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Vec 

Petícia (písomná) – nesúhlas s výstavbou komplexu EZTOL – oznámenie výsledku vybavenia 

petície  

 

 

Mesto Levice listom zo dňa 6. marca 2018 zaslalo Ministerstvu životného prostredia 

Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) písomnú petíciu vo veci navrhovanej činnosti 

„Ekologické zhodnocovanie tekutých odpadov Levice (EZTOL)“, v ktorej ste uvedená ako osoba 

určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci.  

 

Predmetnou petíciou podpísané osoby vyjadrili nesúhlas s výstavbou komplexu EZTOL, 

zastrešenej f. GRIZZLY SLOVAKIA, s. r. o., ul. 29. augusta č. 23, 811 09 Bratislava, v Leviciach 

v priemyselnom parku Géňa, ktorého zámerom je vybudovanie technologického zariadenia 

k fyzikálno-chemickej úprave nebezpečných tekutých odpadov z územia Slovenskej republiky. 

Ďalej žiadali primátora mesta Levice a poslancov mestského zastupiteľstva Levice, aby sa 

k uvedenej výstavbe komplexu EZTOL, vyjadrili negatívne.  

 

V súlade s § 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o petičnom práve) a na základe posúdenia obsahu petície a stanoviska vecne 

príslušného organizačného útvaru MŽP SR Vám oznamujeme nasledovné: 

 

Správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie pre 

navrhovanú činnosť „Ekologické zhodnocovanie tekutých odpadov Levice (EZTOL)“ navrhovateľa 

GRIZZLY SLOVAKIA s. r. o., vtedy so sídlom ul. 29. augusta 23, 811 09 Bratislava, začalo podľa 

§ 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov  

dňom doručenia zámeru, a to dňa 7. februára 2017. MŽP SR podľa § 30 zákona č. 24/2006 Z. z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) určilo pre navrhovanú činnosť listom  

č. 2427/2017-1.7/at zo dňa 28. marca 2017 Rozsah hodnotenia. 

 

Navrhovateľ, GRIZZLY SLOVAKIA s. r. o., Gorkého 10, 811 01 Bratislava doručil dňa 

21. decembra 2017 na MŽP SR podľa § 31 a prílohy č. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. správu 

• 

• • 

• 
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o hodnotení činnosti „Ekologické zhodnocovanie tekutých odpadov Levice (EZTOL)“. MŽP SR 

listom č. 1745/2018-17/mo zo dňa 04. 01. 2018 predmetnú správu o hodnotení zaslalo na zaujatie 

stanoviska podľa § 33 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. dotknutej obci v listinnom vyhotovení 

a dotknutej verejnosti, rezortnému orgánu, dotknutému orgánu a povoľujúcemu orgánu 

prostredníctvom informácii o zverejnení na webovom sídle MŽP SR na adrese:  

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/ekologicke-zhodnocovanie-tekutych-odpadov-

levice-eztol-.  

 

V zákonom stanovenej lehote bolo na MŽP SR doručených 5 stanovísk, z toho 3 nesúhlasné. 

Nesúhlas s navrhovanou činnosťou vyjadril rezortný orgán (MŽP SR, odbor odpadového 

hospodárstva, povoľujúci orgán (SIŽP, IŽP Nitra) aj jeden dotknutý orgán (Okresný úrad Levice, 

odbor starostlivosti o životné prostredie).  

 

Dotknutá obec, mesto Levice, ktoré je zároveň aj povoľujúcim orgánom, ani verejnosť 

nedoručili v zákonom stanovenej lehote svoje stanoviská. Petíciu, ktorá bola MŽP SR doručená 

7. marca 2018, nemôžeme považovať za stanovisko doručené podľa § 24 ods. 3 písm. c) zákona 

č. 24/2006 Z. z. Termín na doručenie stanovísk, podľa zverejnenia mestom Levice, bol do 

15. februára 2018. 

 

Navrhovateľ po oboznámení sa s nesúhlasom uvedených orgánov, požiadal listom zo dňa 

23. februára 2018 (doručeným 27. februára 2018) MŽP SR o prerušenie konania podľa § 20 ods. 

1 zákona č. 24/2006 Z. z. z dôvodu prekonzultovania a vysvetlenia negatívnych stanovísk. MŽP 

SR podľa § 20 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. rozhodnutím prerušilo posudzovanie vplyvov na 

návrh navrhovateľa najviac na 60 dní. Na prerušenie posudzovania vplyvov sa nevyžaduje súhlas 

ostatných  účastníkov konania.  Pokračovať v konaní bude MŽP SR, ako správny orgán podľa § 29 

ods. 4 správneho poriadku, akýmkoľvek procesným úkonom na podnet účastníka konania 

(navrhovateľa) alebo procesným krokom podľa zákona, inak po 60 dňoch od doručenia 

rozhodnutia o prerušení konania MŽP SR konanie zastaví. 

 

Navrhovateľ listom zo dňa 23. februára 2018 zároveň požiadal mesto Levice o zrušenie 

termínu verejného prerokovania, ktoré sa malo konať 28. februára 2018. Mesto Levice verejné 

prerokovanie zrušilo. Uvádzame, že mesto Levice, ako dotknutá obec, má podľa § 34 zákona 

č. 24/2006 Z. z. do uplynutia doby vystavenia správy o hodnotení povinnosť zabezpečiť po dohode 

a v spolupráci s navrhovateľom verejné prerokovanie a oznámiť verejnosti termín a miesto 

konania najneskôr 10 pracovných dní pred jeho konaním a prizvať naň príslušný orgán (MŽP SR), 

rezortný orgán a dotknutý orgán. Za predpokladu, že konanie nebude zastavené, MŽP SR 

v ďalšom kroku určí spracovateľa odborného posudku a následne po doručení posudku vydá 

záverečné stanovisko. 

  

Zdôrazňujeme, že v tomto štádiu, keď správne konanie vo veci je prerušené, nie je možné 

prejudikovať výsledok posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie pre 

navrhovanú činnosť „Ekologické zhodnocovanie tekutých odpadov Levice (EZTOL). Na základe 

vyššie uvedených faktov a skutočnosti, že v tejto veci MŽP SR v súčasnosti vykonáva proces 

posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z. z., ktorý ešte nie je právoplatne ukončený, týmto 

oznámením považujeme Vašu petíciu z hľadiska zákona o petičnom práve za zodpovedanú 

a vybavenú. 

 

S pozdravom 

 

Ing. Zuzana Domsitzová 

 riaditeľka odboru 
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