
 
 
 

 
  

 

 

 
Ministerstvo životného prostredia SR | Námestie Ľudovíta Štúra 35/1 | 812 35 Bratislava | Slovenská republika 

tel.: +421 2 5956 2602 | e-mail: martin.haluska@enviro.gov.sk | www.minzp.sk 
 
 
 

Oddelenie sťažností a petícií 

 

 

 

 

 

Váš list číslo/zo dňa 

 

Naše číslo 

21/2020-pet.-1.17 

45458/2020 

Vybavuje/kontakt 

Mgr. Haluška 

02 5956 2602 

Dátum 

10. septembra 2020 

 

Vec 

Petícia proti VARIANTU 2 navrhovanej činnosti „Inovácia vedenia V404 Varín - št. hranica 

SR/ČR“  – oznámenie výsledku vybavenia petície 

 

Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) bola dňa 29. júna 2020 

doručená Vami podaná petícia, v ktorej podpísaní občania vyjadrili svoj nesúhlas 

s VARIANTOM 2 navrhovanej činnosti „Inovácia vedenia V404 Varín - št. hranica SR/ČR“ 

a žiadajú aby táto inovácia bola realizovaná podľa VARIANTU 1. Petícia obsahuje sprievodný 

list a 23 podpisových hárkov. 

Po posúdení obsahových náležitostí podania oddelenie sťažností a petícií MŽP SR 

konštatovalo, že petícia spĺňa požiadavky uplatnenia petičného práva podľa zákona č. 85/1990 Zb. 

o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o petičnom práve“), nakoľko 

obsahuje predmet verejného alebo iného spoločného záujmu. Petícia bola zaevidovaná pod 

č. 21/2020-pet.-1.17. Zároveň  však bolo zistené, že predložená petícia nespĺňala všetky formálne 

náležitosti petície upravené v § 5 ods. 1 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o petičnom práve“) a preto, podľa § 5 ods. 4 zákona o petičnom práve, 

boli ste ako zástupca vyzvaný na odstránenie týchto nedostatkov. Konštatujeme, že nedostatky 

petície boli v určenej lehote odstránené. 

Na základe stanoviska odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie, vecne 

príslušného organizačného útvaru MŽP SR, Vám k predmetnej petícii zasielame nasledovné 

vyrozumenie: 

Pre navrhovanú činnosť „Inovácia vedenia V404 Varín – št. hranica SR/ČR“ (ďalej len 

„navrhovaná činnosť“) v súčasnosti prebieha proces povinného hodnotenia 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 o posudzovaní vplyvov“). 

Proces sa začal v roku 2019 predložením zámeru. Zámer predložil navrhovateľ, ktorým je 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84  Bratislava 26 (ďalej 

len „navrhovateľ“). Následne podľa § 30 zákona o posudzovaní vplyvov MŽP SR určilo rozsah 

hodnotenia navrhovanej činnosti. Dňa 4. februára 2020 navrhovateľ doručil na MŽP SR podľa 
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§ 31 zákona o posudzovaní vplyvov správu o hodnotení navrhovanej činnosti (ďalej len „správa 

o hodnotení“). V zmysle vydaného rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti sú v predkladanej 

správe o hodnotení posudzované okrem nulového variantu dva varianty: VARIANT 1 

a VARIANT 2. 

MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 

1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ako príslušný 

orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. k) zákona o posudzovaní vplyvov zaslal 

správu o hodnotení, resp. všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie dotknutej obci a dotknutej 

verejnosti, dotknutým orgánom, povoľujúcim orgánom a rezortnému orgánu a zároveň ju 

zverejnilo na webovom sídle MŽP SR. 

Dňom  21. júla 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 198/2020 Z. z., ktorý okrem iného mení 

a dopĺňa zákon o posudzovaní vplyvov, a to v § 65g ods. 2, ktorý upravuje podmienky verejného 

prerokovania v nasledovnom znení: 

 „Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného 

v súvislosti s ochorením COVID-19 sa verejné prerokovanie uskutoční, len ak je konanie verejného 

prerokovania v súlade s opatreniami podľa osobitného predpisu.40aa)“. 

 Poznámka k odkazu 40aa znie: 

„40aa) § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 172/2011 Z. z.“. 

 Na verejné prerokovanie sa ďalej použijú ustanovenia § 34 ods. 2 až ods. 5 zákona 

o posudzovaní vplyvov. Vzhľadom na vyššie uvedené, dňom 21. júla 2020 začala pre verejnosť 

plynúť aj zákonná 30 dňová lehota na pripomienkovanie správy o hodnotení. 

MŽP SR po uplynutí zákonných lehôt určí podľa § 36 zákona o posudzovaní vplyvov 

odborne spôsobilú osobu na vypracovanie odborného posudku. Proces posudzovania vplyvov na 

životné prostredie bude ukončený vydaním záverečného stanoviska podľa § 37 zákona 

o posudzovaní vplyvov. Podľa § 37 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov v záverečnom 

stanovisku príslušný orgán (MŽP SR) okrem celkového hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti 

uvedie, či s jej realizáciou súhlasí alebo nesúhlasí, za akých podmienok s ňou súhlasí a v ktorom 

realizačnom variante, ako aj požadovaný rozsah poprojektovej analýzy podľa § 39 ods. 2 zákona 

o posudzovaní vplyvov. 

Záverom MŽP SR konštatuje, že sa bude v záverečnom stanovisku zaoberať každou 

pripomienkou, resp. petíciou a svoje rozhodnutie o akceptovaní alebo neakceptovaní pripomienok 

riadne odôvodní. 

V súvislosti s vyššie uvedeným, nakoľko správne konanie vo veci posudzovania 

predpokladaných vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti nie je ukončené, Vašu 

petíciu vo vzťahu k zákonu o petičnom práve považujeme týmto oznámením za zodpovedanú. 

 

S pozdravom 

 

 

 Ing. Zuzana Domsitzová 

 vedúca oddelenia 
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