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Vec
Petícia „proti zámeru výstavby a prevádzky skládky nebezpečného odpadu v k. ú. Jasov –
Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi v k. ú. Jasov“ – oznámenie o výsledku vybavenia
petície
Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) bola dňa 5. marca 2020
doručená petícia proti zámeru výstavby a prevádzky skládky nebezpečného odpadu v k. ú. Jasov
– Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi v k. ú. Jasov (ďalej len „petícia“), ktorú podal
petičný výbor obce Rudník, a v ktorej ste uvedený ako osoba určená na zastupovanie v styku
s orgánom verejnej moci.
Vzhľadom na to, že petícia má charakter žiadosti, MŽP SR pri vybavovaní petície
postupovalo 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 Vašej petície a na
základe stanoviska vecne príslušného organizačného útvaru MŽP SR Vám zasielame nasledovné
odôvodnenie.
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie MŽP SR podľa § 20 ods. 3 zákona
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov zastavil správne konanie vo veci posudzovania vplyvov
navrhovanej činnosti „Jasov – Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi“ navrhovateľa,
REMKO Sirník, s. r. o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 573 345 rozhodnutím
č. 3186/2020-1.7/av-R, 12 080/2020, 12 089/2020 – int., zo dňa 3. marca 2020.
Vydaním rozhodnutia o zastavení konania je petícia bezpredmetná, nakoľko zanikol dôvod,
kvôli ktorému vznikla. Predmetným oznámením považujeme Vašu petíciu z hľadiska zákona
o petičnom práve za zodpovedanú a vybavenú.
S pozdravom
Ing. Zuzana Domsitzová
vedúca oddelenia
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