
Oznámenie o výsledku vybavenia petície

v zmysle § 5 ods. 7 zák. č. 85/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov

Petícia č. 1/2020

Vybavovateľ  petície: Mesto Šamorín, Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín

Názov petície: Petícia proti využitiu existujúceho areálu na zhodnocovanie 
odpadov v lokalite Šamorín, na Seneckej ceste,  v priestoroch 
bývalých vinárskych závodov

Text petície:    Dňa 05.12.2019 bola na Mestský úrad v Šamoríne doručená 
písomná petícia skupiny obyvateľov s trvalým pobytom  v meste 
Šamorín v počte 1704 osôb a s podporou ďalších osôb bez 
trvalého bydliska v meste Šamorín v počte 17 osôb, celkom  
1721 osôb, v ktorej významná časť obyvateľov nesúhlasí 
s využitím existujúceho areálu na zhodnocovanie odpadov 
v lokalite Šamorín, na Seneckej ceste,  v priestoroch bývalých               
vinárskych závodov. Zároveň žiadajú štatutárneho zástupcu 
mesta Šamorín, mestské zastupiteľstvo a stavebný úrad mesta 
Šamorín, aby nebolo vydané žiadne rozhodnutie, resp. povolenie 
na využitie  predmetného areálu na zhodnocovanie odpadov.

Je  kvôrová: nie 

Počet osôb podporujúcich petíciu: 1721

Dátum doručenia:  05.12.2019

Dátum vybavenia: 28.01.2020

Spôsob vybavenia: 
Podané odvolanie proti rozhodnutiu Okresného úradu Dunajská Streda – odbor starostlivosti 
o ŽP, pod spis. zn. OU-DS-OSZP-2020/004216-21 zo dňa10.01.2020 v predmetnej veci. 
Zároveň  Mesto Šamorín ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov prerušilo 
v predmetnej veci konanie podľa § 29 ods. 1 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov do doby právoplatne ukončeného zisťovacieho,  resp.  posudzovacieho 
konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

     
Zdôvodnenie vybavenia:  uvedené v oznámení o výsledku vybavenia petície



Oznámenie o výsledku vybavenia petície:
Oznamujeme Vám, že Vaša petícia zo dňa 05.12.2019 vo veci nesúhlasu s využitím 

existujúceho areálu na zhodnocovanie odpadov v lokalite Šamorín, na Seneckej ceste, a to 
v priestoroch bývalých vinárskych závodov bola prerokovaná na mimoriadnom zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva v Šamoríne dňa 14.01.2020, ktoré odporučilo  primátorovi mesta 
Šamorín  podať  v zákonnej lehote odvolanie proti  Rozhodnutiu  Okresného úradu Dunajská 
Streda, odbor starostlivosti o ŽP, vyd. pod  sp. zn.  OU-DS-OSZP- 2020/004216-21 zo dňa     
10.01.2020  na  využitie existujúceho areálu na zhodnocovanie odpadov v lokalite Šamorín 
a zároveň  vydať neodkladne  opatrenie na zastavenie všetkých prác na dotknutom areáli 
z dôvodu ochrany zdravia obyvateľov mesta Šamorín.

Na základe už uvedeného mesto Šamorín podalo  v zákonnej lehote t.j. dňa 22.01.2020 
odvolanie proti už citovanému rozhodnutiu Okresného úradu v Dunajskej Strede.

Týmto oznámením považujeme Vašu petíciu z hľadiska zákona o petičnom práve za 
zodpovedanú a vybavenú.

V Šamoríne, dňa 28.01.2020                                       

 

Csaba Orosz
                                                                    primátor mesta

Zverejnené na webovom sídle mesta Šamorín dňa: 28.01.2020


