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Vec 

Petícia proti zámeru vybudovania zariadenia na Termické zhodnocovanie ostatných odpadkov 

v Nových Zámkoch – oznámenie výsledku vybavenia petície 

Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky bola dňa 28. mája 2018 doručená 

petícia občanov, ktorých zastupujete ako osoba určená pre styk s orgánom verejnej moci, proti 

zámeru „Termické zhodnocovanie ostatných odpadov“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“) 

navrhovateľa Wastech, s. r. o., Bošániho 15, 841 01 Bratislava, zastúpeného splnomocneným 

zástupcom, spoločnosťou INECO, s. r. o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica (ďalej 

len „navrhovateľ“). Petícia obsahovala 179 ks originálnych podpisových hárkov s 2 626 podpismi 

občanov. 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov 

na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) 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 č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon“) upovedomilo podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku účastníkov konania, že dňom 

doručenia zámeru navrhovanej činnosti (23. novembra 2016) začalo podľa § 18 správneho 

poriadku správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie. 

MŽP SR určilo pre navrhovanú činnosť podľa § 30 zákona rozsah hodnotenia pod 

č. 2336/2017-1.7/mo zo dňa 10. januára 2017, v ktorom určilo, že správa o hodnotení bude 
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obsahovať dôkladné zhodnotenie nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná 

činnosť nerealizovala) a variantu predloženého v zámere, ktorý preukáže, že plynná zložka spĺňa 

kritériá pre plynné druhotné palivo. 

 Navrhovateľ doručil dňa 11. apríla 2018 na MŽP SR, podľa § 31 zákona a prílohy č. 11 

zákona, správu o hodnotení navrhovanej činnosti. MŽP SR zaslalo listom č. 1767/2018-17/mo 

zo dňa 16. apríla 2018 na zaujatie stanoviska podľa § 33 ods. 1 zákona dotknutej obci správu 

o hodnotení činnosti  v listinnom vyhotovení a dotknutej obci a rezortnému orgánu, dotknutému 

orgánu a povoľujúcemu orgánu prostredníctvom informácii o zverejnení na webovom sídle MŽP 

SR, na adrese:  

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/termicke-zhodnocovanie-ostatnych-odpadov-nove-zamky 

V zákonom stanovenej lehote bolo, okrem petície, ktorá je zároveň považovaná aj 

za stanovisko verejnosti  a zároveň za spoločné podanie podľa § 17 ods. 4 správneho poriadku,  

bolo na MŽP SR doručených 5 stanovísk, z toho 3 nesúhlasné. Nesúhlas s navrhovanou činnosťou, 

okrem občanov, ktorí podpísali petíciu, vyjadril rezortný orgán v dvoch stanoviskách 

(Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového hospodárstva aj 

odbor ochrany ovzdušia) a dotknutá obec mesto Nové Zámky. 

Po vyhodnotení doručených stanovísk, MŽP SR využilo ustanovenie § 35 ods. 5 zákona 

a požiadalo, listom č. 1767/2018-1.7/mo zo dňa 8. júna 2018, navrhovateľa o poskytnutie 

doplňujúcich informácií na objasnenie pripomienok vyplývajúcich zo stanovísk k správe 

o hodnotení v lehote do 30 dní od doručenia. Prílohou listu je aj text doručenej petície. 

Po doručení vyjadrenia navrhovateľa k pripomienkam musí MŽP SR podľa § 36 ods. 2 zákona 

do 5 dní určiť spracovateľa odborného posudku, ktorý má na jeho vypracovanie 60 dní, pričom 

táto lehota môže v odôvodnených prípadoch predĺžená najviac o 30 dní. MŽP SR následne vydá 

záverečné stanovisko do 30 dní od doručenia odborného posudku. 

Vaše stanovisko, ktoré ste doručili k správe o hodnotení podľa § 24 ods. 3 písm. c) zákona, 

Vám zabezpečilo postavenie účastníka konania, a preto Vám bude doručené upovedomenie 

o podkladoch rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku a budete  mať možnosť, aby ste 

sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne 

navrhnúť jeho doplnenie.  

Na základe vyššie uvedených faktov a skutočnosti, že v tejto veci MŽP SR v súčasnosti 

vykonáva podľa zákona proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktorý ešte nie je 

právoplatne ukončený, týmto oznámením považujeme Vašu petíciu z hľadiska zákona o petičnom 

práve za zodpovedanú a vybavenú. 

S pozdravom 

 

  

 Ing. Zuzana Domsitzová 

 riaditeľka odboru 
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