
 
Dňa 31. 05. 2021 bola mestu Handlová doručená Vaša petícia „Za zelenú budúcnosť Východnej 

šachty“, predmetom ktorej je vyjadrenie nesúhlasu s projektom termálnej depolymerizácie pneumatík na 
území mesta Handlová s poukázaním na nevyhnutnú potrebu ochrany životného prostredia. Text petície: 
„Nesúhlasíme s tým, aby v čase, keď potrebujeme riešiť klimatickú a environmentálnu krízu, by mala začať 
v meste Handlová pôsobiť technológia zbytočne zaťažujúca klímu a predstavujúca riziká pre životne 
prostredie. Toto nie je cesta, ktorou sa má mesto Handlová poznačené storočnou ťažbou uhlia uberať.“. 

 
Ako dôvod Vašej žiadosti uvádzate nasledujúce:  
 
„Projekt, ktorý má potenciálny investor záujem realizovať v areáli Východnej šachty (mestská časť 

Nová Lehota), má zhodnocovať odpad tepelnými postupmi, konkrétne termálnou depolymerizáciou. Existujú 
pochybnosti o tomto spôsobe spracovania odpadu, ktorý nie je dostatočne osvedčený, môžu sa s ním spájať 
riziká súvisiace s toxickými látkami, vplyvom na klímu a zaťažovaním životného prostredia. Táto technológia 
je environmentálne viac zaťažujúca ako alternatívy, vyvoláva otázky ohľadom toxických látok a produkuje 
značné emisie skleníkových plynov. Projekt navyše predstavuje zbytočnú záťaž, keďže na Slovensku máme 
dostatok kapacít na recykláciu všetkých odpadových pneumatík a už dnes dosahuje úroveň ich zberu a 
recyklácie takmer 90 %.“. 

 
Svoje tvrdenia opierate o Posudok k zámeru výstavby zariadenia na zhodnocovanie odpadových 

pneumatík termálnou depolymerizáciou v meste Handlová vypracovaný RNDr. Jindřichom Petrlíkom a Ing. 
Ladislavom Hegyim v Bratislave dňa 10. 02. 2021.  
 

Vybavenie petície – „Za zelenú budúcnosť Východnej šachty“:  
 
Podstata petície: Nepodporenie projektu termálnej depolymerizácie pneumatík spoločnosti 
Hutira a zasadzovanie sa za podporu projektov skutočne šetrných k prostrediu, klíme 
a s perspektívou pre rozvoj mesta. 
Vybavenie petície: petícii vyhovujeme . 

 
 Ústava Slovenskej republiky zaručuje každému petičné právo, teda právo obracať sa vo veciach 
verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy. 
 
K vybaveniu Vášho návrhu vo veci nepodporenia projektu termálnej depolymerizácie pneumatík 
spoločnosti Hutira a zasadzovanie sa za podporu projektov skutočne šetrných k prostrediu, klíme 
a s perspektívou pre rozvoj mesta dávame na vedomie nasledovné: 
  
Petíciu prešetrila Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy pri Mestskom 
zastupiteľstve Mesta Handlová príslušná podľa predmetu petície dňa 21. 06. 2021 na svojom zasadnutí. 
Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy zobrala na vedomie petíciu „Za 
zelenú budúcnosť Východnej šachty“, doručenú mestu Handlová dňa 31. 05. 2021 osobami Jozefom 
Pavelkom a Janete Pavelkovou, zastupujúcimi petíciu v styku s orgánom verejnej moci, predloženú Arpádom 
Kosztom, predsedom komisie, bez výhrad a odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Handlovej vyhovieť 
obsahu petície „Za zelenú budúcnosť Východnej šachty“ v plnom rozsahu. 
 
Predseda príslušnej komisie po prešetrení petície predložil Mestskému zastupiteľstvu v Handlovej podklady 
na prerokovanie petície.  
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Vec:     Oznámenie o výsledku vybavenia petície 
 



 
 
Dňa 24. 06. 2021 na svojom 23. zasadnutí Mestské zastupiteľstvo mesta Handlová zobralo na vedomie 
petíciu „Za zelenú budúcnosť Východnej šachty“, doručenú mestu Handlová dňa 31. 05. 2021 osobami 
Jozefom Pavelkom a Janete Pavelkovou, zastupujúcimi petíciu v styku s orgánom verejnej moci, predloženú 
Arpádom Kosztom, predsedom komisie, bez výhrad.  
  
Mestské zastupiteľstvo mesta Handlová dňa 24. 06. 2021 na svojom 23. zasadnutí vyhovelo obsahu petície 
„Za zelenú budúcnosť Východnej šachty“ v plnom rozsahu.   
 
Petícia bola prešetrená a vybavená v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších 
predpisov v spojení so smernicou č. 2/2015 o postupe pri vybavovaní petícií v podmienkach samosprávy 
mesta Handlová.   
 
     
 
S pozdravom  
 
 
 
 
 
 

Mgr. Silvia Grúberová 
         primátorka mesta Handlová 


