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Vec
Petícia proti výstavbe plazmovej spaľovne komunálneho odpadu – oznámenie výsledku vybavenia
petície
Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) bola dňa
18. augusta 2020 doručená petícia označená ako Petícia proti výstavbe plazmovej spaľovne
komunálneho odpadu v Seliciach (ďalej len „petícia“), v ktorej podpísaní občania vyjadrili
nesúhlas proti zámeru „Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu
plazmovou technológiou v lokalite Selice“. V petícií ste určená ako osoba na zastupovanie v styku
s orgánom verejnej moci. Petícia obsahuje 615 písomných podpisových hárkov s 9 423 podpismi.
Zoznam osôb podporujúcich petíciu elektronicky s 2 361 podpismi neberieme do úvahy a túto
skutočnosť spolu s odôvodnením sme Vám oznámili listom č. 41 434/2020 zo dňa 21. augusta
2020.
Na základe posúdenia obsahu petície a na základe stanoviska vecne príslušného
organizačného útvaru MŽP SR, a to odboru posudzovania vplyvu na životné prostredie, Vám
zasielame nasledovné stanovisko.
Vo veci navrhovanej činnosti „Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho
odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“) prebieha na
MŽP SR proces 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“).
V súčasnosti plynie lehota na pripomienkovanie správy o hodnotení navrhovanej činnosti
a realizujú sa verejné prerokovania navrhovanej činnosti.
K správe o hodnotení navrhovanej činnosti boli na MŽP SR, v rámci procesu posudzovania
vplyvov na životné prostredie podľa zákona, doručené negatívne stanoviská od Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky, odboru ochrany ovzdušia, obce Vlčany, Tvrdošovce,
Trnovec nad Váhom, Neded, mesta Šaľa a dotknutej verejnosti.
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MŽP SR následne na základe správy o hodnotení navrhovanej činnosti a ostatných
doručených podkladov určí spracovateľa odborného posudku. Po jeho doručení MŽP SR vydá
záverečné stanovisko, ktoré bude podkladom pre ďalšie povoľovacie konanie.
Uvedené argumenty popísané v petícií budú riadne vyhodnotené v procese posudzovania
vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie v zmysle zákona a účastníci konania budú
informovaní o nasledujúcich krokoch procesu a bude im umožnené využiť všetky práva
vyplývajúce zo zákona a všeobecného predpisu o správnom konaní.
V tomto štádiu, keď správne konanie vo veci stále prebieha, nie je možné prejudikovať
výsledok posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie pre navrhovanú činnosť,
a preto nie je možné vyhodnotiť Vašu petíciu z hľadiska opodstatnenosti.
Na základe vyššie uvedených faktov týmto oznámením považujeme Vašu petíciu z hľadiska
zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov za zodpovedanú.
S pozdravom
Ing. Zuzana Domsitzová
vedúca oddelenia
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