Dôvodová správa
Košický samosprávny kraj začal začiatkom roka 2013 realizovať projekt „Príprava
zberu a zneškodnenia odpadov kontaminovaných PCB látkami vo vybraných lokalitách
okresu Michalovce“. Cieľom projektu bola realizácia podrobného geologického prieskumu
v priemyselnom areáli „Chemko“. Za dodávateľa odborných prác bola verejným
obstarávaním vybraná spoločnosť Geotest Bratislava spol. s.r.o.
Dôvodom potreby ukončenia realizácie aktivít projektu je prebiehajúce a zatiaľ
neukončené správne konanie vo veci rozhodnutia o vstupe na cudzie nehnuteľnosti a ich
užívaní vo verejnom záujme. Správne konanie realizuje odbor štátnej geologickej správy
MŽP SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov MŽP SR.
V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, prílohy č. 1 – konsolidované znenie VZP pre
projekty do 50 mil. EUR článok 7, bod 2, článok 8 – bod 3, písm. f. a bod 15 ide
o obmedzenie vyplývajúce z konania správneho orgánu s priamym vplyvom na realizáciu
aktivít projektu a teda okolnosť vylučujúcu zodpovednosť prijímateľa.
Umožnenie vstupu zhotoviteľa (Geotest Bratislava spol. s.r.o.) na pozemky bývalého
priemyselného areálu Chemko Strážske, je základným predpokladom na uskutočnenie
a vyhodnotenie geologických prác, ktoré sú predmetom projektu.
Dňa 14.3.2013 sa uskutočnilo prvé pracovné stretnutie zhotoviteľa – spoločnosť
Geotest Bratislava spol. s.r.o. s likvidátorom Chemka a.s. Strážske v likvidácii a zástupcami
spoločnosti Ekologické služby. Zhotoviteľovi poskytli schematickú mapu priemyselného
areálu a zoznam vlastníkov nehnuteľností v rámci areálu. Následne zhotoviteľ kontaktoval
jednotlivých vlastníkov, preveroval a stanovoval rozlohy v ich vlastníctve, listom ich požiadal
o súhlas na vstup na ich pozemky pre vykonávanie geologických prác v rámci daného
projektu. Viacerí nosní vlastníci pozemkov nereagovali na písomnú žiadosť a nepodarilo sa
teda dohodnúť vstup na ich pozemky. Košický samosprávny kraj preto listom dňa 5.6.2013
požiadal ministra životného prostredia o súčinnosť.
Podľa ustanovení geologického zákona ak nedôjde k dohode, rozhodne na návrh
zhotoviteľa geologických prác ministerstvo. Dňa 11.7.2013 sa uskutočnilo na Mestskom
úrade v Strážskom rokovanie zvolané z úrovne štátneho tajomníka MŽP SR, ktoré viedla pani
RNDr. Vlasta Jánová, PhD., generálna riaditeľka sekcie geológie a prírodných zdrojov MŽP
SR. Na rokovanie bolo pozvaných 6 kľúčových vlastníkov pozemkov, zástupcovia KSK
a zhotoviteľ. Spoločnosti prisľúbili zaujať svoje stanoviská k žiadosti do 31.7.2013. Výsledok
bol nasledovný: 9 x písomný súhlas, 2 x ústny súhlas, 12 x nejednoznačné vyjadrenie
stanoviska. Na základe týchto nejednoznačných stanovísk zhotoviteľ 3.9.2013 podal na MŽP
SR v súlade s geologickým zákonom žiadosť o vydanie rozhodnutia o vstupe na cudzie
nehnuteľnosti a ich užívaní vo verejnom záujme v zmysle § 29 zákona NR SR č. 569/2007
o geologických prácach v znení neskorších predpisov na vykonanie geologických prác
geologickej úlohy KSK – Príprava zberu a zneškodnenia odpadov kontaminovaných PCB
látkami vo vybraných lokalitách okresu Michalovce.
MŽP SR, Odbor štátnej geologickej správy, listom zo dňa 24.1.2014 oznámil
predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia vo veci rozsahu, spôsobu vykonávania a dobe
trvania geologických prác a o užívaní cudzej nehnuteľnosti na vykonávanie geologických
prác podľa zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach v súvislosti s riešením
geologickej úlohy KSK – Príprava zberu a zneškodnenia odpadov kontaminovaných PCB
látkami vo vybraných lokalitách okresu Michalovce. – geologický prieskum v priemyselnom
areáli Chemko, ktoré s začalo 3.9.2013. Lehota na vydanie rozhodnutia bola ministrom ŽP SR
predĺžená do 28.2.2014. V oznámení o predĺžení lehoty sa okrem iného uvádza, že nemožno
vylúčiť skutočnosť, že konanie bude musieť z dôvodu náležitého zistenia skutkového
a právneho stavu pokračovať aj po termíne 28.2.2014.
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Prakticky od 30.5.2013, kedy sa konalo zasadnutie Rady projektu s cieľom
monitoringu doterajšieho priebehu projektu až dodnes, sa napriek viacerým rokovaniam
s vlastníkmi nehnuteľností v priemyselnom areáli „Chemko“ nepodarilo získať od vlastníkov
pozemkov povolenie k vstupu do areálu, ako nevyhnutnému predpokladu začatia
geologických prác.
Ministerstvo životného prostredia SR muselo správne konanie vo veci vynútenia
vstupu na pozemky z dôvodu verejného záujmu prerušiť na základe sťažnosti právnych
zástupcov vlastníkov pozemkov na Generálnej prokuratúre SR a na Najvyššom súde SR.
Napriek tomu, že dôvod uvedený v sťažnostiach neobstojí, pretože vstupom na pozemky
môžeme obmedziť vlastníkov maximálne len pri doprave a nie pri určení povinnej osoby ako
sa dovolávajú právni zástupcovia v sťažnostiach, účel z pohľadu vlastníkov sťažnosti splnili.
Účelovo naťahujú čas a prerušili správne konanie na dobu neurčitú. Čerpanie prostriedkov
v rámci programového obdobia končí v roku 2015 (už po predĺžení z Bruselu), takže nám
neostáva čas na realizáciu projektu (doba realizácie okolo 15 mesiacov), respektíve
nevyčerpané prostriedky do doby skončenia programového obdobia by musel KSK pri
dokončení projektu uhradiť z vlastných zdrojov, čo by bolo problematické vzhľadom na
pripravovaný proces dlhovej brzdy pre verejné rozpočty v roku 2015.
Aj keby teoreticky Najvyšší súd SR spolu s Generálnou prokuratúrou SR vydali
rozhodnutie napríklad do konca septembra, právni zástupcovia majú čas na odvolacie konania
takže môžu účinne ďalej naťahovať čas a brániť vydaniu rozhodnutia MŽP SR a zhotoviteľ aj
tak nebude môcť pristúpiť k realizácii geologických prác. Generálna riaditeľka Sekcie
geológie a prírodných zdrojov MŽP SR na poslednom koordinačnom stretnutí 3. septembra
2014 uviedla, že majú podobný prípad, ktorý sa takto ťahal až 5 rokov. Toľko času už
nemáme a preto navrhujeme ukončiť projekt, aby ministerstvo mohlo ešte využiť nami
nevyčerpané a vrátené prostriedky na iné projekty v rámci Operačného programu Životné
prostredie, z ktorého bol grant pre KSK poskytnutý.
Ukončenie projektu bude pravdepodobne znamenať vrátenie doteraz vyčerpaných
a uhradených prostriedkov späť riadiacemu orgánu (pretože sme nesplnili ciele projektu, aj
keď vina nebola na strane prijímateľa), čo predstavuje celkovú sumu 15 850,56 Eur, ktoré
boli vyplatené dodávateľovi prác za doteraz prevedené práce.
Na základe uvedených skutočností nevidíme reálnu možnosť ďalšej realizácie
projektu do konca financovania tohto programovacieho obdobia (koniec roka 2015), preto
navrhujeme odsúhlasiť ukončenie projektu s podmienkou vrátenia doteraz vyčerpaných
nákladov riadiacemu orgánu v celkovej sume 15 850,56 Eur z rozpočtu KSK. Táto suma bola
uhradená dodávateľovi za zrealizovanie úvodnej prípravnej aktivity č.1 – pasportizácia
objektov a projekt geologických prác a čiastočne za aktivitu č.7 – riadenie odborných prác.
Vrátené a nevyčerpané finančné prostriedky prerozdelí riadiaci orgán MŽP SR do
konca roku 2014 na ďalšie projekty tak, aby sa nemuseli koncom roku 2015 nevyčerpané
vrátiť do Bruselu.

V Košiciach dňa: 16.09.2014

Spracovali: Ing. Imrich Fülöp
RNDr. Viera Rovňáková
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