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Oznámenie výsledku vybavenia petície PE 3/2019

Vybavovateľ petície: Trnavský samosprávny kraj
Názov petície: Petícia na ochranu ovzdušia „Vajslovej doliny“ v Trnave.
Text:
My, obyvatelia mestskej časti Trnavy, bezprostredne susediacej s priemyselnou zónou
(najmä ulice Vlárska, Stredná, Šípová, Bulharská, Letná, Jasná, Vajslova), ktorých zdravie
je dlhodobo ohrozované a užívanie nehnuteľností obmedzované zvyšujúcou sa
koncentráciou znečisťujúcich chemických a iných látok v ovzduší (spôsobujúcou takmer
nedýchateľný vzduch počas týždňa aj pracovného voľna) súvisiacou primárne:
s výrobnou činnosťou podnikateľských subjektov:
- REKU – Slovakia, spol. s .r. o., Priemyselná ulica č. 10 – kontrolou príslušných
orgánov potvrdená ako znečisťovateľ ovzdušia karcinogénnou látkou styrén,
- závod ISOVER, Vlárska – sústavne sa šíriaci dusivý, doposiaľ neidentifikovaný,
chemický zápach
a iní,
ale aj s hustotou dopravy na blízkom diaľničnom privádzači a neznesiteľným, obťažujúcim
zápachom šíriacim sa z kanalizačnej siete,
žiadame,
aby príslušné štátne orgány v súčinnosti s orgánmi územnej samosprávy s plnou
vážnosťou pristúpili k riešeniu znečistenia ovzdušia v tejto lokalite a:
- bezodkladne zabezpečili vykonanie príslušných meraní znečistenia ovzdušia
a identifikáciu jednotlivých znečisťovateľov ovzdušia a na základe svojich zistení
prijali zákonné opatrenia vrátane obmedzenia výroby alebo zrušenia prevádzky
znečistenia ovzdušia v tejto oblasti s verejne prístupným vyhodnocovaním
a publikovaním ukazovateľov znečistenia ovzdušia (zriadenie stabilnej meracej
stanice)
- zabezpečili elimináciu zápachu z kanalizačnej siete.
Je kvórová: Nie
Počet osôb podporujúcich petíciu: 141
Dátum doručenia: 06.12.2019
Dátum vybavenia: 20.12.2019
Spôsob vybavenia: odložená
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Zdôvodnenie vybavenia:
Petíciu podala Trnavskému samosprávnemu kraju na vedomie dňa 06.12.2019 osoba
určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci – zástupca.
Petíciu vybavuje vecne a miestne príslušný orgán verejnej moci, ktorému bola adresovaná
– Okresný úrad v Trnave.
Podľa § 7 ods. 2 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov,
s primeraným použitím § 6 ods. 1 psím. h) zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení
neskorších predpisov, orgán verejnej moci petíciu odloží, ak mu bola zaslaná na vedomie.
Trnavský samosprávny kraj v súlade s uvedenými ustanoveniami právnych prepisov
vyššie citovanú petíciu odložil. Oznámenie o odložení petície bolo zástupcovi zaslané dňa
20.12.2019.
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