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Vec 

Petícia – Stop výstavbe Centra cirkulárnej ekonomiky – spaľovne odpadov pri Šali – oznámenie 

výsledku vybavenia petície 

Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) bola dňa 6. marca 2021 

doručená petícia označená ako Petícia: STOP výstavbe Centra cirkulárnej ekonomiky – spaľovne 

odpadov pri Šali (ďalej len „petícia“), v ktorej podpísaní občania vyjadrili nesúhlas proti zámeru 

„Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa“. V petícii ste určený ako osoba na zastupovanie 

v styku s orgánom verejnej moci. Petíciu podporilo 301 osôb na 15 písomných podpisových 

hárkoch a elektronicky 2 238 osôb prostredníctvom internetovej stránky peticie.com. 

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 „Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa“ (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, 

nakoľko v zmysle epidemiologickej situácie nebolo možné zabezpečiť verejné prerokovanie 

v zmysle § 34 ods. 2 zákona a s ohľadom na § 65g zákona, dotknuté obce opätovne zverejnili 

správu o hodnotení navrhovanej činnosti. 

K zámeru, rozsahu hodnotenia aj k správe o hodnotení navrhovanej činnosti boli doposiaľ 

na MŽP SR v rámci procesu posudzovania navrhovanej činnosti podľa zákona doručené viaceré 

stanoviská, niektoré boli negatívne a nesúhlasné, v ostatných doručených stanoviskách boli 

uplatnené požiadavky a pripomienky. 

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. 
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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 


