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Vec 

Petícia proti navýšeniu počtu ošípaných a proti výstavbe kafilérie vo firme Agrovýkrm Spiš, s. r. o.  

– oznámenie výsledku vybavenia petície 

Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) bola dňa 

19. apríla 2018 doručená petícia proti navýšeniu počtu ošípaných a proti výstavbe kafilérie 

vo firme Agrovýkrm Spiš, s. r. o. (ďalej len „petícia“), ktorú ste podali ako osoba určená na 

zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy. Petícia obsahovala 15 ks originálnych 

podpisových hárkov s 383 podpismi občanov. 

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 (odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie) 

Vám oznamujeme nasledovné: 

Obsahom petície je nesúhlas s navýšením počtu ošípaných a s výstavbou kafilérie vo firme 

Agrovýkrm Spiš, s.r.o., Jarná 20/1026, 053 61 Spišské Vlachy, z dôvodu neúmerného zaťaženia 

ovzdušia, pôdy a vody v obci Bystrany. 

Konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie podľa 

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“) pre navrhovanú činnosť 

„Chov ošípaných – zefektívnenie prevádzky, farma ošípaných Spišské Vlachy“ navrhovateľa 

Agrovýkrm Spiš, s. r. o., 919 08 Boleráz 413 (IČO 36 244 180) začalo v zmysle § 18 ods. 2 

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

doručenia zámeru na MŽP SR, t. j. dňa 28. 02. 2018.  

• 

• • 

• 

http://www.minzp.sk/
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MŽP SR zaslalo listom č. 4557/2018-1.7/vt zo dňa 06. 03. 2018 na zaujatie stanoviska podľa 

§ 23 ods. 1 zákona dotknutej obci (Spišské Vlachy) zámer „Chov ošípaných – zefektívnenie 

prevádzky, farma ošípaných Spišské Vlachy“ v listinnom vyhotovení, rezortnému orgánu, 

povoľujúcemu orgánu a dotknutým orgánom prostredníctvom informácie o zverejnení 

na webovom sídle MŽP SR na adrese http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/chov-osipanych-

zefektivnenie-prevadzky-farma-osipanych-spisske-vlachy. 

V zákonom stanovenej lehote bolo na MŽP SR doručených 19 stanovísk, z toho 7 stanovísk 

dotknutej verejnosti, ktoré boli nesúhlasné, a 2 stanoviská obcí, ktoré sa považujú za dotknuté 

navrhovanou činnosťou, vrátane obce Bystrany. Stanovisko ďalšej obce, ktorá sa považuje za 

dotknutú, bolo na MŽP SR predložené na prerokovaní s navrhovateľom podľa § 30 ods. 1 zákona 

konanom dňa 19. 04. 2018.  

V rámci jednotlivých krokov procesu posudzovania podľa zákona bol na základe 

prerokovania s navrhovateľom, na ktorom ste boli prítomný, a s prihliadnutím na doručené 

stanoviská, určený rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti č. 4557/2018-1.7/vt zo dňa 

27. 04. 2018.  

Z doručených stanovísk vyplynula potreba k správe o hodnotení činnosti vypracovať 

oprávnenou osobou imisno-prenosové posúdenie vplyvu látok spôsobujúcich zápach, vykonať 

hodnotenie vplyvov na verejné zdravie, či vyhodnotiť vplyv na podzemné vody, najmä v súvislosti 

so studňami obyvateľov obcí Bystrany a Olcnava a vodárenským zdrojom Prameň Sv. Jána, 

a ďalšie špecifické požiadavky, ktoré sú uvedené v rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti. 

V súlade s § 30 ods. 3 zákona bol rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti zaslaný všetkým 

zainteresovaným subjektom, vrátane obce Bystrany, a bol zverejnený prostredníctvom webového 

sídla ministerstva www.enviroportal.sk. Podľa § 30 ods. 7 zákona je navrhovateľ povinný 

v spolupráci s dotknutou obcou bezodkladne informovať verejnosť o určenom rozsahu hodnotenia 

navrhovanej činnosti spôsobom v mieste obvyklým, a verejnosť, dotknutá obec, dotknutý 

samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby môžu podľa § 30 ods. 8 zákona predložiť 

pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti do 10 pracovných dní od jeho 

zverejnenia podľa § 30 ods. 7 zákona príslušnému orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí 

navrhovateľovi. 

Na základe rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti navrhovateľ vypracuje správu 

o hodnotení činnosti. Správa o hodnotení činnosti bude po predložení na MŽP SR zaslaná podľa 

§ 33 zákona na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutému orgánu, povoľujúcemu orgánu 

a dotknutým obciam, a všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie aj dotknutej verejnosti, 

a MŽP SR zverejní správu o hodnotení činnosti na webovom sídle ministerstva. Dotknutá obec 

podľa § 34 ods. 1 zákona do troch pracovných dní od doručenia správy o hodnotení činnosti 

informuje o doručení správy o hodnotení činnosti verejnosť a zároveň zverejní všeobecne 

zrozumiteľné záverečné zhrnutie na dobu 30 dní na úradnej tabuli a na svojom webovom sídle, ak 

ho má zriadené a oznámi, kde a kedy možno do správy o hodnotení činnosti nahliadnuť, robiť z nej 

výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie; zároveň uvedie, v akej lehote môže 

verejnosť podávať pripomienky a označí miesto, kde sa môžu podávať. Do uplynutia doby 

vystavenia všeobecne zrozumiteľného záverečného zhrnutia zabezpečí dotknutá obec v súlade 

s § 34 ods. 2 zákona po dohode a v spolupráci s navrhovateľom verejné prerokovanie navrhovanej 
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činnosti. Podľa § 35 ods. 1 zákona doručí dotknutá obec príslušnému orgánu písomné stanovisko 

k správe o hodnotení činnosti najneskôr do 30 dní od jej doručenia; verejnosť môže podľa § 35 

ods. 2 zákona doručiť písomné stanovisko príslušnému orgánu najneskôr do 30 dní odo dňa 

zverejnenia záverečného zhrnutia dotknutou obcou. 

Všetky pripomienky doručené k správe o hodnotení budú zaslané spracovateľovi odborného 

posudku a budú vyhodnotené v odbornom posudku a v záverečnom stanovisku. 

Na základe vyššie uvedených faktov a skutočnosti, že v tejto veci MŽP SR v súčasnosti 

vykonáva podľa zákona proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, 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 


