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 PD Košeca ,a.s. 
Zliechovská cesta 384 
01864 Košeca 
   

  
Vaša zn.: Naša zn.: 21/OK/17 V Ilave dňa 20. februára 2017 
  
  
Vec: Výzva na upustenie od protiprávneho konania + žiadosť o verejné 
ospravedlnenie - odpoveď 
 
 O poskytnutie právnej pomoci ma požiadal klient - Obec Košeca.  
 

Môjmu klientovi bol doručený list datovaný 6.2.2017, podpísaný uvedeného dňa 
v Horovciach p. Petrom Hrdým. V uvedenom liste sa menovaný údajne v mene vašej 
spoločnosti, ako aj v mene spoločností BIOPLYN HOROVCE 2 s.r.o. a BIOTEC, s.r.o. domáha 
upustenia od údajného protiprávneho konania, ktorého sa mal môj klient voči vyššie 
uvedeným spoločnostiam dopustiť a tiež sa domáhate uverejnenia verejného ospravedlnenia 
v navrhovanom znení. Z údajov obchodného registra sme zistili, že p. Peter Hrdý (pokiaľ ide 
o tú istú osobu) je členom dozornej rady Vašej spoločnosti. Z uvedeného dôvodu, aj keď  
členstvo v dozornej rade nezakladá oprávnenie zastupovať spoločnosť navonok, adresujeme 
túto odpoveď Vašej spoločnosti. Ostatným dvom menovaným spoločnostiam,  hoci 
menovanému, aspoň v zmysle obchodného registra, nevyplýva vôbec žiadne oprávnenie za 
ne konať, túto odpoveď zasielame na vedomie z toho dôvodu, že ich obchodné mená boli 
uvedené ako odosielatelia na obálke predmetnej výzvy.  

 
 Na základe poverenia môjho klienta Vám oznamujem ozrejmiť nasledovné: 
 
 Môj klient si nie je vedomý žiadneho protiprávneho konania. Nevidíme dôvod pre to, 
aby materiály, ktorých stiahnutie z web-stránky obce Košeca požadujete, boli  z uvedenej 
stránky stiahnuté. Ich uverejnením na svojej oficiálnej stránke, ako aj ďalšími s tým 
súvisiacimi aktivitami obec plní úlohy, ktorých plnenie jej ukladajú platné právne predpisy, 
najmä, ale nielen zákony č. 369/1990 Zb. a 211/2000 Z.z. 

Vzorky digestátu, ktorých neodborný spôsob odberu namietate, boli podľa nášho 
názoru odobraté maximálne korektným a zákonným spôsobom. Spôsob odberu priamo 
z vozidla, ktoré digestát na polia rozvážalo, nebol možný, nakoľko príslušníci PZ odmietli 
v tejto súvislosti s obcou spolupracovať a vozidlo tak nebolo možné zastaviť. Proces odberu 
vzoriek je zachytený na videozázname. Skúšky boli vyhodnotené akreditovaným laboratóriom 
a výsledky skúšok sú tak relevantným dokladom zloženia predmetných vzoriek a toho, že 
tieto ohľadne niektorých hodnôt prekračovali limitné hodnoty – konkrétne pre Enterokoky. 

To, že si Vaša spoločnosť zabezpečila vykonanie skúšok, ktorých výsledky boli iné, je 
v tejto súvislosti irelevantné, vzorky odobraté mojim klientom boli preukázateľne 
kontaminované. Len podotýkam, že rovnako aj môj klient by mohol spochybňovať 
korektnosť odobratia uvedených vzoriek, či iné okolnosti, tak ako to vo Vašej výzve robíte 
Vy. Informácie, uvedené na webovom sídle môjho klienta sú tak pravdivé a ich  



zverejnením môj klient sledoval nanajvýš legitímny cieľ informovania verejnosti o otázkach 
životného prostredia v obci. Zverejnenie pravdivých informácií, a na dôvažok ich zverejnenie 
vo verejnom záujme, nemôže byť považované za protiprávne a nemôže ním dôjsť k zásahu 
do akýchkoľvek práv Vašej spoločnosti. Poukazovanie na možné spáchanie trestného činu je 
vo vzťahu k tomu, že poškodenými by mali byť právnické osoby - obchodné spoločnosti, tiež 
úplne nemiestne. Z uvedeného dôvodu, keďže zverejnené boli údaje, ktoré sú pravdivé, boli 
získané zákonným spôsobom a verifikované akreditovaným laboratóriom, Vám, ako som už 
uviedol  vyššie, oznamujeme, že môj klient nemá v úmysle uvedené príspevky zo svojho 
webového sídla stiahnuť. Rovnako, keďže nedošlo k žiadnemu protiprávnemu konaniu, 
neprichádza do úvahy akékoľvek ospravedlnenie. Vaša výzva, na ktorú touto odpoveďou 
reagujem, bude samozrejme v rámci informovania verejnosti na webovom sídle môjho 
klienta uverejnená.  
 

Na záver považujeme za potrebné uviesť, že konanie môjho klienta je výsledkom už 
niekoľko rokov trvajúcich sťažností a žiadostí občanov obce Košeca (ako aj okolitých obcí) na 
výsledky činnosti Vašej spoločnosti pri aplikácii digestátu - najmä na dlhotrvajúci 
neznesiteľný zápach a znečistené verejné komunikácie. To, že zamestnanci Vašej spoločnosti 
väčšinou digestát na polia aplikovali počas noci alebo v dňoch pracovného voľna či pokoja, 
tiež niečomu nasvedčuje. Poukazujeme na to, že už samotné obťažovanie občanov 
zápachom v takom rozsahu, v akom sa ho dopúšťa vaša spoločnosť, je v rozpore s  
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, najmä s jeho ustanovením § 127. 
Občania obce sa tiež obávajú znečistenia studní, ktoré pre mnohých predstavujú jediný 
vodný zdroj.  
 

Je teda zrejmé, že požiadavka Vašej spoločnosti voči môjmu klientovi, vyplývajúca 
z predmetnej výzvy, je nepodložená. Vyzývam Vás preto, aby ste akékoľvek Vaše 
aktivity, ktoré smerujú voči môjmu klientovi, ako aj voči jeho štatutárnym orgánom, 
zamestnancom, či akýmkoľvek tretím osobám, s okamžitou účinnosťou zastavili a zamerali sa 
naopak na odstránenie negatívnych dôsledkov Vašej činnosti na životné prostredie 
obyvateľov obce Košeca, ako aj okolitých obcí. V prípade, že naďalej budete trvať na svojich 
nedôvodných požiadavkách a prípadne sa ich budete domáhať aj súdnou cestou, bude obec 
nútená sa kvalifikovaným spôsobom brániť. Keďže ide z pohľadu obyvateľov obce o otázku 
zásadného významu, títo budú o akýchkoľvek krokoch v tejto veci informovaní tak ako 
doteraz  a všetky materiály im budú sprístupňované. Uvedená informovanosť je vo verejnom 
záujme, právo verejnosti na informácie o práci obce, jej štatutára, obecného úradu, či iných 
orgánov obce, ako aj právo verejnosti na informácie o stave životného prostredia obce, 
nesmie byť podľa nášho názoru obmedzované.  
 
S pozdravom 
 

 
Mgr. Juraj Janco 

advokát 
 
 
na vedomie:  BIOPLYN HOROVCE 2, s.r.o.,  02062 Horovce 106 
  BIOTEC, s.r.o., Skuteckého 17, 97401 Banská Bystrica 


