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Vec: Oznámenie o výsledku vybavenia petície 
 

Dňa 2.7.2018  bola obci Dubová, Hlavná 39, 900 90 Dubová, IČO: 304 735 (ďalej len 
„Obec“) doručená Petícia proti navrhovanej výstavbe materiálového a recyklačného 
centra Lindava a za ukončenie činnosti Skládky Dubová zo dňa 02.07.2018, podaná 
Petrou Dubanovou Grellnethovou, ktorá bola na základe výzvy Obce v zmysle Výzvy 
na odstránenie nedostatkov zo dňa 11.07.2018 doplnená podaním – Odstránenie 
nedostatkov zo dňa 30.07.2018 (ďalej len „Petícia“).  
 
Obec si Vás týmto dovoľuje informovať o vybavení Petície nasledovným spôsobom: . 
 
S prihliadnutím na skutočnosť, že išlo o zvlášť zložitý prípad, kedy bolo potrebné zvolať 
Obecné zastupiteľstvo Obce Dubová, na ktoré bolo potrebné pripraviť ekonomickú 
a právnu analýzu pozastavenia výstavby materiálovo – recyklačného centra Lindava, 
ako aj ukončenia činnosti obchodnej spoločnosti Skládka odpadov – Dubová, s.r.o., so 
sídlom: Hlavná 39, 900 90 Dubová, IČO: 35 793 848, zap.: zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 22260/B (ďalej len 
„Spoločnosť“), ktorej jediným spoločníkom je Obec a zrušenia skládky odpadov 
Spoločnosti, predovšetkým s prihliadnutím na dopady ukončenia činnosti Spoločnosti 
na samotnú Spoločnosť, ako aj na Obec, bolo na deň 20.09.2018 zvolané zasadnutie 
obecného zastupiteľstva Obce, ktoré však nebolo uznášania schopné.  
 
Starosta obce preto v súlade so zákonom opakovane zvolal zasadnutie obecného 
zastupiteľstva na deň 02.10.2018, kedy došlo k verejnému prerokovaniu Petície, 
pričom Uznesenie obecného zastupiteľstva Obce zo dňa 2.10.2018  bolo formulované 
spoločne s členmi petičného výboru, a to tak, že:   
 

 Obec ako jediný spoločník Spoločnosti rozhodla o ukončení činnosti prevádzky 
skládky odpadov Spoločnosti v súlade s vydaným Integrovaným povolením          
č. 783/OIPK/04-Ko/720070103 zo dňa 14.05.2004 v znení jeho schválených 
zmien a doplnkov, platného ku dňu prijatia uznesenia, t.j. po naplnení kapacity 
skládky odpadov a splnení ostatných práv a povinností prevádzkovateľa 
skládky odpadov vyplývajúcich zo zákona a vydaného integrovaného 
povolenia,  
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 Obec zmenila zámer na vybudovanie Materiálového a recyklačného centra 
Lindava na zberný dvor pre potreby obyvateľov Obce, pričom bol starosta Obce 
požiadaný, aby pred ďalším úkonom smerujúcim k začatiu výstavby zberného 
dvora zvolal verejné zhromaždenie občanov za účelom objasnenia zákonných 
požiadaviek a prerokovanie skutočných dôsledkov zámeru, ako aj zistenia 
názoru občanov na zámer vybudovať jednotlivé časti zberného dvora. Starosta 
Obce bol zároveň požiadaný, aby následne po konaní verejného zhromaždenia 
občanov ohľadom zámeru vybudovať zberný dvor, zvolal obecné zastupiteľstvo 
Obce, ktoré rozhodne o ďalšom postupe realizácie zámeru vybudovania 
zberného dvora s prihliadnutím na prejavený názor verejnosti,   

(ďalej len „Uznesenie“).  
 
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 05.10.2018.  

 
Na základe vyššie uvedeného a v zmysle Uznesenia si Vás preto týmto dovoľujeme 
informovať, že Petícii v znení doplneného znenia po odstránení nedostatkov, bolo 
v plnom rozsahu vyhovené.  
 
 

 
 

 
S pozdravom,  
 
 
                    ______________________________ 
                                  Obec Dubová 

     Ľudovít Ružička 
                          starosta 
 
 
 


