Zn.: OVS-5740/1813/2021-BAX

Bod č. 15

Mestské zastupiteľstvo v Stupave
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Stupave
dňa 06.05.2021

Správa o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne
záväzných nariadení mesta Stupava v súvislosti s riešením
podnetov ohľadom životného prostredia
Predkladateľ:
Mgr. Margita Hricová, v.r.
hlavná kontrolórka
Zodpovedný:
Mgr. Margita Hricová, v.r.
hlavná kontrolórka
Spracovateľ:
Mgr. Margita Hricová, v.r.
hlavná kontrolórka

Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Správa o výsledku kontroly
dodržiavania všeobecne záväzných
nariadení mesta Stupava v súvislosti
s riešením podnetov ohľadom
životného prostredia

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

Správu o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných nariadení mesta Stupava
v súvislosti s riešením podnetov ohľadom životného prostredia.

Dôvodová správa
V zmysle ustanovenia § 18 f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov je úlohou hlavného kontrolóra predložiť správu
o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.
V zmysle Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Stupava je správa
o výsledkoch kontroly predkladaná MsZ vyhotovená ako verejný informatívny materiál
so zreteľom na dodržanie osobitných predpisov upravujúcich napr. ochranu osobných údajov,
obchodné tajomstvo, daňové tajomstvo a pod. v súlade s princípom dodržiavania práva
na informácie a verejnú kontrolu.
Oprávnenie ku kontrole dodržiavania všeobecne záväzných nariadení mesta Stupava
v súvislosti s riešením podnetov ohľadom životného prostredia u povinnej osoby: mestský
úrad v Stupave, vyplýva hlavnému kontrolórovi z ustanovenia § 18d ods.1 a zároveň ods. 2
písm. a) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého kontrolnej činnosti podlieha mestský úrad.
Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta
Stupava na I. polrok 2021, konkrétne so 4. bodom, v zmysle § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra mesta Stupava.

Správa z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných nariadení mesta
Stupava v súvislosti s riešením podnetov ohľadom životného prostredia
Oprávnená osoba:

hlavná kontrolórka mesta Stupava Mgr. Margita Hricová,

Povinné osoby:

Mestský úrad Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava, IČO: 305081, DIČ:
2020643724, (ďalej len „ MsÚ Stupava “),

Predmet kontroly:

kontrola dodržiavania VZN v súvislosti s riešením podnetov ohľadom
životného prostredia, najmä VZN č. 1/2012 o verejnej kanalizácii a
odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku, VZN č. 7/2011 o
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN č. 3/2011 o ochrane
životného prostredia na území mesta Stupava za roky 2017 až 2020,
preverenie dodržiavania všeobecne záväzných nariadení mesta Stupava a
podnetov doručených mestu, najmä oddeleniu územného rozvoja a
životného prostredia,

Cieľ kontroly:

Kontrolované
obdobie:

roky 2017 až 2020,

Miesto a čas
vykonania kontroly:

MsÚ Stupava, od 11.02.2021 do 30.03.2021,

Dátum zaslania správy:

30.03.2021.

Použitá legislatíva ku kontrole:
1. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
2. VZN č. 1/2012 o verejnej kanalizácii a odpadových vodách, vodách z povrchového
odtoku, (účinné od 01.06.2012),
3. VZN č. 7/2011 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, (účinné od 10.10.2011),
4. VZN č. 3/2011 o ochrane životného prostredia na území mesta Stupava, (účinné od
14.06.2011).
Výsledok kontroly:
Podľa ustanovenia § 3 ods. 2 písm. d) zákona o obecnom zriadení majú obyvatelia obce právo obracať
sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce. Mesto Stupava prijíma podnety a sťažnosti nielen
v listinnej forme doručené osobne do podateľne na prízemí mestského úradu alebo poštou na adresu
mestského úradu, ale aj v elektronickej podobe, a to elektronickými službami a formulármi
zverejnenými na webovom sídle mesta, aplikáciou Odkaz pre starostu alebo zaslaním elektronickou
poštou, emailom. Niektoré podnety sú podávané len ústne a telefonicky a sú riešené z hľadiska
závažnosti a možností mesta.
V roku 2020 mesto zabezpečilo vytvorenie emailovej adresy enviropodnety@stupava.sk a jej
propagáciu na webovej stránke mesta vo forme bannera, na FB stránke mesta a v Stupavských novinách.
Zo všeobecne záväzných nariadení vyplývajú rôzne povinnosti a zákazy pre fyzické a právnické osoby.
Uvediem len niektoré povinnosti a zákazy z kontrolovaných nariadení:
VZN č. 1/2012 o verejnej kanalizácii a odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku
(účinné od 01.06.2012)
Určuje najmä:
 povinnosť vlastníka nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, vybudovať
a pripojiť sa na verejnú kanalizáciu, ak je v tej časti mesta vybudovaná;
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V lokalitách bez verejnej kanalizácie sa odpadové vody odvádzajú do žúmp alebo
domových ČOV. Zakazuje sa vypúšťanie obsahu žúmp na verejné priestranstvo, do
záhrad, do vodných tokov, miestnych rigolov, na vlastné a cudzie pozemky.
Dažďová voda dopadajúca na strechu stavebných objektov alebo ich častí, ako aj voda
dopadajúca na pozemok musí byť likvidovaná na vlastnom pozemku. Je zakázané
odvádzať dažďovú vodu z povrchového odtoku na chodníky, miestne komunikácie a do
verejnej kanalizácie.

Podnety súvisiace s dažďovými a odpadovými vodami:
 9 prípadov – výzva na dodržiavanie VZN č. 1/2012 (dažďová voda z povrchového odtoku
odvedená na verejné priestranstvo;
 8 prípadov ohľadom vypúšťania odpadových vôd bolo odstúpených na okresný úrad;
 69 prípadov – rozhodnutia, oznámenia, vyjadrenia súvisiace s vodnými stavbami.
VZN č. 7/2011 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
(účinné od 10.10.2011)
Určuje najmä:
 povinnosť pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia oznamovať
každoročne do 15. februára mestu Stupava za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia
spotrebu palív a surovín a ostatné náležitosti uvedené v predmetnom VZN;
 platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia.
Podľa vyjadrenia odd. územného rozvoja a životného prostredia MsÚ Stupava boli podnety súvisiace
s ochranou ovzdušia – v rámci enviro-podnetov všetky vybavené emailovou komunikáciou a niektoré
aj miestnou obhliadkou.
VZN č. 3/2011 o ochrane životného prostredia na území mesta Stupava
(účinné od 14.06.2011)
Určuje najmä:
 povinnosť pre každého udržiavať na území mesta Stupava čistotu a verejný poriadok,
dodržiavať zásady čistoty a hygieny, zdržať sa akýchkoľvek činností, ktorými by mohlo
dôjsť k znečisteniu verejných priestranstiev, k znemožneniu ich užívania inými osobami
alebo ktorými by sa znečisťovali akékoľvek zložky životného prostredia (pôda, vodné
toky, ovzdušie a pod.);
 zákaz používať výbušniny, pyrotechnické predmety a zábavnú pyrotechniku, okrem
31.12. a 1.1. kalendárneho roka s výnimkou oznámených pyrotechnických akcií.
Podnety ako poškodzovanie zelene, objektov, znehodnocovanie fasád sprejmi, jazdenie po verejnej
zeleni, chodníkoch a parkovanie na nich, boli riešené v spolupráci s mestskou políciou v správnom
konaní. Riešené boli:
 75 prípadov – výzva na kosenie podľa VZN č. 3/2011
 8 prípadov – vykonanie štátneho dozoru vo veciach, v ktorých je vykonávaná štátna
správa v prvom stupni,
 9 prípadov postúpených okresnému úradu,
 231 prípadov – rozhodnutia, oznámenia v rámci správnych konaní súvisiace s ochranou
prírody a krajiny
Podnety vo veci nakladania s komunálnym odpadom:
 za obdobie rokov 2017-2020 bolo zaznamenaných a vyriešených 51 podnetov
nezákonného nakladania s odpadom v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – nezákonné
umiestnenie odpadu;
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za obdobie rokov 2017-2019 boli udelené 2 pokuty za priestupky;
za obdobie rokov 2017-2019 bolo vydaných 7 stanovísk k využívaniu odpadov
v domácnosti;
za obdobie rokov 2017-2020 boli 3 podnety odoslané na okresný úrad.

Podnety súvisiace s ochranou prírody a krajiny, napr. výrub drevín bez súhlasu boli postúpené
na okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie.
Nakoľko išlo vo viacerých prípadoch o prenesený výkon štátnej správy, dozor nad dodržiavaním
zákonnosti vykonával štátny orgán, napr. okresný úrad.
Nedodržiavanie VZN je sankcionované v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Pokuty
a sankcie vyrubené mestom Stupava sú príjmom do mestského rozpočtu a sú vykázané na rozpočtovej
položke EK 222003. Ich prehľad je uvedený v tabuľke č. 1. Kontrola nebola zameraná na vyrubovanie
a ukladanie pokút v blokovom konaní.
Tab. č. 1: pokuty a sankcie vybraté mestom Stupava
Pokuty za roky
vybraté MsP
zo stavebného
úradu a iné
SPOLU

2017
23.290,00
80,00
- 1.032,00
22.338,00

2018
43.690,00

2019
21.210,00

2020
15.900,00

17.011,65

3.249,00

1.148,00

60.701,65

24.459,00

17.048,00

Záver:
Kontrolou neboli zistené nedostatky.

V Stupave, dňa 29.04.2021
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