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Ministerstvo životného prostredia SR 
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

Námestie Ľ. Štúra 1 
812 35 Bratislava 

Na vedomie podľa rozdeľovníka 

V Sirníku, dňa 24.04.2020 

Podanie petície za nesúhlasné stanovisko k zámeru činnosti „Integrované zariadenie na nakladanie 
s odpadmi Sirník, Skládka odpadov - IV. Etapa. 

Dňa 21.04.2020 sa náhodným surfovaním po internete zistili skutočnosti, že na stránke: 
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/integrovane-zariadenie-na-nakladanie-s-odpadmi-sirnik-
skladka-odpadov- je od 07.04.2020 zverejnený zámer pod názvom INTEGROVANÉ ZARIADENIE NA 
NAKLADANIE S ODPADMI SIRNÍK, SKLÁDKA ODPADOV - IV. ETAPA, Navrhovateľom: REMKO Sirník 
s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice s predmetom činnosti - Skládka nebezpečných odpadov. Na 
základe informácie pre verejnosť, ktorá bola zverejnená taktiež na uvedenom portáli dňa 16.04.2020 
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od 
zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podľa § 23 ods. 3 
zákona. 

Z uvedeného dôvodu sa v obci Sirník dňa 23.04.2020 konalo mimoriadne zasadnutie obecného 
zastupiteľstva, ktoré zvolal pán starosta na základe žiadosti poslancov (viď. príloha č.l), pričom 
hlavným bodom rokovania bol zámer činnosti „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi 
Sirník, Skládka odpadov - IV. Etapa" - Skládka nebezpečných odpadov. Predkladateľom 
navrhovaného zámeru je firma REMKO Sirník s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice. 

Poslankyňa OZ Bc. Monika Hangyáková predložila návrh uznesenia k zámeru navrhovateľa: REMKO 
Sirník s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, zriadiť skládku nebezpečných odpadov v k.ú. Sirník 
a vyjadriť tak zamietavé a nesúhlasné stanovisko s výstavbou skládky nebezpečného odpadu. 
OZ prijalo Uznesenie OZ č. 146/IV/2020 (viď. prílohu č. 2 - Zápisnica z XI. zasadnutia OZ zo dňa 
23.04.2020) na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 23. apríla 2020 v ktorom 
nesúhlasí a zamieta predložený zámer navrhovateľa: REMKO Sirník s. r. o., Rastislavova 98, 043 46 
Košice, zriadiť skládku nebezpečných odpadov v k. ú. Sirník. Zo zvolených 7 poslancov OZ obce Sirník 
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bolo 5 poslancov prítomných a všetci prítomní jednohlasne vyjadrili nesúhlas so skládkou 
nebezpečného odpadu. 
K uvedenému nesúhlasu sa mali možnosť vyjadriť aj občania obce Sirník formou petície, ktorú začali 

organizovať z vlastnej iniciatívy občania obce Bc. Monika Hangyáková a Mgr. Marcel Zelvay za pomoci 
aj iných občanov, ktorí sa zapojili ako napr. p. Jana Vlčková a ďalší za prísnych hygienických opatrení, 
ktoré zahŕňali rúška, rukavice, dezinfekcia. Petíciu občania podpisovali vonku individuálne na svojom 
dvore, na ulici pred domom, takže nedošlo k masovému ani verejnému stretnutiu občanov. 

Podpísané petične hárky (viď. v prílohe č. 3) v počte 14 hárkov a v počte 270 vyzbieraných podpisov. 
Z uvedeného počtu je 5 podpisov ľudí, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Sirník, no zdržiavajú sa tu. 
Platných podpisov občanov s trvalým pobytom v obci Sirník je tak spolu 265. 

Úspešnosť petície je vyhodnotená v % -tách aj číslom. Uvádzame členenie obyvateľov obce Sirník: 
Obec Sirník má v súčasnosti spolu 557 občanov s trvalým pobytom a 6 občanov s prechodným 
pobytom v obci Sirník. Z uvedeného počtu nad 18 rokov je 476 občanov, pričom cca 90 občanov sa 
z pracovných či iných dôvodov zdržiava mimo trvalého bydliska. 
Ako je zrejmé petíciou sa vyzbieralo 265 podpisov t.j. 55,67% občanov obce Sirník tak vyjadrilo 
nesúhlas so skládkou nebezpečného odpadu v k.ú. obce Sirník „Integrovanézariadenie na nakladanie 
s odpadmi Sirník, Skládka odpadov - IV. Etapa". 

Týmto Vás žiadame o vydanie nesúhlasného a zamietavého stanoviska a uvedený zámer 
nepovolili. Uvedený zámer neschvaľujeme aj z týchto uvedených dôvodov: 

Uvedený zámer v k.ú obce Sirník je v rozpore s voľou obyvateľstva vzhľadom na ich obavu o 
ohrozenie zdravia, ako aj ovzdušia, životného prostredia, znečistenia pôdy, podzemných vôd. 
To, že skládka nebezpečného odpadu predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre zdravie dokazujú 
aj štúdie citujem: „Štúdie skúmajúce vplyv skládok na ľudské zdravie sa zameriavali v prvom rade na 
znečistenie ovzdušia a v menšej miere aj na znečistenie pôdy a vody. Niektoré dokázali negatívny vplyv 
skládkovania na zdravie, ako dôsledok úniku nebezpečných látok. U ľudí žijúcich v blízkosti skládok sa 
napríklad potvrdil zvýšený výskyt rakoviny, srdcovo-cievnych ochorení, ochorení dýchacích ciest a 
rôznych typov alergií (Rushton, 2003). Podľa Mataloni (2016) zvýšený výskyt respiračných ochorení 
možno badať do 5 km vzdialenosti od skládok. Svetová zdravotnícka organizácia WHO hovorí o 
bezpečných limitoch od skládky 1 km pri ohrození ovzdušia a 2 km pri podzemnej vode (WHO, 2000). 
Nebezpečenstvo vyplývajúce zo života v blízkosti skládok označujeme ako potenciálne, pretože 
vychádza zo vzdialenosti od zdroja znečistenia a nie z exaktných meraní v okolí konkrétnych 
skládok. "(Zdroj: https://pado.blog.sme.Sk/c/528296/skladky-za-humnom-ohrozuiu-zdravie.html) 
Iná štúdia uvádza: „štúdia rizík vrodených anomálií spojených s bydliskom v blízkosti skládok 
nebezpečných odpadov v Európe. Bývanie do okruhu 3 kilometrov od skládky bolo spojené s významne 
zvýšeným rizikom výskytu vrodených anomálií ako napr. defekty neurálnej trubice deformácie srdcovej 
prepážky a anomálie veľkých artérií a žíl, anomálie pre priedušnicovo a pažerákové hypospadia a 
rozštep žalúdka", (zdroj: https://www.priateliazeme.sk/spz/informacie/nebezpecenstva-vrodenych-
anomalii-v-blizkosti-skladok-nebezpecnych-odpadov-v-europe-studia-eurohazcon). 
Podotýkame, že plánovaná skládka nebezpečného odpadu má byť v areály už existujúcej skládky 
komunálneho odpadu ktorá je vo vzdialenosti cca 750m od zastavaného územia obce Sirník, čo 
v žiadnom prípade nemôžeme dopustiť, aby bola schválená realizácia skládky vzhľadom na veľmi 
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vysoké riziko ohrozenia ako aj závažného a negatívneho vplyvu na zdravie obyvateľov obce ako aj 
životné prostredie. 

Sú tu aj isté riziká spojené s realizáciou charakteru havarijného resp. katastrofického. Môže k ním 
dôjsť v dôsledku rizikových situácií spôsobených haváriou napr. zlyhanie technických opatrení či 
ľudského faktora, extrémnym pôsobením prírodných síl, vietor, mráz, záplavy, alebo aj sabotážou, 
prípadne vojnovým konfliktom. Dôsledkom už spomenutých rizikových situácií môže byť kontaminácia 
horninového prostredia, pôdy, povrchových a podzemných vôd, ale aj poškodenie zdravia alebo smrť. 

V súčasnosti sa už v k.ú. Sirník nachádza skládka komunálneho odpadu, ktorá má negatívny vplyv 
na životné prostredie. Už viackrát aj v minulosti došlo k vznieteniu a opakujúcim sa požiarom na 
skládke tuhého komunálneho odpadu kde zasahoval HaZZ zľrebišova a požiar hasili aj týždeň kým 
došlo k jeho úplnému uhaseniu, (zdroj: https://dolnyzemplin.korzár.sme.sk/c/20418247/nedaleko-
obce-sirnik-horela-skladka.html). 
Podľa regionálnej environmentálnej kvality SR možno kvalitu životného prostredia v regióne Zemplín 
do ktorého patrí aj naša obec Sirník hodnotiť v 3. stupni ako región so silne narušeným 
prostredím.(zdroj: https://www.enviroportal.sk/spravy/detail/8862) 

Plánovaná lokalita skládky nebezpečného odpadu ako aj terajšia skládka sa nachádza na ľavom 
brehu rieky Ondava vzdialenej cca 600m resp. v priamom kontakte Moľvianskeho kanála na jeho 
pravom brehu. V roku 07/2006 a v roku 05/2010 následkom pretrvávajúcich zrážok došlo k záplave 
daného územia viď. prílohu č. 4 - fotografie vlastné vyhotovenie zo zaplaveného územia). Povodie 
Ondavy bolo najviac postihnuté II. a III. povodňovou vlnou (máj - jún 2010). V uvedenom období došlo 
k prekročeniu doteraz maximálne zaznamenanej hladiny z júla 2004 (31.7.2004 - 662 cm) (zdroj: 
https://www.svp.sk/wp-content/uploads/2016/12/Su%CC%81hrnna%CC%81-Spra%CC%81va-SVP-
OZ-KE-za-6.5.2010-16.ll.2011-konec%CC%8Cna%CC%81.pdf). Je tu hrozba potenciálneho 
nebezpečenstva záplav a možnosť opätovného pretrhnutiu hrádze pri prívalových dažďoch 
a nehovoriac o 100 ba dokonca 1000 ročnej vode. 

Územie obce je zaradené do Chráneného vtáčieho územia Ondavská rovina SKCHVÚ037 vyhlásené 
Vyhláškou č. 19/2008 Z.z. na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho 
významu a biotopov sťahovavých vtákov. Z chránených vtákov žijúcich priamo v obci je najznámejší 
bocian biely. Na ľavom brehu Ondavy, v lokalite piesková baňa na hone Moľva, hniezdi brehuľa hnedá 
a včelárik zlatý. Svoje hniezda budujú do kolmých stien až do hĺbky 2 metrov. Uvedené územie je 
vzdialené len cca 1560m od plánovanej skládky nebezpečných odpadov. 

Po schválení národného zoznamu vládou Slovenskej republiky a Európskou komisiou sa územie 
Dolného toku Ondavy SKUEV0843 (viďprílohu č. 5, a 6 o zozname parciel v k.ú. Sirník) stalo súčasťou 
európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Slovenská republika tým prispieva k ochrane 
živočíchov európskeho významu ako sú boleň dravý, hrúz bieloplutvý, hrúz Kesslerov, hrúz fúzatý, 
hrebenačka vysoká, hrebenačka pásavá, čík európsky, plotica lesklá, píž zlatistý, kolok vretenovitý 
a kolok veľký. Spodná časť nížinného toku preteká sútokom s riekou Latorica, ktorá spadá do povodia 
Bodrogu, s rozvinutou a lesnou vegetáciou. Prietok preteká otvorenou poľnohospodárskou pôdou, 
v strede ktorej prechádza sopečnými vrchmi Sirník Avaš a brehovská hora - Veľký Vrch, v spodnej časti 
pretekajú zachovanými fragmentmi lužných lesov. 
Táto oblasť je dôležitým biotopom pre ohrozené a chránené druhy rýb vrátane druhov európskeho 
významu, ktorých populácie s výskytom a rozmnožovaním sú viazané na nížinné rieky. Prioritou nás 
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všetkých má byť chrániť tieto územia a naše životné prostredie a nie povoľovať a vytvárať skládky 
akéhokoľvek druhu. 

Obec Sirník má prijatý Program odpadového hospodárstva na roky 2016-2020 v ktorom ciele a 
opatrenia POH obce sú v súlade s cieľmi a opatreniami POH Košického samosprávneho kraja. Hlavným 
cieľom odpadového hospodárstva Košického samosprávneho kraja do roku 2020 je minimalizácia 
negatívnych účinkov vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a životné prostredie. Pre 
dosiahnutie stanovených cieľov je nevyhnutné zásadnejšie presadzovanie a dodržiavanie záväznej 
hierarchie odpadového hospodárstva za účelom zvýšenia recyklácie odpadov predovšetkým pre oblasť 
komunálnych odpadov a stavebných odpadov a odpadov z demolácií v súlade s požiadavkami rámcovej 
smernice o odpade. Program SR uvádza, že kapacita v súčasnosti prevádzkových skládok odpadov je 
dostatočná, preto nie je nutnosť budovať nové skládky odpadov. 
Obec plánuje v nasledujúcich rokoch realizovať aj ďalšie aktivity a projekty zamerané na ochranu a 
tvorbu životného prostredia. Preto schválenie skládky neprichádza do úvahy, nakoľko by bola 
v rozpore s POH obce ako aj POH Košického samosprávneho kraja. Naším cieľom je chrániť zdravie 
a životy našich obyvateľov, ako aj obyvateľov okolitých obcí. 

Preto Vás žiadame navrhovanú činnosť navrhovateľa na vybudovanie skládky nebezpečného 
odpadu nepovoliťa zamietnuť. 

Petičné podpisy občanov boli vyzbierané cca za 3 dni nakoľko o zámere sme sa dozvedeli neskoro 
a chceli sme stihnúť zákonom stanovenú lehotu podľa §23 ods. 3 zákona a vyjadriť tak nesúhlasné 
stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti. 

Ak to bude nevyhnutné sme ochotní a schopní zmobilizovať celý Košický kraj, aby sa zabránilo uvedenej 
činnosti v k.ú. obce Sirník 

Za kladné vybavenie Vám srdečne ďakujeme aj v mene občanov našej obce. 

S pozdravom 

Bc. Monika Hangyáková 

Mgr. Marcel Zelvay 

Prílohy: 

č . l - Žiadosť poslancov o zvolanie mimoriadneho zasadnutia OZ 
č.2 - Zápisnica z XI. zasadnutia OZ zo dňa 23.04.2020 
č. 3 - Podpísané petične hárky. Počet strán 14 v počte vyzbieraných podpisov 270 
č. 4 - Fotografie vlastné vyhotovenie zo zaplaveného územia 6ks 
č. 5 - Zozname parciel v k.ú. Sirník územia - Dolného toku Ondavy SKUEV0843 
č 6- Zozname parciel v k.ú. Sirník územia - Dolného toku Ondavy SKUEV0843 
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NA VEDOMIE: 
1. Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M. R. Štefánika 32, 075 01 

Trebišov 
2. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Rumanova 14, 

040 53 Košice. 
3. Okresný úrad Trebišov, pozemkový a lesný odbor, Námestie mieru 804, 075 01 Trebišov 
4. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a 

vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, Košice 
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, 07501 

Trebišov 
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove, T. G. Masaryka 13, 075 01 

Trebišov 
7. Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 
8. Obec Sirník, Hlavná 152/21, 076 03 Sirník 
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