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Vec
Petícia za nesúhlasné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti „Jasov – Integrované zariadenie
na nakladanie s odpadmi“ – oznámenie výsledku vybavenia petície
Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) bola dňa
6. decembra 2019 doručená petícia za nesúhlasné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti
„Jasov – Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi“, v ktorej ste uvedená ako osoba určená
na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci (ďalej len „zástupkyňa“). Petícia obsahovala
Vami podpísaný sprievodný list zo dňa 3. decembra 2019, ku ktorému bolo priložených 7 príloh,
vrátane petície s 64 podpisovými hárkami.
V texte petície je uvedená požiadavka za nesúhlasné stanovisko k zámeru navrhovanej
činnosti „Jasov – Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi“ (ďalej len „navrhovaná
činnosť“) a je vyjadrený nesúhlas s vybudovaním skládky nebezpečného odpadu v k. ú. Jasov.
V sprievodnom liste sú formulované konkrétnejšie argumenty proti realizácii navrhovanej
činnosti.
Na základe posúdenia obsahu petície a na základe stanoviska vecne príslušného
organizačného útvaru MŽP SR, a to odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie, Vám,
ako zástupkyni, na základe § 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o petičnom práve“) zasielame nasledovnú odpoveď.
Vo veci navrhovanej činnosti prebieha 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 č. 24/2006 Z. z.“).
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V súčasnosti uplynula lehota na pripomienkovanie zámeru navrhovanej činnosti a dňa
8. januára 2020 sa bude konať na MŽP SR prerokovanie rozsahu hodnotenia. K zámeru
navrhovanej činnosti boli na MŽP SR v rámci procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. doručené negatívne stanoviská od obce Jasov, Košického
samosprávneho kraja a dotknutej verejnosti. V ostatných doručených stanoviskách od orgánov
štátnej správy boli uplatnené pripomienky, ktoré budú predmetom prerokovania rozsahu
hodnotenia. Uvedené argumenty popísané v petícii budú tiež predmetom prerokovania rozsahu
hodnotenia navrhovanej činnosti.
MŽP SR v ďalšom kroku na základe predloženého zámeru, doručených stanovísk k zámeru
a po prerokovaní s navrhovateľom určí podľa § 30 zákona č. 24/2006 Z. z. rozsah hodnotenia.
Podľa § 30 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. platnosť rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo
jej zmeny, určeného podľa ods. 1, je tri roky od jeho určenia, ak sa v harmonograme neurčí inak.
Do doby platnosti rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti by mal navrhovateľ predložiť na MŽP
SR podľa § 31 zákona č. 24/2006 Z. z. správu o hodnotení činnosti. Po jej predložení sa na ďalší
postup potom použijú ustanovenia § 31 a nasl. zákona č. 24/2006 Z. z. Verejnosť sa k navrhovanej
činnosti bude mať možnosť vyjadriť aj v rámci etapy pripomienkovania správy o hodnotení, po jej
predložení na MŽP SR, a to podaním písomného stanoviska k nej alebo účasťou na verejnom
prerokovaní (§ 34 a 35 zákona č. 24/2006 Z. z.).
Výsledkom posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie 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 č. 24/2006 Z. z., podať
návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti vo variante odsúhlasenom
príslušným orgánom v záverečnom stanovisku. Záverečné stanovisko sa vydáva až po predložení
správy o hodnotení činnosti, ktorej vypracovanie zabezpečuje navrhovateľ.
Záverom uvádzame, že v tomto štádiu, keď správne konanie vo veci stále prebieha, nie je
možné prejudikovať výsledok posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie pre
navrhovanú činnosť. Týmto oznámením považujeme petíciu vo vzťahu k zákonu o petičnom práve
za zodpovedanú.
S pozdravom

Ing. Zuzana Domsitzová
vedúca oddelenia
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