
Mailová korešpondencia  s MŽP SR  

From: Bc. Ľubomír Veselický <viceprimator@sered.sk>  

Sent: Wednesday, June 8, 2022 10:07 AM 

To: Tlačové oddelenie MŽP SR <hovorca@enviro.gov.sk> 

Subject: Žiadosť o informáciu 

Dobrý deň! 

17.5.2022 som na adresu Ján Budaj, minister ŽP, Ministerstvo ŽP SR, Námestie Ľudovíta 

Štúra 1, 812 35  Bratislava poslal list, týkajúci sa  skládky polymetalického prachu na území 

Serede a Dolnej Stredy. List bol uložený na pošte Bratislava 1 do poštového priečinka  

ministerstva 19.5.2022.  Nakoľko od uloženia listu uplynulo 20 dní, prosím o oznámenie, či sa 

pán minister s obsahom môjho listu oboznámil, a kedy môžem očakávať jeho odpoveď. 

S úctou 

Ľubomír Veselický, zástupca primátora mesta Sereď  

..................................................................................................................................................... 

From: Kancelária ministra [mailto:Kancelaria.ministra@enviro.gov.sk]  

Sent: Wednesday, June 8, 2022 11:50 AM 

To: viceprimator@sered.sk 

Cc: Tlačové oddelenie MŽP SR; Kancelária ministra 

Subject: RE: Žiadosť o informáciu 

Dobrý deň, vážený pán Veselický,  

ďakujeme za Váš email.  

Predmetný list bol na ministerstvo doručený 19.5.2022, kedy bol zaregistrovaný.  

Následne bol priradený na sekciu obehového hospodárstva, ktorá vyhodnotila, že podnet nie 

je v jej kompetencii, nakoľko predmetná „skládka“ je environmentálnou záťažou s označením 

SK/EZ/GA/221 a SK/EZ/GA/222 v registri http://envirozataze.enviroportal.sk/  

Váš list momentálne riešia kolegovia zo sekcie geológie.  

V prípade Vášho záujmu o priebežnom stave riešenia Vašej korešpondencie sa môžete 

obrátiť na pána generálneho riaditeľa sekcie – Ing. Cirjáka – peter.cirjak@enviro.gov.sk alebo 

02/59564113 

S pozdravom 

Katarína Michalková 

vedúca sekretariátu ministra | kancelária ministra 

 

..................................................................................................................................................... 

Bc. Ľubomír Veselický viceprimator@sered.sk  pi 10.06.2022 7:21 

'Kancelária ministra' Kancelaria.ministra@enviro.gov.sk 

RE: Žiadosť o informáciu 

Vážená pani Michalková,  

ďakujem za informáciu. Moje tri otázky vyplývali z vyjadrení pána ministra po obhliadke 

lúženca  3.7.2020. Chápem, že niekto z ministerstva odpoveď pripraví, ale ja som sa pýtal, či 

sa pán minister s obsahom môjho listu oboznámil, a kedy môžem očakávať jeho odpoveď.  

S úctou 
Ľubomír Veselický, zástupca primátora mesta Sereď  
..................................................................................................................................................... 
Bc. Ľubomír Veselický viceprimator@sered.sk   po 13.06.2022 10:11 
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'peter.cirjak@enviro.gov.sk' 

List zo 17.5.2022 

Dobrý deň, pán Ciriák, 

oznámte mi prosím, kedy môžem očakávať odpoveď na môj list, ktorý som adresoval pánovi 

ministrovi životného prostredia, a ktorý bol priradený na sekciu geológie.  

S pozdravom 

Ľubomír  Veselický, zástupca primátora mesta Sereď 

..................................................................................................................................................... 
Cirják Peter Peter.Cirjak@enviro.gov.sk    po 13.06.2022 10:19 
Bc. Ľubomír Veselický viceprimator@sered.sk 
RE: List zo 17.5.2022 
Dobrý deň. 
Na odpovedi sa pracuje. Problematika je prierezová celým ministerstvom ako aj jeho 
kontrolnými orgánmi. 
Ďakujem a prajme pekný deň 
 Ing. Peter Cirják 
Generálny riaditeľ sekcie 
Sekcia geológie a prírodných zdrojov | 
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