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VEC: Oznámenie o vybavení petície

Dňa: 22. 02.2021 bola Obci Lovinobaňa doručená petícia s označením „Petícia proti
výstavbe a prevádzke skládky odpadu, uskladnenie vyfermentovaného digestátu
z bioplynovej stanice v k.ú. Lovinobaňa“
V zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon o petičnom práve): Príslušný orgán verejnej moci je povinný
prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s
právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. Výsledok vybavenia petície
písomne oznámi do 30 pracovných dní od doručenia petície alebo od odstránenia jej
nedostatkov podľa odseku 4 zástupcovi. Vo zvlášť zložitých prípadoch, príslušný orgán
verejnej moci písomne oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví v lehote najneskôr do 60
pracovných dní.
Obec petíciu prešetrila a zistila nasledovný skutkový stav veci:
Dňa 20. 10. 2020 podal Agrosev, s.r.o Detva žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení
stavby „ Lagúna na digestát 10000 m³“. Vzhľadom nato, že bolo zistené že sa jedná o sklad
odpadu po výrobe bioplynu bol dňa 27. 10. 2020 podaný podnet na MŽP, aby bola predmetná
navrhovaná stavba posúdená na vplyv na životné prostredie. MŽP dňa 11. 1. 2021 vydalo
Rozhodnutie č. 4604/2021-1.7/ed1097/20211091/2021-int., že navrhovaná činnosť „ Lagúna
na digestát 10000 m³“, sa bude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie. Dňa 4. 3. 2021 stanovilo MŽP rozsah hodnotenia navrhovanej
činnosti v špecifických požiadavkách stanovených v 11 bodoch. Po určenom vyhodnotení
a posúdení obec Lovinobaňa ako stavebný úrad rozhodne o vhodnosti vydať rozhodnutie
o umiestnení predmetnej stavby.

S pozdravom

Ing. Marian Lenhard
starosta obce
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