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Kauza Pezinská skládka: Chronológia1
od 1964: Takzvaná „stará skládka“ v Pezinku, ktorá sa využívala ako povrchová baňa pre ťažbu ílu sa
zapĺňa odpadom.
1996: Starú skládku privatizuje akciová spoločnosť pod vedením Jána Mana staršieho.
1997: Štátne orgány prekvalifikovali „starú skládku“ z miestnej na regionálnu.
1997: Krajský úrad v Bratislave (KÚ BA) schvaľuje používanie starej skládky na spracovanie odpadov
aj po roku 2000. Podľa neskoršieho rozhodnutia súdu rozhodol úrad nezákonne.
september 2002: Firma Jána Mana staršieho, Ekologická skládka, a.s. žiada o územné povolenie na
vybudovanie takzvanej „novej skládky“ na mieste, kde ďalšou ťažbou ílu vznikla nová jama.
november 2002: Mesto Pezinok zakazuje vo svojom územnom pláne akúkoľvek stavbu novej
skládky. Tento dokument bol pripravovaný od konca roka 2001.
august 2006: Ján Man mladší je menovaný za prednostu Krajského stavebného úradu (KSÚ BA)
v Bratislave.
november 2006: Stavebný úrad v Pezinku (SÚ PK) nepovolil umiestnenie novej skládky v lokalite
novej jamy.
december 2006: Ekologická skládka, a.s. sa obracia na KSÚ BA kvôli rozhodnutiu SÚP PK z novembra
2006. Ján Man ml., prednosta KSÚ BA je v tom čase členom dozornej rady Ekologická skládka, a.s.
a zároveň synom predsedu predstavenstva tejto firmy, Jána Mana st.
marec 2007: Ján Man ml. sa stáva majiteľom pozemku, na ktorom sa má postaviť nová skládka.
Plocha pozemku je 130 000 štvorcových metrov.
apríl 2007: KSÚ BA vylúčil mesto Pezinok a ostatných účastníkov z konania a odmieta ich informovať
či a ako rozhodol.
máj 2007: KSÚ BA vydáva územné rozhodnutie na skládku v rozpore s územným plánom mesta
Pezinok a stavebným zákonom.
september 2007: Ekologická skládka, a.s. žiada Inšpektorát životného prostredia v Bratislave (IŽP
BA) o povolenie výstavby novej skládky. Spoločnosť nepredložila všetky povinné prílohy žiadosti,
územné rozhodnutie vydané KSÚ BA chýbalo.
26. november 2007: IŽP BA prijíma námietku Pezinčanov, ktorí argumentovali chýbajúcou prílohou
a konanie prerušuje.
31. december 2007: IŽP BA zvoláva pojednávanie, ktoré sa koná na Silvestra. V priebehu
pojednávania sú Pezinčania informovaní, že rozhodnutie vydané KSÚ vo februári 2007 ani IŽP BA
nezverejní (hoci je to zákonná povinnosť) pretože ho označili za obchodné tajomstvo. Toto
pojednávanie sa stalo známe ako „silvestrovské pojednávanie“.
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22. január 2008: IŽP BA vydáva povolenie umožňujúce Ekologickej skládke, a.s. vybudovať novú
skládku aj napriek zákazu zo strany mesta Pezinok. IŽP BA zároveň vydalo rozhodnutie, ktoré
umožnilo okamžité začatie výstavby na základe neprávoplatného povolenia skládky. Pezinčania toto
rozhodnutie okamžite napadli. 4. marca 2008 bolo rozhodnutie, ktoré umožnilo okamžite stavať
Slovenskou inšpekciou životného prostredia, ústredie (SIŽP) – priamo nadriadený orgán IŽP BA –
zrušené.
12. február 2008: Na základe žiadosti Pezinčanov sa stretáva Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo,
životné prostredie a ochranu prírody aby prerokoval prípad Pezinskej skládky. Výbor zahájil
poslanecký prieskum, ktorého výsledkom je odporučenie Ministerstvu životného prostredia (MŽP) –
nadriadený orgán IŽP BA – prehodnotiť umiestnenie novej skládky.
15. február 2008: Prvá masová demonštrácia Pezinčanov proti skládke. Zúčastňuje sa na nej viac ako
5 000 ľudí. Žiadajú premiéra Róberta Fica, aby zakročil. Premiér najskôr nazýva demonštráciu
protivládnou, neskôr sa však s predstaviteľmi občianskej iniciatívy Skládka nepatrí do mesta stretáva.
február 2008: Ján Man st. previedol práva na výstavbu skládky na firmu Westminster Brothers, Inc.
Podľa informácií z médií je táto spoločnosť vo vlastníctve fyzických osôb blízkych Jánovi Manovi st.
22. apríl 2008: Umelci a hudobníci podporujú Pezinok, iniciatíva organizuje koncert proti výstavbe
skládky.
1. máj 2008: Mesto Pezinok a miestni aktivisti žiadajú SIŽP o kontrolu staveniska. Podľa snímok
získaných od miestnej polície výstavba a využívanie skládky pokračujú aj napriek rozhodnutiu SIŽP zo
4. marca 2008.
7. máj 2008: IŽP BA tvrdí, že na území staveniska neprebieha žiadna výstavba. Jedinou aktivitou,
ktorá sa tam podľa nich deje, je ťažba ílu. Na žiadosť Pezinčanov Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo,
životné prostredie a ochranu prírody požaduje nový prieskum na stavenisku. Ten sa koná 19. mája
2008 a jeho závery sú ohromujúce. Zistilo sa, že sa na skládke postavilo 6 nelegálnych stavebných
objektov.
9. máj 2008: Protestný pochod proti skládke – 2 000 ľudí sa zhromaždilo a pochodovalo k stavenisku
pozrieť sa ako pokračuje nelegálna výstavba.
25. jún 2008: Vzhľadom k tomu, že nelegálna výstavba skládky pokračuje, Pezinčania demonštrujú
pred Úradom vlády SR. Pred demonštrantov predstupuje minister životného prostredia a verejne
žiada investora o zastavenie všetkých stavebných prác na skládke. Dav ho vypískal. Premiér prisľúbil
vyriešenie danej situácie, od tohto dňa sú práce na stavenisku pozastavené.
júl 2008: Marián Kočner sa stáva novým zástupcom Westminster Brothers, Inc. Tvrdí, že pokiaľ SIŽP
nerozhodne inak, výstavba nebude pokračovať.
18. august 2008: SIŽP odmieta odvolanie aktivistov a mesta Pezinok a schvaľuje výstavbu novej
skládky. Stavba pokračuje.
2. september 2008: Pezinčania podávajú žalobu na Krajský súd v Bratislave (KS BA) proti
rozhodnutiu SIŽP z 18. augusta 2008. Zároveň žiadajú súd o predbežné zastavenie stavby. Pezinčania
tiež žiadajú MŽP o preskúmanie rozhodnutia SIŽP z 18. augusta 2008, či bolo v súlade so zákonom.
10. september 2008: Ďalšia masová demonštrácia. Viac ako 5 000 ľudí, podporených známymi
umelcami a osobnosťami verejného života, sa zhromažďuje na námestí v Pezinku. Podpísali výzvu pre
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premiéra Róberta Fica aby konal. Neskôr nato sa premiér stretáva s predstaviteľmi iniciatívy a sľubuje
zákonné riešenie.
1. október 2008: Prednosta KSÚ BA, Ján Man ml., odstupuje z funkcie. Premiér Róbert Fico tvrdí, že
Ján Man ml. sám požiadal o odstúpenie z funkcie.
október 2008: Občianska iniciatíva sa niekoľkokrát stretáva s Jánom Chrbetom, ministrom životného
prostredia. MŽP začína na žiadosť Pezinčanov konanie o preskúmaní zákonnosti skládky.
november 2008: Občianska iniciatíva organizuje pred MŽP protestnú občiansku štafetu, ktorá trvá 3
týždne. Keďže výstavba skládky naďalej prebieha, Pezinčania žiadajú aby MŽP po 2 mesiacoch
konečne rozhodlo o zákonnosti povolenia skládky.
25. november 2008: Občianska štafeta vrcholí demonštráciou pred Úradom vlády SR v Bratislave. Na
tribúne vystupuje hovorca MŽP. Pezinčanom oznámil, že ministerstvo vydalo rozhodnutie, ktorým
prevádzkovateľovi Westminster Brothers, Inc. predbežne zakazuje výstavbu skládky. Výstavba
napriek tomu pokračuje.
26. november 2008: Spoločnosť Westminster Brothers, Inc. a Ekologická skládka, a.s. oznamujú súdu,
že k prevodu práv, ktorý deklarovali vo februári 2008, nikdy nedošlo. Znamená to, že Westminster
Brothers, Inc. nikdy nebol a nie je prevádzkovateľom a stavebníkom skládky.
28. november 2008: Občianska iniciatíva Skládka nepatrí do mesta posiela Európskemu parlamentu
petíciu podpísanú viac ako 8 000 ľuďmi. V nej Pezinčania argumentujú, že pri povoľovaní novej
skládky bolo porušené európske právo.
4. december 2008: KS BA zamieta žalobu občianskej iniciatívy a mesta Pezinok zo septembra 2008.
január 2009: Podľa zistení MŽP je nová skládka legálna.
27. január 2009: Mesto Pezinok a občianski aktivisti sa odvolávajú na Najvyšší súd SR (NS SR).
Žiadajú zrušenie povolenia vydaného SIŽP a vrátenie prípadu na ďalšie konanie. Rovnako žiadajú NS
SR o vydanie rozhodnutia o predbežnom zastavení výstavby, kým sa nerozhodne o jej zákonnosti.
2. február 2009: Na stavbe dochádza k masívnej erózii pôdy, ktorá zranila jedného robotníka. Zosuvy
pôdy pokračujú v nasledujúcich dvoch týždňoch. Podľa nezávislého odborného posudku sú všetky
svahy na stavbe okrem jedného nestabilné.
25. február 2009: Výstavba sa skončila. IŽP BA, ktorému predsedá Miroslav Held, skládku napriek
zosuvmi poškodeným stavebným objektom skolauduje. Zástupcom mesta nie je počas kolaudácie
umožnený prístup na skládku.
17. apríl 2009: Najvyšší súd uznáva návrh Pezinčanov a predbežne zakazuje ďalšiu výstavbu. Skládka
sa nesmie používať, kým súd nerozhodne o zákonnosti skládky.
21. apríl 2009: Skládku napriek rozhodnutiu Najvyššieho súdu SR zavážajú odpadom.
29. apríl 2009: Pezinčania a občianski aktivisti blokujú prístupovú cestu ku skládke. Argumentujú
rozhodnutím NS SR a žiadajú políciu aby konala. Hneď na ďalší deň je prístupová cesta na skládku
zatarasená.
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28. máj 2009: Najvyšší súd SR ruší všetky povolenia súvisiace s novou skládkou, ktoré boli vydané
štátnymi orgánmi, a označil ich za nezákonné. Súd rozhodol, že celé povoľovacie konanie musí začať
odznova a v súlade so zákonom.
28. október 2009: Ústavný súd SR (ÚS SR) odkladá vykonateľnosť rozsudku Najvyššieho súdu SR
z 28. mája 2009, kým nerozhodne o sťažnosti Ekologickej skládky, a.s. Tá v sťažnosti namieta
porušenie svojich ústavných práv. Rozhodnutie Ústavného súdu si Ekologická skládka, a.s. vysvetľuje
tak, že môže skládku zvážať odpadom.
29. október 2009: Ekologická skládka, a.s. masívne zaváža skládku odpadom.
2. november 2009: Pezinčania podávajú trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného
činu Poškodzovania cudzích práv. K nemu malo dôjsť predstieraným prevodom práv zo spoločnosti
Ekologická skládka, a.s. na Westminster Brothers, Inc.
11. november 2009: Uznesenie ÚS SR verejnosť (vrátane mesta Pezinok, občianskej iniciatívy či
médií) stále nemá k dispozícii a nepozná jeho obsah.
12. november 2009: 1500 Pezinčanov demonštruje na námestí v Pezinku. Žiadajú ÚS SR, aby im
sprístupnil rozhodnutie, na základe ktorého Ekologická skládka, a.s. zaváža skládku odpadom.
4. december 2009: Ústavný súd nevyhovuje žiadosti Pezinčanov. Podľa ÚS SR teda Pezinčania nemajú
právo poznať rozhodnutie, ktoré má zásadný vplyv na kvalitu ich života a životného prostredia.
január 2010: Pezinčania sa odvolávajú voči nesprístupneniu informácie Ústavným súdom SR.
Predsedníčka ÚS SR Ivetta Macejková zamieta odvolanie Pezinčanov a teda stále odmieta sprístupniť
uznesenie, na základe ktorého sa do Pezinku vozia smeti. Pezinčania podávajú proti tomuto
rozhodnutiu žalobu.
30. január 2010: Pezinčania žiadajú ÚS SR, aby ich akceptoval ako vedľajších účastníkov v konaní
o ústavnej sťažnosti Ekologickej skládky, a.s. Tým by získali možnosť vyjadrovať sa k prebiehajúcemu
konaniu, oboznámiť sa s predbežným rozhodnutím, na základe ktorého sa skládka zaváža, a zároveň
možnosť žiadať jeho zrušenie.
január 2010: Pezinčania informujú Európsky parlament o aktuálnom dianí v kauze a žiadajú
o urgentné vybavenie ich petície. Zároveň opätovne zasielajú Európskemu parlamentu popis všetkých
konaní, v ktorých došlo k porušeniu európskych noriem.
január 2010: Príslušník polície npor. Benkovič odmieta trestné oznámenie Pezinčanov podané
v novembri 2009. Voči tomuto odmietnutiu podali Pezinčania sťažnosť, pretože podľa nich došlo
k hrubému ignorovaniu faktov a svojvoľnému hodnoteniu dôkazov, odporujúcemu logickému úsudku.
Pezinčania žiadajú o riadne prešetrenie ich trestného oznámenia. Do dnešného dňa polícia ani
prokuratúra žiadnym spôsobom nezareagovali.
5. február 2010: Predstavitelia občianskej iniciatívy diskutujú s Pezinčanmi na verejnej diskusii
o aktuálnom dianí v kauze.
február 2010: Bratislavský samosprávny kraj na základe jednohlasného rozhodnutia svojich
poslancov vstupuje do konania o preskúmaní zákonnosti územného rozhodnutia, tzv. mimo odvolacie
konanie. Územné rozhodnutie je jedno z významných podkladov, ktoré vydal ešte v roku 2007 úrad
pod vedením prednostu Jána Mana mladšieho. Bez neho by nebolo možné skládku povoliť.
Ministerstvo výstavby bolo už pred viac ako dvoma rokmi požiadané mestom Pezinok o preskúmanie
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územného rozhodnutia pre jeho rozpor s územným plánom mesta. Termín začatia mimo odvolacieho
konania definitívne uplynie 14. mája 2010.
13. apríl 2010: Pred ÚS SR v Košiciach sa uskutočňuje protestná demonštrácia Pezinčanov.
Demonštrácii predchádzala trojdňová cyklistická štafeta Pezinčanov z Pezinka do Košíc. Cieľom bolo
upozorniť na zavážanie odpadom skládky, ktoré ústavný súd svojim rozhodnutím spôsobil, utajovanie
tohto rozhodnutia a nekonanie o žiadosti Pezinčanov o vedľajšom účastníctve.
30. apríl 2010: Ministerstvo výstavby oznamuje, že preskúmalo územné rozhodnutie skládky
a nenašlo dôvody jeho nezákonnosti. Z oznámenia ale vyplýva, že ministerstvo neskúmalo čo malo,
teda zákonnosť územného rozhodnutia, ale skúmalo zákonnosť územného plánu, čo môže iba súd.
Preto nemohlo nájsť rozpor územného rozhodnutia s územným plánom Pezinka.
27. máj 2010: Ústavný súd rozhoduje, že ústavné práva spoločnosti Ekologická skládka a.s. boli
postupom a rozhodnutím Najvyššieho súdu SR porušené. Zároveň ústavný súd zrušil rozsudok NS SR
z 28. mája 2009, ktorým boli zrušené povolenia na skládku a vrátil NS SR vec na ďalšie konanie. Kauza
sa tak vrátila do stavu spred roka a NS SR má opätovne posúdiť zákonnosť skládky. ÚS SR zrušil
spomínaný rozsudok najmä pre porušenie procesných práv Ekologickej skládky a.s.
14. júl 2010: Ministerstvo vnútra, ktoré dočasne preberá agendu ministerstva výstavby, upovedomuje
účastníkov, že začalo konanie o preskúmaní územného rozhodnutia KSÚ BA v mimoodvolacom konaní.
Účastníkov vyzýva na vyjadrenie.
17. august 2010: Potom, ako sa vec vrátila Najvyššiemu súdu SR na ďalšie konanie, súd rozhoduje
o prerušení konania a odkladá vykonateľnosť povolenia na skládku. Súčasne predkladá Súdnemu
dvoru EÚ (SD EÚ) päť predbežných otázok, ktoré sa týkajú výkladu a aplikácie práva EÚ v kauze
Pezinská skládka. Podľa Najvyššieho súdu SR totiž Ústavný súd SR vo svojom náleze nezohľadnil
európske právo v oblasti ochrany životného prostredia, pričom NS SR je nálezom ÚS SR viazaný.
Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ bude však záväzné pre NS SR aj ÚS SR a kým SD EÚ nerozhodne,
skládka sa nezaváža.
23. august 2010: Pezinčania žiadajú IŽP BA o potvrdenie informácie o tom, že došlo k zmene
prevádzkovateľa skládky zo spoločnosti Ekologická skládka, a.s. na Bricorp Development, s.r.o.
a zároveň žiadajú kópie listín, na základe ktorých k tomuto prechodu práv došlo. IŽP BA potvrdzuje, že
k prechodu práv došlo avšak kópie listín neposkytla, lebo ich nemá k dispozícii.
3. september 2010: Ministerstvo vnútra SR, ktoré dočasne prebralo agendu ministerstva výstavby,
v mimoodvolacom konaní ruší pre nezákonnosť územné rozhodnutie KSÚ BA. Voči tomuto
rozhodnutiu sa niektorí účastníci odvolali (podali tzv. rozklad).
4. október 2010: ÚS SR po roku sprístupňuje Pezinčanom uznesenie, ktoré im doteraz utajoval. Toto
uznesenie umožnilo Ekologickej skládke, a.s. pred rokom, na niekoľko mesiacov dočasne zavážať
skládku odpadom.
13. december 2010: Pezinčania na žiadosť Súdneho dvoru EÚ zasielajú návrh odpovedí na päť
predbežných otázok Najvyššieho súdu SR.
11. marec 2011: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, na ktoré prešla agenda
bývalého ministerstva výstavby, ruší rozhodnutie Ministerstva vnútra SR z 3. septembra 2010
o zrušení územného rozhodnutia. Rozhodnutie je podpísané ministrom dopravy Jánom Figeľom.
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20. máj 2011: Pezinčania podávajú na Krajský súd v BA žalobu na preskúmanie zákonnosti
rozhodnutia ministra Figeľa z 11. marca 2011.
august 2011: Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny preveruje postup Generálnej
prokuratúry SR (GP SR) v kauze Pezinská skládka, najmä dve rozporuplné stanoviská z toho istého
dátumu s rovnakým obsahom no vymenenou zadnou stranou. Nasleduje vyjadrenie generálnej
prokuratúry a Pezinčanov. Stanovisko GP SR boli na zasadnutí výboru obhajovať námestník
generálneho prokurátora Dobroslav Trnka a námestník bratislavského krajského prokurátora René
Vanek. Výbor uznesením konštatuje, že stanovisko GP SR považuje za neuspokojivé.
4. august 2011: Pezinčania na IŽP BA opätovne preverujú, kto je aktuálnym prevádzkovateľom
skládky. IŽP BA informuje, že novým prevádzkovateľom skládky je Bricorp Development, s.r.o. a tvrdí,
že si to overila nahliadnutím do zmluvy. Zároveň informuje, že doklady sú súčasťou spisu, ktorý sa
nachádza na NS SR. Pezinčania však pri nahliadnutí do súdneho spisu zistili, že uvedené dokumenty sa
tam nenachádzajú.
9. august 2011: Pezinčania informujú NS SR o zmene prevádzkovateľa skládky z dôvodu možného
pribratia Bricorp Development, s.r.o. ako účastníka do súdneho konania. V prípade, ak by aktuálny
prevádzkovateľ nebol účastníkom konania, mohlo by dôjsť k zmareniu niekoľkoročného súdneho
konania.
25. august 2011: Najvyšší súd SR za účelom zistiť aktuálny okruh účastníkov konania o skládke žiada
IŽP BA o objasnenie toho, na základe akých skutočností došlo k zmene prevádzkovateľa a žiada, aby
súdu doplnila listiny, najmä zmluvu medzi Ekologickou skládkou, a.s. a Bricorp Development, s.r.o.
september 2011: IŽP BA potvrdzuje, že došlo k zmene prevádzkovateľa na Bricorp Development,
s.r.o. a zároveň hovorí, že požadované dokumenty, vrátane zmluvy, im boli poskytnuté len k
nahliadnutiu. IŽP BA odporúča Najvyššiemu súdu SR, aby sa so svojou požiadavkou obrátil na Bricorp
Development, s.r.o.
október a november 2011: NS SR vyzýva Ekologickú skládku, a.s. a Bricorp Development, s.r.o., aby
sa vyjadrili k listu IŽP BA o prechode práv a k svojej účasti v súdnom konaní. Obe spoločnosti
potvrdzujú, že došlo k zmene prevádzkovateľa skládky, zároveň však dopĺňajú, že „predmetná zmluva
je v súčasnosti neúčinná“. Ekologická skládka, a.s. trvá na svojej účasti v súdnom konaní, Bricorp
Development, s.r.o. do neho nežiada vstúpiť.
november 2011: Súdny dvor EÚ vytyčuje pojednávanie na 17. január 2012 v Luxemburgu. Pred
pojednávaním súd požaduje ďalšie vysvetlenia a dôkazy týkajúce sa aj širšieho kontextu, t.j. starej
skládky v Pezinku.
január 2012: Veľká komora Súdneho dvora EÚ pojednávala 17.1.2012 o kauze Pezinskej skládky.
Stranami sporu boli Pezinčania a mesto Pezinok ako žalobcovia, žalovanou stranou bola Slovenská
inšpekcia životného prostredia. Vedľajším účastníkom konania bol prevádzkovateľ, spoločnosť
Ekologická skládka, a.s.. Na pojednávaní právni zástupcovia predniesli svoje stanoviská a zodpovedali
otázky sudcov. Pezinčanov zastupovala Zuzana Čaputová, spolupracujúca advokátka VIA IURIS.
Rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie bude záväzné pre Najvyšší súd SR aj Ústavný súd SR.
apríl 2012: Generálna advokátka Súdneho dvora EÚ vydala stanovisko, priaznivé pre Pezinčanov.
Stanovisko generálnej advokátky, ktoré je návrhom jej odpovedí na päť predbežných otázok,
predchádza rozhodnutiu samotného súdu, ktoré bude záväzné. Po jeho rozhodnutí sa vec vráti na
Najvyšší súd SR, ktorý rozhodne o zákonnosti povolenia novej skládky v Pezinku. V stanovisku
Generálnej advokátky SD EÚ akceptovala podstatné argumenty Pezinčanov.
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január 2013: Veľká komora Súdneho dvora EÚ vynesie 15. januára 2013 predpoludním rozsudok vo
veci pezinskej skládky. O budúcnosti skládky sa rozhoduje v (unikátne dlhom) 29 mesiacov trvajúcom
konaní.
Zoznam použitých skratiek:
GP SR – Generálna prokuratúra SR
IŽP BA – Inšpektorát životného prostredia
v Bratislave
KS BA – Krajský súd v Bratislave
KSÚ BA – Krajský stavebný úrad v Bratislave
KÚ BA – Krajský úrad v Bratislave
MŽP – Ministerstvo životného prostredia SR

NR SR – Národná rada SR
NS SR – Najvyšší súd SR
SD EÚ – Súdny dvor EÚ
SIŽP – Slovenská inšpekcia životného
prostredia, ústredie
SÚ PK – Stavebný úrad v Pezinku
ÚS SR – Ústavný súd SR
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