
Vybrané priestupky na úseku ochrany životného prostredia 
 
Zneškodnenie odpadu spôsobujúce poškodzovanie životného prostredia alebo 
ohrozenie zdravia ľudí  
 
Uloženie odpadu na iné miesto než na miesto určené obcou
 
Porušenie povinnosti triediť stavebné odpady a odpady z demolácií podľa druhov ( pri 
presiahnutí množstva 200 ton za rok) 
 
Odhadzovanie alebo odkladanie odpad na verejnom priestranstve mimo odpadových 
nádob na tento účel vyhradených (papier, obaly, zvyšky jedál, ohorky z cigariet, 
ovocie, zeleninu a iné odpady) 
 
Znečisťovanie verejného priestranstva odpadovými vodami, chemickými látkami, 
olejmi, alebo inými látkami, zdraviu škodlivými, pričom zákaz sa vzťahuje aj na 
umývanie a čistenie motorových vozidiel na verejných priestranstvách a 
komunikáciách s výnimkou nutného čistenia skiel reflektorov, brzdových a koncových 
svetiel a evidenčných čísel vozidiel čistou vodou bez saponátov a iných prípravkov 
 
Jazda vozidiel, ktoré buď samostatne, alebo svojim nákladom znečisťujú verejné 
priestranstvá 
 
Skládkovanie stavebného materiálu, palivového dreva, stavebného zariadenia, zeminy, 
hnoja, paliva, vrakov automobilov a pod. na verejnom priestranstve 
 
Znečisťovanie verejného priestranstva vypúšťaním obsahu žúmp fekáliami, tuhými a 
tekutými kalmi, odpadovými vodami vznikajúcimi pri prevádzke čistiarní odpadových 
vôd, umývaním stavebných mechanizmov a pomôcok /miešačky, sitá, nádoby na 
maltové zmesi a pod./ 
 
Umiestňovanie reklamy (plagáty) na stĺpoch, stožiaroch elektrického a 
telekomunikačného 
vedenia, zábradliach a iných pevných zariadeniach a v blízkosti dopravných značiek 
 
Akékoľvek spaľovanie v intraviláne obce od 20.00 hod. do 6.00 hod. a v nedeľu a 
počas sviatkov
po celých 24 hodín 
 

Zakladanie ohňa za  účelom vypaľovania trávy,  spaľovania organického odpadu a 
odpadov všeobecne 

 

Zasahovanie do verejného priestranstva bez povolenia obecného úradu 

 
Iným spôsobom znečisťovať alebo poškodzovať verejné priestranstvá a zhoršovať ich 
vzhľad 
 
 
 



Zodpovednosť za priestupky podľa zákona č. 223/2001 Z. z. 
o odpadoch  

 

1. Zneškodnenie odpadu alebo zhodnotenie odpadu v rozpore s týmto zákonom [§ 18 
ods. 3 písm. b)]: 

- zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadu inak ako v súlade s týmto zákonom, napr. 
zneškodnenie odpadu takým nakladaním s ním, ktoré spôsobuje poškodzovanie životného 
prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí  

Zodpovedný subjekt: KAŽDÝ 

POKUTA MAXIMÁLNE DO VÝŠKY 165,- eur 

 

2. Uloženie odpadu na iné miesto než na miesto určené obcou [§ 18 ods. 3 písm. a) a 
§ 39 ods. 5 písm. c)] 

- uloženie alebo ponechanie odpadu na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade 
s týmto zákonom 

Zodpovedný subjekt: KAŽDÝ 

- nakladanie alebo iné zaobchádzanie s odpadmi, ktoré nie je v súlade so všeobecne 
záväzným nariadením obce a ukladanie komunálnych odpadov alebo ich oddelených 
zložiek a drobných stavebných odpadov na účely ich zberu mimo miest určených obcou a 
mimo zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci 

Zodpovedný subjekt: POVODCA komunálnych odpadov a drobných stavebných 
odpadov 

POKUTA MAXIMÁLNE DO VÝŠKY 165,- eur 

 

3. Nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa § 18 ods. 6 

- ak bol na nehnuteľnosti umiestnený odpad v rozpore s týmto zákonom, je vlastník, správca 
alebo nájomca nehnuteľnosti povinný to oznámiť bezodkladne obvodnému úradu životného 
prostredia a obci, v ktorých územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza 

Zodpovedný subjekt: vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti 

POKUTA MAXIMÁLNE DO VÝŠKY 165,- eur 

 



 

4. Neposkytnutie obcou požadovaných údajov podľa § 39 ods. 9 

- na vyžiadanie obce je držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu 
alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na 
území obce povinný poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s 
komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 

Zodpovedný subjekt: držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného 
odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými 
odpadmi na území obce 

POKUTA MAXIMÁLNE DO VÝŠKY 165,- eur 

 

5. nakladanie so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 40c 

- povinnosť triediť stavebné odpady a odpady z demolácií podľa druhov [§ 19 ods. 1 písm. 
b) a c)], ak ich celkové množstvo z uskutočňovania stavebných a demolačných prác na 
jednej stavbe alebo súbore stavieb, ktoré spolu bezprostredne súvisia, presiahne súhrnné 
množstvo 200 ton za rok, a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie. To neplatí, ak v 
dostupnosti 50 km po komunikáciách od miesta uskutočňovania stavebných a demolačných 
prác nie je prevádzkované zariadenie na materiálové zhodnocovanie stavebných odpadov 
alebo odpadov z demolácií. 

Zodpovedný subjekt: držiteľ stavebných odpadov a odpadov z demolácií 

- povinnosť stavebné odpady vznikajúce pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii 
komunikácie a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo 
údržbe komunikácií 

Zodpovedný subjekt: ten, kto vykonáva výstavbu, údržbu, rekonštrukciu alebo 
demoláciu komunikácie 

POKUTA MAXIMÁLNE DO VÝŠKY 663,- eur 

 

 

Možnosti prejednania priestupkov: 
Prejednanie priestupku v priestupkovom konaní v neskrátenej forme v zmysle 
ust. zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch  

Priestupkové konanie pozostáva z niekoľkých fáz, ktoré možno skrátene rozdeliť na: 

- objasňovanie priestupkov, ktoré je podkladom na začatie konania,  

- ústne pojednávanie,  



- rozhodnutie  

- (odvolanie, preskúmanie rozhodnutia súdom). 

Rozhodnutím možno v tomto prípade uložiť pokutu maximálne vo výške uvedenej 
vyššie pri jednotlivých skutkových podstatách priestupkov ( 165,- eur až 663,- eur). 

 

Prejednanie priestupku v skrátenej forme priestupkového konania v tzv. 
rozkaznom konaní. 

Priestupok možno prejednať aj rýchlejšou formou v tzv. rozkaznom konaní, a to za 
podmienky, že je nepochybné, že obvinený z priestupku sa priestupku dopustil.  

Správny orgán v tomto prípade vydá rozkaz o uložení sankcie ( s náležitosťami 
rozhodnutia o priestupku), pričom pokutu možno uložiť maximálne do výšky 132,- 
eur.  

Obvinený z priestupku môže proti rozkazu podať do 15 dní odo dňa doručenia odpor 
správnemu orgánu, ktorý rozkaz vydal. Včasným podaním odporu sa rozkaz zrušuje 
a správny orgán pokračuje v konaní. Rozkaz, proti ktorému nebol včas podaný 
odpor, má účinky právoplatného rozhodnutia. 

Priestupok nemožno prejednať, ak od jeho spáchania uplynuli dva roky (prípadne ak 
sa na priestupok vzťahuje amnestia). 

 

Zodpovednosť za priestupky porušenia všeobecne záväzného nariadenia obce 

Skutkové podstaty priestupkov a zodpovedné subjekty sú vymedzené v texte 
VZN č. 5/2003 o udržiavaní čistoty a ochrane životného prostredia na území 
obce Marianka zo dňa 26.02.2003 a VZN č. 4/2003 o zbere, preprave 
a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu 
a zneškodňovanie komunálneho odpadu zo dňa 26.02.2003 ( ďalej len „VZN“). 

 

Priestupky spočívajúce v porušení VZN možno v zmysle § 86 písm. b) zákona č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch prejednať aj v blokovom konaní, ktoré je skrátenou 
formou priestupkového konania. 

Podmienky na uloženie pokuty v blokovom konaní: 

 - priestupok je spoľahlivo zistený 

 - nestačí dohováranie 

 - obvinený z priestupku je ochotný pokutu zaplatiť. 



- maximálna výška pokuty je 33 eur 

- proti uloženiu pokuty v blokovom konaní sa nemožno odvolať 

- pokuty je oprávnený vyberať ako správny orgán starosta alebo osoby nim poverené 
( sú povinné preukázať, že sú oprávnené ukladať a vyberať pokuty v blokovom 
konaní) 

 

Ukladanie pokút podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

Podľa § 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení starosta môže 
právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu 
do 6.638 eur, ak 

a) poruší nariadenie,  

b) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a 
tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo 
alebo odkladá veci mimo vyhradených miest. 

 



OZNÁMENIE 
 

o porušení povinností vyplývajúcich zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a  
Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2003 o udržiavaní čistoty a ochrane 

životného prostredia na území obce Marianka 
 
 

 
 
 
Evidenčné číslo: 
 
 
 
Opis skutku *: 
 
 
 
 
 
 
Miesto zistenia *: 
 
 
 
 
Prílohy *: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Marianke, dňa 
 
 
 
 
 
* vyplní oznamovateľ 


