
OBEC BŽANY 

 

Vážení chatári , podnikatelia a návštevníci rekreačnej oblasti 

Domaša – Valkov. 
Áno pýtam sa  dokedy budeme dehonestovať prírodu  v rekreačnej oblasti Domaša 

– Valkov vytváraním čiernych skládok ? 

V komunálnych voľbách 2014 som si ako kandidátka na starostku obce Bžany do 

správy ktorej patrí aj k.ú. Valkov v oblasti životného prostredia a verejného poriadku 

predsavzala  
- zefektívniť a viac popularizovať medzi občanmi separovaný zber a jeho pozitívny vplyv na 

životné prostredie 

- hľadať možnosti znižovania nákladov na vývoz komunálneho odpadu, a tak zamedzovať 

vzniku divokých skládok 

- odstraňovať  zdroje znečistenia povrchových a podzemných vôd, ktoré ohrozujú zdroje 

pitnej vody 

- zamedzovať  znečisťovaniu a poškodzovaniu verejných priestranstiev 

Po viac ako roku môjho pôsobenia vo funkcií starostky som smutná z toho, že napriek 

maximálnemu úsiliu obce Bžany,  sa v rekreačnej oblasti Domaša – Valkov    stále  tvoria 

čierne skládky komunálneho aj stavebného odpadu. 

V roku 2015  počas LTS obec zabezpečovala pravidelný vývoz komunálneho dopadu. Po 

prvý krát v histórií  rekreačnej oblasti  Domaša – Valkov sa zabezpečuje aj vývoz 1 100 l 

kontajnerov  mimo  sezóny. V novembri 2015 bola úplne vyčistená  čierna skládka  nad 

rekreačným strediskom Tesla.  Takto vyzerala skládka pred vyčistením  v novembri 2015. 

Obec na likvidáciu dvoch čiernych skládok získala nenávratný finančný príspevok   

33. 370,-€. 

 

 



Skládka bola vyčistená úplne ,napriek tomu   sa táto  aj naďalej napĺňa -  február 2016 

 
Aby sme predišli vzájomným nepríjemnostiam dávam   do pozornosti všetkých ustanovenia  zákona 

č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, ktorý je účinný od 01.01.2016.   

Podľa § 115 citovaného zákona sa priestupku sa dopustí ten, kto 

a)uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou [§ 13 písm. a)], 

b)uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je zberná 

nádoba určená [§ 81 ods. 6 písm. a)], 

c)zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore s týmto zákonom [§ 13 písm. b)], 

d)nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2, 

e)koná v rozpore s § 33 písm. b), 

f)nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72, 

g)nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4, 

h)koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b), 

i)koná v rozpore s § 81 ods. 9, 

j)koná v rozpore s § 81 ods. 13, 

k)neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17, 

l)nakladá s iným ako komunálnym odpadom v rozpore s § 12 ods. 6, 

m)nesplní povinnosť zhodnotiť alebo zneškodniť odpad podľa § 15 ods. 13, 

n)koná v rozpore s § 14 ods. 6, 

o)nakladá s nebezpečným odpadom v rozpore s § 25, 

p)nakladá s elektroodpadom v rozpore s § 38 ods. 1, 

q)nakladá s použitými batériami a akumulátormi v rozpore s § 49, 

r)nesplní povinnosť podľa § 63 ods. 1, § 67 ods. 1, 

s)nakladá s odpadovými olejmi v rozpore s § 76 ods. 9, 

t)vykoná cezhraničný pohyb odpadov v rozpore so siedmou časťou zákona (§ 84 až 88). 

(2) 

Za priestupok podľa 

a)odseku 1 písm. a) až k) možno uložiť pokutu do 1 500 eur, 

b)odseku 1 písm. l) až t) možno uložiť pokutu do 2 500 eur. 

(3) 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-13.odsek-1.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-81.odsek-6.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-13.odsek-1.pismeno-b
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-15.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-33.odsek-1.pismeno-b
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-72
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-77.odsek-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-81.odsek-6.pismeno-b
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-81.odsek-9
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-81.odsek-13
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-81.odsek-17
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-12.odsek-6
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-15.odsek-13
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-14.odsek-6
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-25
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-38.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-49
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-63.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-67.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-76.odsek-9
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-84


Priestupky podľa 

a)odseku 1 písm. a) až k) prejednáva obec, 

b)odseku 1 písm. l) až t) prejednáva okresný úrad. 

V snahe  predísť nepríjemným situáciám   obec  na inkriminovaných miestach nainštalovala 

fotopasce. V prípade, že sa čierne skládky budú aj naďalej vytvárať bude obec postupovať 

podľa platnej legislatívy. 

 

Predpokladám, že tí ktorým na čistote v rekreačnej oblasti Domaša – Valkov záleží  túto informáciu 

uvítajú. 

 

Verím, že sa nám spoločnými silami podarí  zamedziť vytváraniu čiernych skládok. 

 

Ďakujem Vám za pomoc a prajem príjemné najbližšie dni. 

 

 

 

JUDr. Mária Kasičová 

                                                                                         starostka 
 


