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Vec
Petícia občanov obce Drienovská Nová Ves proti realizácii zariadenia na energetické
zhodnocovanie komunálneho odpadu – Drienov – oznámenie výsledku vybavenia petície
Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky bola doručená petícia občanov obce
Drienovská Nová Ves proti realizácii zariadenia na energetické zhodnocovanie komunálneho
odpadu – Drienov, v ktorej podpísaní občania vyjadrili nesúhlas so zámerom vybudovať v areáli
bývalej kafilérie Drienov spaľovňu odpadov, ktorú navrhovateľ predstavil pod názvom
„Zariadenie na energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu – Drienov“.
Na základe posúdenia obsahu petície a na základe stanoviska vecne príslušného
organizačného útvaru ministerstva, a to odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie, Vám,
ako osobe určenej na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci, zasielame nasledovné
odôvodnenie.
Navrhovateľ, SLOR, s. r. o., so sídlom Bajzova 1, Bratislava, doručil dňa 5. marca 2019
Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 22 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“) zámer navrhovanej činnosti „Zariadenie na energetické
zhodnocovanie komunálneho odpadu – Drienov“ (ďalej len „zámer“), vypracovaný podľa prílohy
č. 9 zákona.
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 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) 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
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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 listom č. 3852/2019-1.7/bj,
14100/2019, 14102/2019-int. zo dňa 13. marca 2019 podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku, že
podľa § 18 ods. 2 správneho poriadku dňom doručenia zámeru navrhovanej činnosti začalo
správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie.
MŽP SR zaslalo podľa § 23 ods. 1 zákona dotknutej obci (obec Drienov) zámer a zároveň
informáciu
o zverejnení
na
webovom
sídle
MŽP
SR,
na
adrese
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-energeticke-zhodnocovanie-omunalnehoodpadu-drienov zaslalo aj povoľujúcemu, dotknutému a rezortnému orgánu.
Na základe stanovísk doručených k zámeru MŽP SR zaslalo informáciu o zverejnení zámeru
aj ostatným obciam, ktoré sa považujú navrhovanou činnosťou dotknuté (Obec Drienovská Nová
Ves, Obec Ličartovce, Obec Petrovany) listom č. 3852/2019-1.7/bj, 21049/2019 zo dňa 16. apríla
2019.
MŽP SR v ďalšom kroku na základe predloženého zámeru, doručených stanovísk k zámeru
a po prerokovaní s navrhovateľom určí podľa § 30 zákona rozsah hodnotenia. Podľa § 30 ods. 6
zákona platnosť rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, určeného podľa ods. 1,
je tri roky od jeho určenia, ak sa v harmonograme neurčí inak.
Navrhovateľ do uplynutia platnosti rozsahu hodnotenia doručí MŽP SR podľa § 31 zákona
správu o hodnotení navrhovanej činnosti vypracovanú podľa prílohy č. 11 zákona (ďalej len
„správa o hodnotení“). MŽP SR následne zašle správu o hodnotení na zaujatie stanoviska podľa
§ 33 ods. 1 zákona povoľujúcemu orgánu, rezortnému orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej
obci. Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie zároveň v súlade s § 33 ods. 3 zákona zašle
dotknutej verejnosti. Podľa § 34 ods. 2 zákona dotknutá obec do uplynutia doby vystavenia
všeobecne zrozumiteľného záverečného zhrnutia zabezpečí po dohode a v spolupráci
s navrhovateľom verejné prerokovanie navrhovanej činnosti. Termín a miesto konania verejného
prerokovania dotknutá obec oznámi podľa § 34 ods. 3 zákona verejnosti najneskôr desať
pracovných dní pred jeho konaním a prizve naň príslušný orgán, rezortný orgán a dotknutý orgán.
Následne MŽP SR v ďalších krokoch procesu posudzovania navrhovanej činnosti určí podľa
§ 36 zákona spracovateľa odborného posudku a navrhovateľ zabezpečí vypracovanie odborného
posudku u odborne spôsobilej osoby. Po doručení odborného posudku MŽP SR upovedomí podľa
§ 33 ods. 2 správneho poriadku, že účastníci konania a zúčastnené osoby 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. 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 správne konanie vo veci posudzovania
predpokladaných vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti „Zariadenie na energetické
zhodnocovanie komunálneho odpadu – Drienov“ nie je ukončené, nie je možné Vašu petíciu
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vyhodnotiť výrokom opodstatnenosti, resp. neopodstatnenosti. Týmto oznámením považujeme
petíciu za zodpovedanú a v súlade s § 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení
neskorších predpisov za vybavenú.
S pozdravom

Ing. Zuzana Domsitzová
vedúca oddelenia
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