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Čiernych skládok pribúda rýchlejšie ako sa odpratávajú, ročne pribudne 30 a odprace sa 20. S ohľadom na 

postupné zdražovanie odpadu možno očakávať ďalšie zhoršenie.  

Aktuálne je ich 76, s celkovým objemom 107 kontajnerov, 5 kubíkových. To sa blíži týždennej produkcii 

komunálneho odpadu celého Pezinku (150 kontajnerov). 

 

 

 
 



 

 
 

 

rok 
nahlásenia 

nahlásených odstránených 
neodstránené 

(objem v kontajneroch 5m3) 
neodstránené 

(počet) 

2017 7 3 6 4 

2018 37 17 33 20 
2019 46 23 30 23 
2020 33 6 39 27 
spolu 123 49 107 74 

  40%  60% 

 

 

    odstránených 

rok 
nahlásenia 

nahlásených páchateľom 
samosprávou 

a 
okresom 

dobrovoľníkmi 
vlastníkom 
pozemku 

neznámym 

2017 7 0 1 0 0 2 

2018 37 0 3 3 3 9 
2019 46 1 8 5 4 5 
2020 33 0 3 4 0 0 
spolu 123 1 15 12 7 16 

  1% 12% 10% 6% 13% 

 



 

 



 

 
 

Skládky na súkromných pozemkoch 53 

Výzva vlastníkovi    12  

Bez výzvy     41 – chýbajú výzvy alebo nie su zaevidované v Odkaze 

 

     iné   stavebný 

Skládky celkovo v Odkaze  96  27  

Odstránené    45 (47%) 4  (15%)  

Neodstránené    51 (53%) 23 (85%) – okres slabo odstraňuje stavebný odpad 

 



Podľa nášho názoru môže zlý vývoj zvrátiť len aktívna a koordinovaná práca viac zložiek mesta, a to 

v tomto poradí dôležitosti:  

 

1. práca mestskej polície – kamery, fotopasce, obchôdzky, odstrašujúce pokuty 

o dať online fotopasce/kamery na opakované miesta 

o pokuta 50 eur => max 1500 eur 

 

2. komunikácia mesta s občanmi – besedy, print, sociálne médiá, TV, OdkazPreStarostu 

o neexistujúca kampaň 

o zlepšila sa komunikácia cez OdkazPreStarostu 

 

3. tlak obce na štátnu políciu pri vyšetrovaní skládok 

o neexistuje, viď zastavené vyšetrovanie skládky autodielov v Grinave vo vinohrade 

 

4. tlak obce na okresný úrad 

o  podľa výsledkov zrejme žiadny 

 

5. služby pre občanov – zberný dvor 

o dlhodobo chýba 

 

6. robiť obhliadku / odpratanie skládky hneď po nahlásení, a nie až na jar - ušetrí čas a peniaze 

o motivuje občanov k spolupráci 

o odpad nebude pribúdať (malá kopa pýta viac) 

o skládka nezarastie a nie je problém ju nájsť / odpratať 

o smeti nerozfúka vietor po okolí, neodplaví voda, nezakryje blato 

o lepšia šanca na odhalenie páchateľa 

o do zeme nebudú unikať nebezpečné látky 

o lepšie zhodnotenie odpadu ktorý ešte nie je znehodnotený počasím 

o dajú sa presne vyčísliť náklady 

 

7. tlak obce na majiteľov súkromných pozemkov aby odpratávali skládky/zabezpečili pozemok 

o len mierne sa zlepšil 

 

8. podpora dobrovoľníkov 

o dobrá 

 

Stručne k zákonu: 

 

Podľa zákona o odpade čierne skládky rieši obec v spolupráci s okresným úradom, odbor životného 

prostredia.  

 

Samotné odpratanie skládky robí: 

1. páchateľ ak sa nájde, inak 

2. vlastník pozemku ak zanedbal ochranu pozemku, inak 

3. obec (komunálny a drobný stavebný odpad) 

alebo 

okres (stavebný odpad, pneumatiky) 

 

 


