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Vec
Petícia proti navrhovanej činnosti „Ťažba štrkopieskov Siladice“ – oznámenie výsledku vybavenia
petície
Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) bol doručený list obce
Siladice č. Si-15/2019-001 zo dňa 10. januára 2019 vo veci zaslania petície, ktorú podala
„Občianska iniciatíva Proti ťažbe štrkopieskov Siladice“ (ďalej len „občianska iniciatíva“).
Signatári petície vyjadrili „nesúhlas schváleniu „Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce
Siladice“ a súčasne nesúhlas navrhovanej činnosti „Ťažba štrkopieskov Siladice“ v katastri obce
Siladice“ v zmysle zámeru navrhovanej činnosti „Ťažba štrkopieskov Siladice“ navrhovateľa
SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s. r. o. so sídlom Veľký Slavkov (ďalej len „navrhovaná
činnosť“). Občianska iniciatíva žiadala, aby MŽP SR vyjadrilo nesúhlas s navrhovanou činnosťou.
Predmetná petícia obsahuje sprievodný list podpísaný členmi petičného výboru a 32 podpisových
hárkov.
Vzhľadom na to, že petícia má charakter žiadosti, pri vybavovaní petície sme postupovali
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 petície a na základe stanoviska vecne
príslušného organizačného útvaru MŽP SR, a to odboru posudzovania vplyv na životné prostredie,
Vám ako osobe určenej na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci zasielame nasledovné
odôvodnenie.
V súvislosti s nesúhlasom so zmenami a doplnkami č. 3 Územného plánu obce Siladice
upozorňujeme, že schvaľovanie územného plánu a jeho zmien je v zmysle § 26 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
v kompetencii obce ako príslušného orgánu územného plánovania. MŽP SR nie je orgánom
územného plánovania a ani nerozhoduje o zmene územného plánu, a preto nie je príslušné sa
vyjadriť k tejto časti petície.
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MŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „príslušný orgán“)
je podľa § 54 ods. 2 písm. k) 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
o posudzovaní vplyvov“) vecne príslušným orgánom na posudzovanie vplyvov navrhovanej
činnosti na životné prostredie. Konanie vo veci posudzovania vplyvov predmetnej navrhovanej
činnosti na životné prostredie v súčasnosti prebieha na príslušnom orgáne. V rámci tohto
posudzovania bol podľa § 23 zákona o posudzovaní vplyvov zverejnený zámer navrhovanej
činnosti, ku ktorému občianska iniciatíva podľa § 23 ods. 3 doručila spoločné stanovisko.
Námietky uvedené v petícii občianskej iniciatívy sú obsiahnuté aj v jej spoločnom stanovisku.
Podľa § 30 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov príslušný orgán na ne prihliadne pri určovaní
rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti.
Na základe vyššie uvedených faktov a skutočnosti, že vo veci navrhovanej činnosti „Ťažba
štrkopieskov Siladice“ v súčasnosti stále prebieha správne konanie vo veci posudzovania
predpokladaných vplyvov na životné prostredie, ktoré ešte nie je ukončené, nie je možné
vyhodnotiť Vašu petíciu z hľadiska opodstatnenosti, resp. neopodstatnenosti. Pre doplnenie
uvádzame, že výsledkom procesu posudzovania je podľa § 37 ods. 1 zákona o posudzovaní
vplyvov záverečné stanovisko, v ktorom podľa § 37 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov
príslušný orgán okrem celkového hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti uvedie, či s jej
realizáciou súhlasí alebo nesúhlasí a za akých podmienok.
Týmto 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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