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Vec 
Petícia „nesúhlas so skládkou nebezpečného odpadu v k. ú. obce Sirník“ – oznámenie o výsledku 
vybavenia petície 

Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) bola dňa 28. apríla 2020 
doručená petícia od Vás, ako osoby určenej pre styk s verejnou mocou, v ktorej je vyjadrené 
nesúhlasné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti „Integrované zariadenie na nakladanie 
s odpadmi Sirník, Skládka odpadov – IV. Etapa“ navrhovateľa REMKO Sirník, s. r. o., 
Rastislavova 98, 043 46 Košice (ďalej len „navrhovateľ“). 

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. 

Dňa 25. marca 2020 doručil navrhovateľ odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie 
MŽP SR (ďalej len „OPVŽP“) zámer navrhovanej činnosti „Integrované zariadenie na nakladanie 
s odpadmi Sirník, Skládka odpadov – IV. Etapa“ vypracovaný podľa prílohy č. 9 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“). 

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 známych účastníkov konania, že dňom doručenia zámeru navrhovanej 
činnosti „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, Skládka odpadov – IV. Etapa“ 
(ďalej len „navrhovaná činnosť“) začalo správne konanie podľa § 18 správneho poriadku vo veci 
posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie. 
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Predmetom navrhovanej činnosti je vybudovanie skládky triedy na nebezpečný odpad  
v k. ú. obce Sirník v areáli existujúcej prevádzky navrhovateľa, kde v súčasnosti prevádzkuje 
skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný. 

Petícia proti realizácii navrhovanej činnosti aj s textom sprievodného listu je zároveň 
stanoviskom k zámeru podľa § 23 ods. 4 zákona. 

V petícii je vyjadrený nesúhlas a žiadosť, aby MŽP SR navrhovanú činnosť zamietlo 
a nepovolilo. 

OPVŽP uvádza, že aj uvedené argumenty budú predmetom prerokovania rozsahu hodnotenia 
podľa § 30 zákona s navrhovateľom, ktorý bude zrejme ešte v súlade s § 65g ods. 1 zákona 
vykonaný v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe (v súlade so zákonom  
č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov – zákon o e-Governmente). 

OPVŽP následne určí rozsah hodnotenia, ktorý bude platný 3 roky. Navrhovateľ zabezpečí 
vypracovanie správy o hodnotení podľa § 31 zákona. O doručení správy o hodnotení bude 
dotknutá verejnosť, ako účastník konania informovaná. Dotknutá obec spolu s navrhovateľom 
zabezpečí verejné prerokovanie. Následne OPVŽP určí spracovateľa odborného posudku a po 
doručení odborného posudku vydá záverečné stanovisko. Predmetným oznámením považujeme 
Vašu petíciu z hľadiska zákona o petičnom práve za zodpovedanú a vybavenú. 

S pozdravom 
  
 Ing. Zuzana Domsitzová 
 vedúca oddelenia 


