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VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

Oznámenie o začatí konania k zisteniu osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na 
nehnuteľnosti v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zákona č. 364/2004 o vodách a 

nariadenie ústneho pojednávania. 

Obec Nesluša, z vlastného podnetu na základe výsledku kontrolnej činnosti na úseku štátnej správy 
v oblasti odpadového hospodárstva a starostlivosti o ŽP vykonala dňa 8. apríla 2016 miestne zisťovanie, 
obhliadku a zdokumentovanie zamestnancom referátu ŽP Obecného úradu, s týmto výsledkom: V mieste 
pod mostnou konštrukciou, ktorá spája miestnu komunikáciu s cestou 3. triedy sa v zastavanej časti obce na 
parcelách C-KN 464 a C-KN 463, na ktorých sú umiestnené stavby (prístrešky pre osobné automobily 
nachádza skládka odpadu prevažne zloženého z drobného stavebného odpadu, biologicky rozložiteľného 
odpadu a stavebnej zeminy. Skládka  zasahuje do koryta Neslušanky; možno tu zaznamenať aj najmenej 
jeden výtok splaškových vôd z rodinného domu. Parcely C-KN 464 a C-KN 463 tvoria pravobrežný pozemok 
potoka Neslušanka vo vlastníctve obce Nesluša (LV č. 1244) ) a sú vedené ako záhrada (´pozemok, na 
ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny´) . 
Bližšie určenie je primerane znázornené na priloženom obrázku č. 1 – snímka mapy katastra nehnuteľností 
(príloha); rozsah a zloženie skládky je primerane dokumentované  obrázkom č. 2 (príloha). 
 
Obec Nesluša ako príslušný orgán miestnej štátnej správy na úseku odpadového hospodárstva, orgán 
starostlivosti o životné prostredie a orgán zodpovedný za nakladanie s komunálnym odpadom, ktoré 
vznikli na jej území oznamuje začatie správneho konania o zistenie osoby (osôb) zodpovednej za 
umiestnenie odpadu v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a v rozpore so zákonom č. 
364/2004 Z. z. o vodách a určenie spôsobu a termínu odstránenia odpadu a odstránenia výtoku 
splaškovej vody. V uvedenej súvislosti nariaďuje ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční  
 

dňa 29. apríla 2016 (piatok) o 14:00 hod  

so stretnutím v zasadačke Obecného úradu Nesluša čs. 978. 

Známi a neznámi účastníci konania môžu vzniesť svoje pripomienky, stanoviská, námety a námietky 
písomne na vyššie uvedenú adresu obce, e-mailom alebo do zápisnice v podateľni obce do 28. 4. 2016 
alebo najneskôr osobne na ústnom pojednávaní. 
 

 
 
 

Ing. Zuzana Jancová, v. r.  
starostka 

Doručuje sa: 
- Okresný úrad KNM, odbor starostlivosti o ŽP, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto 
- Komisia PLVH a ŽP obecného zastupiteľstva (Ing. Augustín Chovaňák – predseda) 
- Komisia výstavby a ÚP obecného zastupiteľstva (Vincent Nemček – predseda) 

Zverejnené na úradnej tabuli a webe obce dňa 18.4.2015 
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