
Vážení občania!  

 

Navrhovateľ REMKO Sirník s. r. o Košice doručil dňa 25.03.2020 Ministerstvu 

ŽP SR zámer navrhovanej činnosti Integrované zariadenie na nakladanie 

s odpadmi Sirník, Skládka odpadov – IV. etapa - skládka nebezpečného odpadu. 

Je sloboda podnikania a obec nemôže nikomu zakázať, aby nepodal akúkoľvek 

žiadosť na príslušné orgány. Ministerstvo na podanie navrhovateľa reagovalo 

listom dňa 7. apríla 2020. Tento list bol obci Sirník doručený elektronickou 

poštou 16. apríla 2020. V liste sa uvádza, že lehoty pre dotknutú obec začnú 

plynúť doručením tohto listu poštovou prepravou. Celý proces doručenia 

komplikovali opatrenia prijaté v súvislosti s aktuálnou pandémiou.  

Tento list nám bol prostredníctvom poštovej prepravy doručený 24.04.2020. 

Podľa v súčasnosti platnej právnej úpravy má dotknutá obec na zverejnenie 10 

dní. Obec Sirník tento list zverejnila hneď v deň jeho doručenia v súlade so 

zákonom.  

 

Proces posudzovania vplyvov na ŽP sa skladá zo siedmich krokov. Krok, 

v ktorom sa práve nachádzame, je prvý z nich. K posudzovaniu sa vyjadrujú 

také inštitúcie, ako sú cestári, lesníci, ochranári, odborníci zo ŽP, hygienici, 

hasiči, geológovia a v neposlednom rade aj široká verejnosť.  

 

Verejné prerokovanie je až v šiestom kroku! Ako starosta sa budem riadiť 

vysloveným názorom občanov obce v rámci verejného prerokovania.  

 

Nebudem rozprávať o finančnom prínose projektu pre obec a Vás občanov, 

ale sú to veľmi zaujímavé veci. Prvoradé je zdravie nás všetkých.  

 

Ja nie som odborník! Túto záležitosť by som v tejto začiatočnej fáze ponechal na 

odborníkov a rád by som si vypočul ich názory, prečítal ich argumenty a až 

potom by som zaujal definitívne stanovisko.  

Jedno je isté. Obec je v každom kroku povoľovania účastníkom správneho 

konania, to znamená, kedykoľvek môžeme tento proces zastaviť!  

Podľa mňa sa správne rozhodnutia prijímajú väčšinou vtedy, ak si 

vypočujeme aj druhú stranu.  

 

Ešte raz zdôrazňujem, ako starosta sa budem riadiť vysloveným názorom 

občanov obce v rámci verejného prerokovania.  

 

 

06. 05. 2020 

Viktor Kalán, starosta obce 
  

 

 

 

 



Kedves lakosok,  

 

2020 március 25 – én a Szlovák életkörnyzeti minisztériumba eljutatta 

elképzelését a REMKO Sirník s.r.o vállalat amely községünkben lévő 

hulladéktároló üzemelteti, Vállalkozási szabadság van, oda lehet írni ahová az 

ember csak akar, ezt a község nem tudja befolyásolni.  

 A vállalat veszélyes hulladék tárolására nyújtott ne hatástanulmányt. Az 

említett vállalat levelére a minisztérium 2020 április 7 –ék íródott levelével 

válaszolt. A község ezt a levelet 16 – án kapta meg elektronikus formában. 

A levélben az is ált, hogy a község számára az ebből keletkezett időpont csak 

a levél postai úton papér formában kézbesített naptól kell cselekedni.  

 A levelet tegnap 24.én kézbesítették a községnek. Bár 10 napot ír elő a törvény 

a nyilvánosság közzétételére, de ezt azonnal a törvénynek megfelelően 

megtettük. A járvány alatt elfogadott intézkedések hatással voltak a kézbesítés 

menetére.  

 

Az életkörnyezeti hatástanulmánynak 7 szakasza van . Amikor megérkezik a 

levél az az első szakaszba tartozik. A hatástanulmányt szakemberek végzik, 

egyszerűsítve mondom , erdészek, életkörnyezeti hivatal szakemberei – kerületi 

ée járási szinten, tűzvédelmi és vízügyi szakemberek, természetesen legnagyobb 

szava a községünkben élőknek van. A hét szakasz bármelyikébe a folyamatot 

megtudjuk állítani. A nyilvános megbeszélés az ügyben a hatodik szakaszban 

van. Én mint az önök polgármestere azt az álláspontot fogom képviseli és 

továbbítani amelyet községük lakosainak többsége fog kinyilvánítani.  

 

Most nem fogok azokról az anyagi előnyökről beszélni ami a község és a 

lakosok számára származna az elképzelés megvalósításából , de nagyon érdekes 

ajánlatról van szó. Majd talán a nyilvános megbeszélésen.  

Első és legfontosabb cél mintanyiunk égésségének megőrzése.  

 

Én nem vagyok szakember a témában. Szívesen meghalgatnám önökkel együtt a 

szakemberek véleményét , így jobban tudunk majd véleményt formálni és 

felelöségteljes döntést hozni.  

 

Még egyszer megismétlem. Én mint az önök polgármestere azt az álláspontot 

fogom képviseli és továbbítani amelyet községük lakosainak többsége fog 

kinyilvánítani.  

 

2020 05. 06. 

Kalán Viktor, polgármester 

 


