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Oddelenie sťažností a petícií 

 

 

 

 

 

 
Váš list číslo/zo dňa 

 

Naše číslo 

4/2019-pet.-1.17 

19550/2019 

Vybavuje/kontakt 

02 5956 2604 

Dátum 

10. apríla 2019  

 

Vec 

Petícia proti realizácii projektov  "Splyňovacia elektráreň na biomasu, Krásnohorská Dlhá Lúka" 

a "Splyňovacia elektráreň na biomasu, Krásnohorská Dlhá Lúka - doplnenie TAP a TDP" – 

oznámenie výsledku vybavenia petície 

 

 

Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) bol dňa 14. marca 2019 

doručený list Združenia obcí „Mikroregión Čremošná“ č. 1/2019 zo dňa 7. marca 2019 ako 

stanovisko k správe o hodnotení činnosti „Splyňovacia elektráreň na biomasu, Krásnohorská 

Dlhá Lúka - doplnenie TAP a TDP“, v prílohe ktorého bola priložená petícia so 172 podpisovými 

hárkami s 2447 podpismi.  

V petícii podpísaní občania obcí spojených v Združení obcí „Mikroregiónu Čremošná“ 

a širšieho okolia požadujú, aby realizácia projektov "Splyňovacia elektráreň na biomasu, 

Krásnohorská Dlhá Lúka" a "Splyňovacia elektráreň na biomasu, Krásnohorská Dlhá Lúka - 

doplnenie TAP a TDP" bola pozastavená a zrušená. 

Vzhľadom na to, že petícia má charakter žiadosti, pri vybavovaní petície sme postupovali 

podľa § 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o petičnom práve“). Na základe posúdenia obsahu petície a na základe stanoviska vecne 

príslušného organizačného útvaru MŽP SR, a to odboru posudzovania vplyv na životné prostredie 

(ďalej len „MŽP SR, OPVŽP“), Vám ako osobe určenej na zastupovanie v styku s orgánom 

verejnej moci zasielame nasledovné odôvodnenie. 

 

Projekt „Splyňovacia elektráreň na biomasu, Krásnohorská Dlhá Lúka“ nebol predmetom 

posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 

na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon“). MŽP SR nie je povoľujúcim orgánom, a preto nemôže realizáciu uvedeného 

projektu pozastaviť ani zrušiť. 

 

• 

• • 

• 

http://www.minzp.sk/
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K projektu „Splyňovacia elektráreň na biomasu, Krásnohorská Dlhá Lúka – doplnenie TAP 

a TDP“ uvádzame nasledovné: 

 

Navrhovateľ, HÔRKA POWER, s. r. o., so sídlom Kokava nad Rimavicou 1445, 

prostredníctvom splnomocneného zástupcu, spoločnosti INECO, s. r. o., Mladých budovateľov 2, 

Banská Bystrica (ďalej len „navrhovateľ“), dňa 24. septembra 2018 doručil MŽP SR podľa § 22 

zákona zámer navrhovanej činnosti „Splyňovacia elektráreň na biomasu, Krásnohorská Dlhá 

Lúka – doplnenie TAP a TDP“ (ďalej aj „navrhovaná činnosť“), vypracovaný podľa prílohy č. 9 

zákona.  

 

Účelom navrhovanej činnosti je rozšírenie pôvodne uvažovaného paliva (biomasy) o tuhé 

alternatívne palivo (ďalej len „TAP“) a tuhé druhotné palivo (ďalej len „TDP“), ktoré bude použité 

v splyňovacích reaktoroch o maximálnej kapacite 8 625 t/rok spracovaných odpadov. 

 

MŽP SR, OPVŽP ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa 

§ 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. k) 

zákona upovedomilo podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku, že dňom doručenia zámeru 

navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 správneho poriadku správne konanie vo veci posudzovania 

predpokladaných vplyvov na životné prostredie. 

 

MŽP SR, OPVŽP zaslalo podľa § 23 ods. 1 zákona dotknutej obci zámer a zároveň 

informáciu o zverejnení na webovom sídle MŽP SR, na adrese 

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/splynovacia-elektraren-na-biomasu-krasnohorska-dlha-luka-

doplnenie-tap zaslalo aj povoľujúcemu, dotknutému a rezortnému orgánu. 

 

Dňa 6. novembra 2018 sa podľa § 30 ods. 1 zákona uskutočnilo na MŽP SR prerokovanie 

rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti so zástupcom navrhovateľa a za účasti aj zástupcu 

dotknutej obce Lipovník, ktorý je zároveň zástupcom Združenia obcí „Mikroregión Čremošná“.  

 

MŽP SR na základe predloženého zámeru, doručených stanovísk k zámeru a po prerokovaní 

s navrhovateľom určilo podľa § 30 zákona listom č. 9263/2018-1.7/bj zo dňa 8. novembra 2018 

rozsah hodnotenia. 

 

Navrhovateľ doručil dňa 24. januára 2019 na MŽP SR podľa § 31 zákona správu o hodnotení 

navrhovanej činnosti vypracovanú podľa prílohy č. 11 zákona (ďalej len „správa o hodnotení“). 

 

MŽP SR, OPVŽP podľa § 33 ods. 1 zákona zaslalo na zaujatie stanoviska povoľujúcemu 

orgánu, rezortnému orgánu, dotknutým orgánom a dotknutej obci správu o hodnotení 

prostredníctvom informácie o zverejnení na webovom sídle MŽP SR. Dotknutej obci zaslalo 

v prílohe správu o hodnotení aj v listinnom vyhotovení spolu so všeobecne zrozumiteľným 

záverečným zhrnutím. Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie zároveň v súlade s § 33 ods. 3 

zákona zaslalo dotknutej verejnosti. Písomné stanovisko k správe o hodnotení podľa § 35 ods. 1 

zákona bolo možné doručiť na MŽP SR najneskôr do 30 dní od jej doručenia. Verejnosť mohla 

svoje písomné stanovisko doručiť na MŽP SR najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia 

záverečného zhrnutia dotknutou obcou. Stanovisko Združenia obcí „Mikroregión Čremošná“ 

k správe o hodnotení bolo doručené v tejto lehote. 

  

Podľa § 34 ods. 2 zákona dotknutá obec do uplynutia doby vystavenia všeobecne 

zrozumiteľného záverečného zhrnutia mala zabezpečiť po dohode a v spolupráci s navrhovateľom 
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verejné prerokovanie navrhovanej činnosti. Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti sa 

uskutočnilo podľa pozvánky č. 130/19 zo dňa 4. marca 2019 doručenej MŽP SR od obce 

Krásnohorská Dlhá Lúka dňa 19. marca 2019 o 18:00 hodine v sále Kultúrneho domu 

v Krásnohorskej Dlhej Lúke.  

 

V ďalších krokoch procesu posudzovania navrhovanej činnosti MŽP SR, OPVŽP podľa § 36 

zákona určí spracovateľa odborného posudku a navrhovateľ zabezpečí vypracovanie odborného 

posudku u odborne spôsobilej osoby. Po doručení odborného posudku MŽP SR, OPVŽP 

upovedomí podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníkov konania a zúčastnené osoby, že majú 

možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho 

zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. 

 

Výsledkom posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti je záverečné stanovisko, v ktorom 

podľa § 37 ods. 4  zákona príslušný orgán okrem celkového hodnotenia vplyvov navrhovanej 

činnosti uvedie, či s jej realizáciou súhlasí alebo nesúhlasí a za akých podmienok. Záverečné 

stanovisko je rozhodnutie, ktoré je záväzné pre ďalšie povoľovacie konanie. Právoplatnosťou 

záverečného stanoviska vzniká oprávnenie navrhovateľa navrhovanej činnosti, ktorá musí byť 

predmetom posudzovania vplyvov podľa § 18 ods. 1 zákona, podať návrh na začatie 

povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti vo variante odsúhlasenom príslušným orgánom 

v záverečnom stanovisku. 

 

   Na základe vyššie uvedených faktov a skutočnosti, že vo veci navrhovanej činnosti 

„Splyňovacia elektráreň na biomasu, Krásnohorská Dlhá Lúka – doplnenie TAP a TDP“ 

v súčasnosti stále prebieha správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na 

životné prostredie, ktoré ešte nie je ukončené, nie je možné Vašu petíciu vyhodnotiť výrokom 

opodstatnenosti, resp. neopodstatnenosti. Týmto oznámením považujeme petíciu za zodpovedanú 

a v súlade s § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve za vybavenú. 

 

S pozdravom 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zuzana Domsitzová 

 vedúca oddelenia 

 

 

Na vedomie:  

Združenie obcí „Mikroregiónu Čremošná“, 049 42 Lipovník č. 164 


