dobe. Vzrastajúca tendencia počtu 

skládok by mal byť problémom nielen pre úrady, ale aj samotných obyvateľov, 

ktorí v danej oblasti ţijú, pracujú, alebo ju len jednoducho poznajú. Mala by sa 
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zlepšiť spolupráca medzi organizáciami, firmami, úradmi a obyvateľmi pre 

nachádzanie riešení na kaţdú vzniknutú situáciu. Ak by sme mali stručne 

zhodnotiť a zovšeobecniť moţné riziká, povedali by sme, ţe za všetko si môţu 

ľudia sami, či uţ tí, ktorí z arogantnosti alebo iných „cností“ zakladajú nelegálne 
skládky, alebo tí, ktorí sú voči tomu ľahostajní a zatvárajú predtým oči. 
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Abstract 

The paper deals with the process of formation of Agenda 21 at all the 3 

levels - national, regional and local. In the first part of "Application of the 

Agenda 21 at the national level" there are evaluated important documents of the 
Slovak Republic from the point of view of the application of the concept of 

sustainable development and her insufficient institutional support. Another 

section deals with the issue of implementation of the Regional Agenda 21, in 

addition to evaluation of the existing Regional Agenda 21. There are also 
mentioned activities and initiatives to promote the process of their fulfilling. The 

largest part of the paper deals with the process of Local Agenda 21. There is 

observed not only the state of development of the Local Agendas 21 and 
promotion projects, which are carried out in the cities and the countryside, but 

also the problems associated with the delay of the process of formation of the 

Local Agenda  21, the lack of database for Local and Regional Agenda 21 and 
their insufficient promotion. 
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ÚVOD 

Agenda 21 predstavuje program pre 21 storočie, ktorý ukazuje cestu 

k udrţateľnému rozvoju na našej planéte. Povaţuje sa za prvý celosvetový 


