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Zámer „INTEGROVANÉ ZARIADENIE NA NAKLADANIE S ODPADMI
SIRNÍK, SKLÁDKA ODPADOV – IV. ETAPA“ – stanovisko obce
Dňa 24.04.2020 bol obci Sirník doručený poštou Zámer „INTEGROVANÉ
ZARIADENIE NA NAKLADANIE S ODPADMI SIRNÍK, SKLÁDKA ODPADOV –
IV. ETAPA, navrhovateľa spoločnosť REMKO Sirník, s.r.o, Rastislavova 98, 043 46 Košice
(ďalej iba Zámer), ktorý bol Ministerstvu ŽP SR doručený dňa 25. 03. 2020. Premetom
Zámeru je realizácia IV. Etapy Integrovaného zariadenia s odpadmi Sirník pre
zneškodňovanie nebezpečných odpadov s navrhovanou kapacitou IV. etapy 59 500 m3.
Ministerstvo na podanie navrhovateľa reagovalo listom dňa 7. apríla. Zároveň
zverejnilo 07. 04. 2020 Zámer na environmentálnom portáli. Tento list bol obci doručený
elektronickou poštou 16. apríla. V liste sa uvádza, že lehoty pre dotknutú obec budú plynúť
doručením poštovou prepravou. Zámer v papierovej podobe sme obdŕžali 24.04.2020, v
ten deň sme to zverejnili v súlade so zákonom.
Cely proces doručenia komplikovalo opatrenie prijaté v rámci pandémie.
Zverejnenie Zámeru v rozličnom termíne – environmentálny fond, obec - medzi
verejnosťou vyvolalo zbytočné vášne - petícia zo dňa 24.04.2020 - a na moju osobu padlo
podozrenie, že zatajujem Zámer.
Obec Sirník, konajúca starostom obce, ako príslušný orgán podľa § 13 odsek 4 Zákona
SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov k predmetnému Zámeru
zasiela nasledovné stanovisko:
1. Dňa 22.04.2020 poslanci Obecného zastupiteľstva v Sirníku (ďalej len OZ)
zaslali žiadosť starostovi obce o zvolanie mimoriadneho zasadnutia OZ na deň 23.04.2020
Ja, ako starosta obce, som žiadosti vyhovel a zvolal zasadnutie na požadovaný termín. Na
zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Sirník bol prerokovaný jediný bod a to: Zámer
„INTEGROVANÉ ZARIADENIE NA NAKLADANIE S ODPADMI SIRNÍK,
SKLÁDKA ODPADOV – IV. ETAPA, - Skládka nebezpečných odpadov.
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Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie OZ č. 146/IV/2020 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo
dňa 23. apríla 2020
K bodu č. 4. Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, Skládka
odpadov – IV. etapa – Skládka nebezpečných odpadov
Obecné zastupiteľstvo Obce Sirník podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p. nesúhlasí a zamieta predložený zámer navrhovateľa: REMKO
Sirník s. r. o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, zriadiť skládku nebezpečných odpadov v k. ú.
Sirník.
2. Informácia o predmetnom Zámere, ako aj Zámer boli pre verejnosť zverejnené
a sprístupnené dňa 24.04.2020 na úradnej tabuli obce Sirník a na webovej stránke obce
Sirník www.sirnik.sk. Zámer bol zverejnený po dobu 21 dní od doručenia a zostáva naďalej
zverejnený a prístupný.
3. Obec, okrem už spomínanej petície, obdŕžala „Vyjadrenie v procese EIA
k zámeru ...“ od podávajúceho „Združenie domových samospráv“ so sídlom Rovniankova 14
Bratislava v zastúpení riaditeľkou Laurou Jurkovičovou. Toto vyjadrenie bolo obci doručené
e-mailom dňa 20.04.2020 o 15:04 hod.
4. Vzhľadom na vyššie uvedené obec Sirník nebude súhlasiť ani v ďalšom stupni
posudzovania do doby, kým navrhovateľ:
a) Neprehodnotí zoznam predpokladaných zneškodňovaných nebezpečných odpadov a
nevynechá tie odpady, ktoré obsahujú halogénové zvyšky, splodiny, filtračné koláče, rovnako
odpady z anorganických chemických procesov, ktoré môžu obsahovať rakovinotvorné látky,
chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok, odpady obsahujúce ortuť atď.
b) Nezdokladuje odbornými posudkami svoje tvrdenia o minimálnom negatívnom
vplyve na ovzdušie, vodu a krajinu.
Ako starosta sa budem riadiť vysloveným názorom občanov obce v rámci
verejného prerokovania.
S pozdravom

Príloha:
1. VYJADRENIE V PROCESE EIA K ZÁMERU „Integrované zariadenie na nakladanie
s odpadmi Sirník, Skládka odpadov – IV. Etapa“ od Združenie domových samospráv
Viktor K a l á n
starosta obce
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