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Oznámenie výsledku vybavenia petície  PE/2018/4 
 

 

Vybavovateľ petície: Trenčiansky samosprávny kraj  

 

Názov petície: Petícia na podporu zachovania ťažby uhlia na hornej Nitre  

Text: Pod petíciou podpísaní občania žiadajú kompetentných, aby podnikli všetky kroky 

smerujúce k zachovaniu ťažby hnedého uhlia na hornej Nitre v určených dobývacích priestoroch 

Handlová a Nováky. 

 

Je kvórová: Nie  

Počet osôb podporujúcich petíciu: 12 741  

Dátum doručenia: 10.05.2018  

Dátum vybavenia: 04.06.2018  

Spôsob vybavenia: prerokovaná Zastupiteľstvom TSK - postúpená   

 

Zdôvodnenie vybavenia:  

Petícia bola realizovaná na písomných podpisových hárkoch a elektronicky na internetovej 

stránke. V dňoch 10.05.2018, 14.05.2018 a 28.05.2018 boli TSK doručené podpisové hárky a 

elektronická časť petície nebola priložená. V petícii doručenej dňa 10.05.2018 je na podpisových 

hárkoch petície uvedené len meno a priezvisko zástupcu (v petícii určená osoba na zastupovanie v 

styku s orgánom  verejnej moci), pričom adresa jeho pobytu je uvedená len v Zápisnici k petícii zo 

dňa 10.05.2018 a v 13 sprievodných Protokoloch k petícii zo dňa 10.05.2018,  ku ktorým je 

doložených 1 319 podpisových hárkov s 11 408 podpismi osôb podporujúcich petíciu. Dňa 

14.05.2018 bola petícia doplnená doručením ďalšej Zápisnice k petícii zo dňa 11.05.2018 a 

Protokolov č. 14 a 15 k petícii, ku ktorým je doložených 86 podpisových hárkov so 626 podpismi 

spolu s uvedením mena, priezviska a adresy pobytu zástupcu na každom hárku. Dňa 28.05.2018 

bola petícia znovu doplnená doručením ďalšej Zápisnice k petícii zo dňa 25.05.2018 a Protokolu č. 

16 k petícii, ku ktorému je doložených 91 podpisových hárkov so 707 podpismi spolu s uvedením 

mena, priezviska a adresy pobytu zástupcu na každom hárku. Petícia bola podľa textu v nej 

uvedeného adresovaná aj iným subjektom, vrátane  Ministerstva hospodárstva SR. 

Originál petície bol doručený TSK a bola určená Zastupiteľstvu TSK, preto pri jej vybavovaní 

postupoval TSK podľa § 5d ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších 

predpisov. Petíciu prerokovalo 28.05.2018 Zastupiteľstvo TSK a prijalo uznesenie č. 95/2018, 

ktorým vzalo petíciu na vedomie a deklarovalo ochotu, ak dôjde k vydaniu právoplatného 

záverečného stanoviska posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (EIA) Ministerstva 

životného prostredia SR, ktorým bude udelený súhlas s realizáciou navrhovanej činnosti 

„Exploatácia uhlia v 12. ťažobnom  poli DP Nováky I“, prerokovať opätovné zaradenie  podbodu  

7.2.5 a podbodu 8.2.8 textovej časti - záväznej časti ZaD č. 3 ÚPN VÚC TK do textovej časti - 

záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie spolu s príslušnými zmenami textovej časti - 

smernej časti a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie na zasadnutí Zastupiteľstva TSK.   

Vzhľadom na uvedené skutočnosti, ako aj samotný obsah petície, TSK petíciu postúpil 04.06.2018 

na ďalšie vybavenie Ministerstvu hospodárstva SR a súčasne o svojom postupe rovnopisom listu 

vyrozumel zástupcu a organizátora petície.  

 

Oznámenie bolo zverejnené na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) dňa 13.06.2018  

 


