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VEC:
Mimoriadna správa verejného ochrancu práv o situácii v riešení environmentálnych
záťaží na území Slovenskej republiky – uvádzanie nepravdivej informácie stanovisko

Vážený pán xxxxxxxxxx,
vážený pán xxxxxxxxxx,

dňa 7. decembra 2020 mi bol doručený Váš list, v ktorom upozorňujete
na nesprávne údaje uvedené v Mimoriadnej správe verejného ochrancu práv o situácii
v riešení environmentálnych záťaží na území Slovenskej republiky, ktorá bola
vypracovaná Kanceláriou verejného ochrancu práv a žiadate o vykonanie jej opravy.
Preverila som si Vami uvedené skutočnosti o environmentálnej záťaži s názvom
„BJ (077) / Bardejov – elektrická stanica (ES)“ vo vzťahu k informáciám zverejneným
v časti B a v časti C Informačného systému environmentálnych záťaží (ďalej len
„register“), na ktoré poukazujete. Zistila som, že táto záťaž skutočne figuruje aj v časti
B registra, aj v časti C registra. Teda je uvedená medzi environmentálnymi záťažami,
a tiež medzi sanovanými a rekultivovanými lokalitami.
Pri vykonávaní prieskumu environmentálnych záťaží sa však pracovná skupina,
ktorá tento prieskum vykonávala, obracala aj na jednotlivé okresné úrady
so žiadosťou o poskytnutie súvisiacich informácií. Rovnako tak urobila aj vo vzťahu
k uvedenej environmentálnej záťaži BJ (077) / Bardejov – elektrická stanica (ES) Grösslingová 35, 811 09 Bratislava, korešpondenčná adresa: P. O. Box 1, 820 04 Bratislava 24
tel.: +421/2/32 36 37 01, +421/2/32 36 37 02, sekretariat@vop.gov.sk, www.vop.gov.sk

obrátila sa na prednostu Okresného úradu Prešov a žiadala ho o poskytnutie týchto
informácií:
- v akom štádiu riešenia sa nachádza všetkých 22 environmentálnych záťaží
s vysokou prioritou (K > 65) uvedených v registri B na území Prešovského
samosprávneho kraja a
- aké posledné rozhodnutie vydal okresný úrad životného prostredia v sídle
kraja ako posledné a s akým dátumom, v prípade každej jednotlivej záťaže, s cieľom jej
odstránenia.
Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Prešov nám poskytol
požadované informácie. K environmentálnej záťaži BJ (077) / Bardejov – elektrická
stanica (ES) uviedol, že úrad doteraz vo veci nekonal. Naproti tomu, napr. vo vzťahu
k environmentálnej záťaži SV (013) / Stakčín – skládka TKO s OP a k environmentálnej
záťaži ML (004) / Krásny Brod – skládka Monastýr – starý odpad oznámil, že tieto dve
skládky už boli sanované. Preto sme neskúmali, či environmentálna záťaž
BJ (077) / Bardejov – elektrická stanica (ES) figuruje aj v registri C. Pri tvorbe správy
sme vychádzali z údajov uvedených v registri v časti B a z podkladov odboru
starostlivosti o životné prostredie.
Zároveň, aj samotné Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
pracuje s číslami, ktoré sú uvedené v registri v časti B, bez ohľadu na prípadnú
duplicitu s časťou C registra alebo s jeho inou časťou.
Mrzí ma, že v mojej mimoriadnej správe bola uvedená informácia, ktorá sa
ukazuje ako nie celkom korektná. Pri súvisiacom prieskume a pri finalizácii podkladov
do správy sme sa však pridŕžali podkladov, ktoré sme považovali za korektné, pretože
boli získané priamo od úradov, v ktorých kompetencii je riadiť tento úsek, sledovať
a spravovať súvisiacu agendu.
I v samotnej mimoriadnej správe uvádzam, že odpovede jednotlivých úradov
životného prostredia v spojení s informáciami uvedenými v registroch naznačujú
existujúce rezervy v komunikácii medzi jednotlivými okresnými úradmi životného
prostredia a ministerstvom.
Pre dosiahnutie nápravy Kancelária uverejní tento list na svojej webovej stránke
pri súvisiacej mimoriadnej správe, samozrejme po jeho anonymizácii.
S úctou

prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., v. r.
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