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Vec
Petícia za zásadné prehodnotenie plánovanej koncepcie zástavby obytného komplexu v Budatíne
– oznámenie výsledku vybavenia petície

Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“), sekcii
environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odboru posudzovania vplyvov na
životné prostredie (ďalej len „odbor posudzovania vplyvov“) bol dňa 2. júla 2020 doručený
rozklad voči rozhodnutiu MŽP SR č. 4380/2020-1.7/dh, 19571/2020 zo dňa 1. júna 2020 (ďalej
len „rozhodnutie“), ktorým MŽP SR rozhodlo, že navrhovaná činnosť „Obytný komplex Pod
lipami“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“) navrhovateľa Budatín Rezidencia, s. r. o., Záhradnícka
151, 821 08 Bratislava sa nebude posudzovať 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“). Súčasťou rozkladu bola tiež petícia, ktorou
podpísaní občania vyjadrili svoj nesúhlas s navrhovanou činnosťou. Petícia obsahuje 38
podpisových hárkov a konštatujeme, že spĺňa zákonné náležitosti petície podľa zákona č. 85/1990
Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o petičnom práve“), na
vybavenie ktorej je príslušné MŽP SR.
Na základe stanoviska odboru posudzovania vplyvov, vecne príslušného organizačného
útvaru MŽP SR, Vám k predmetnej petícii zasielame nasledovné vyrozumenie:
Vo veci navrhovanej činnosti v súčasnosti prebieha na MŽP SR konanie o podnete podľa
zákona o posudzovaní vplyvov. MŽP SR v zmysle § 56 zákona č. 71/1967 o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) upovedomilo
účastníkov konania o podanom rozklade a zároveň ich v súlade s § 56 správneho poriadku
vyzvalo, aby sa k podanému rozkladu vyjadrili do 5 pracovných dní od jeho doručenia.
V súčasnosti plynie lehota na vyjadrenie sa k podanému rozkladu. MŽP SR po uplynutí lehoty na
vyjadrenie k podanému rozkladu v zmysle § 57 ods. 2 správneho poriadku v spojení s § 61
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správneho poriadku upovedomí účastníkov konania o tom, že odstúpilo kompletný spisový
materiál odvolaciemu orgánu.
V súvislosti s vyššie uvedeným, nakoľko vo veci navrhovanej činnosti prebieha na MŽP SR
konanie o podnete podľa zákona o posudzovaní vplyvov, ktoré ešte 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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