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Vec
Petícia za zdravé ovzdušie bez zápachu – oznámenie výsledku vybavenia petície

Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) bola dňa 22. júla 2020
doručená petícia s názvom „Petícia za zdravé ovzdušie bez zápachu“, ktorá obsahuje sprievodný
list a 3 podpisové hárky. Podpísaní občania touto petíciou žiadajú, aby MŽP SR neschválilo zmenu
navrhovanej činnosti – „Intenzifikácia výroby repkového oleja a biodieslu“, ktorú žiada
navrhovateľ MEROCO, a. s., so sídlom Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov (ďalej len
„navrhovateľ“), do doby kým nebude súčasný proces výroby repkového oleja a biodieselu
realizovaný spôsobom, ktorý nebude zasahovať a negatívne ovplyvňovať zdravie dotknutých
obyvateľov a životné prostredie územia mesta Leopoldov, mesta Hlohovec, obce Červeník
a občanov využívajúcich automobilovú a vlakovú dopravu v blízkosti danej lokality. Dôvodom
podania petície je nevyriešenie už existujúceho zápachu pochádzajúceho z priemyselnej zóny,
v ktorej sa plánuje realizovať zmena navrhovanej činnosti.
Obsahom sprievodného listu, okrem požiadaviek petície, bol tiež podnet vo veci nadmernej
prašnosti z prevádzky spoločnosti ENVIRAL, a. s. Oddelenie sťažností a petícií MŽP SR tento
podnet postúpilo na prešetrenie Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorát životného
prostredia Bratislava, stále pracovisko Nitra, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ktorý
daný podnet prešetril a výsledok šetrenia Vám oznámil listom zo dňa 9. septembra 2020.
Po posúdení obsahových náležitostí petície 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. 26/2020-pet.-1.17. Zároveň však bolo zistené, že predložená petícia nespĺňala všetky formálne
náležitosti petície upravené v § 5 ods. 1 zákona o petičnom práve v znení neskorších predpisov
a preto podľa § 5 ods. 4 zákona o petičnom práve bol zástupca petície vyzvaný na odstránenie
týchto nedostatkov. Konštatujeme, že nedostatky petície boli v určenej lehote odstránené dňa
12. augusta 2020.

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

Na základe stanoviska odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len
„OPVŽP“), vecne príslušného organizačného útvaru MŽP SR, Vám k predmetnej petícii
zasielame nasledovné vyrozumenie:
OPVŽP na základe vyjadrenia navrhovateľa k predmetu veci uvádza, že v prípade imisií
znečisťujúcich látok v ovzduší sa podľa pôvodného imisnoprenosového posúdenia maximá
imisného príspevku prevádzkovaním predmetnej činnosti vyskytujú do vzdialenosti cca 1000 m
od zdroja, pričom plánovaná zmena navrhovanej činnosti by nemala mať vplyv na maximálne
emisné charakteristiky zdroja (t. j. emisné limity a kapacita odsávacích ventilátorov zostane
nezmenená), ako ani na stavebné parametre jestvujúcich výduchov (so vznikom nového výduchu
sa neuvažuje). Podotýkame, že technologické zdroje sú vybavené viacstupňovým systémom
odlučovania a obmedzovania emisií znečisťujúcich látok s vysokou mierou nezávislosti a
zastupiteľnosti, ktorý je v súlade s požiadavkami ako národnej legislatívy, tak (v prípade
relevantnosti) v súlade s požiadavkami BAT (Best Available Techniques).
Pri hľadaní riešenia problému vzniku a šírenia emisií z výroby, aj vzhľadom na
predchádzajúce podnety zo strany verejnosti, skupina ENVIEN GROUP, do ktorej patrí aj
navrhovateľ, zriadila v roku 2017 pachovú komisiu a tiež telefonickú linku na nahlasovanie
takýchto podnetov, na základe ktorých je následne vo výrobných podnikoch preverené a
prekontrolované nastavenie technologických zariadení a urobená obhliadka aj pri domoch
oznamovateľov.
Na základe výsledkov skúšobných testovaní viacerých technológií na redukciu zápachu
v spoločnostiach ENVIEN GROUP v rozmedzí rokov 2017 – 2020 bola vybraná technológia
spoločnosti ČOVSPOL, a. s. (slovenské zastúpenie spoločnosti VEOLIA) používajúca pachovoneutralizačnú látku AIRHITONE A4S2 FLR P VS. Počas skúšobných testov daná technológia
preukazovala po subjektívnom vyhodnotení až 87% účinnosť redukcie zápachu. S prevádzkovým
testovaním sa začalo dňa 13. júla 2020 na vytypovanom výduchu z technológie výroby. Počas
testu sa nastavuje optimálna dávka danej pachovo-neutralizačnej látky s cieľom maximalizácie jej
účinku. Dňa 2. septembra 2020 bolo začaté súbežné dávkovanie danej pachovo-neutralizačnej
látky aj do druhého vytypovaného výduchu technológie. Postupne tak bude testovaných celoročne
viacero potenciálnych zdrojov zápachu, v rámci ENVIEN GROUP, a vyhodnotený ich vplyv na
zápach v meste Leopoldov a v obci Červeník.
Vzhľadom na to, že na korektné vyhodnotenie účinku danej technológie je nevyhnutné
dlhodobé testovanie, a to na viacerých potenciálnych zdrojoch, v spoločnosti ENVIEN GROUP
pristúpili k pokračovaniu testov do konca roku 2021, t. j. počas ďalších 15 mesiacov prevádzky
tak, aby bolo možné na každom potenciálnom vytypovanom zdroji pachu otestovať účinnosť
neutralizácie pachu nepretržite v každom ročnom období. Takýmto spôsobom sa korektne otestujú
a vyhodnotia aj celoročné poveternostné a klimatické vplyvy na potenciálnu tvorbu zápachu a
účinok testovanej technológie.
Po dokončení dlhodobého testu bude nasledovať vyhodnotenie výsledkov a účinnosti
opatrenia na jednotlivých potenciálnych zdrojoch pachu a vypracovanie záverečnej správy. Na
základe pozitívnych výsledkov dlhodobého testovania sa pristúpi k ďalšiemu využívaniu danej
technológie s cieľom dlhodobej redukcie pachu. Ak výsledky testovania budú negatívne, ENVIEN
GROUP bude pokračovať v hľadaní nových technických či technologických možností redukcie
pachu.
Čo sa týka predmetnej zmeny navrhovanej činnosti „Intenzifikácia výroby repkového oleja
a biodieslu“, OPVŽP ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. f) 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“) a podľa § 18
ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
(ďalej len „správny poriadok“) listom č. 8586/2020-1.7/sr, 28501/2020, 28506/2020-int. zo dňa
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15. júna 2020 upovedomilo známych účastníkov konania, že podľa § 18 ods. 2 správneho poriadku
dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo správne konanie vo veci
zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie.
OPVŽP následne listom č. 8586/2020-1.7/sr, 39246/2020-1.7/sr, zo dňa 10. augusta 2020
upovedomilo účastníkov konania o podkladoch rozhodnutia a podľa § 33 ods. 2 správneho
poriadku dalo účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním
rozhodnutia, či sa zmena navrhovanej činnosti bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní
vplyvov, mohli vyjadriť k jeho podkladom i k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich
doplnenie, a to do 7 pracovných dní od doručenia upovedomenia. OPVŽP zároveň informovalo
o tom, že do spisu k zmene navrhovanej činnosti bolo umožnené nahliadnuť (robiť z neho kópie,
odpisy a výpisy) na MŽP SR, na adrese Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava,
v pracovných dňoch v čase od 09:00 do 14:00. V zmysle ustanovenia § 33 ods. 2 správneho
poriadku je správny orgán povinný dať účastníkovi konania možnosť sa pred vydaním rozhodnutia
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. OPVŽP
v závere konštatuje, že v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní budú zohľadnené všetky
pripomienky a stanoviská orgánov štátnej správy a dotknutej verejnosti, v zmysle zákona
o posudzovaní vplyvov.
V súvislosti s vyššie uvedeným, nakoľko správne konanie vo veci zisťovacieho konania
o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie 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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