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Vec
Petícia proti navrhovanému rozšíreniu kapacity skládky odpadov, ktorý nie je nebezpečný
v lokalite obec Zohor – oznámenie výsledku vybavenia petície
Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) bola dňa
27. augusta 2020 doručená petícia označená ako „Petícia občanov dotknutých obcí proti
navrhovanému rozšíreniu kapacity skládky odpadov, ktorý nie je nebezpečný v lokalite obec
Zohor“, v ktorej ste uvedená ako osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci.
Doručené podanie obsahovalo Vami podpísaný sprievodný list označený ako „Námietky
a nesúhlasné stanovisko verejnosti k návrhu Zmena navrhovanej činnosti „Rozšírenie kapacity
skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v lokalite Zohor“; mapy chránených území
pri skládke Zohor; text petície zhodný s petíciou na stránke www.petície.com; písomné podpisové
hárky v počte 53 s 773 podpismi a zoznam 731 osôb, ktorí petíciu podporili v elektronickej podobe
na stránke www.petície.com.
V petícii verejnosť vyjadruje nesúhlas a žiada, aby ministerstvo vydalo nesúhlasné
stanovisko k zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie kapacity skládky odpadov na odpad, ktorý
nie je nebezpečný v lokalite Zohor“ navrhovateľa FCC Zohor, s. r. o., Bratislavská 18, 900 51
Zohor (ďalej len „navrhovateľ“). V texte petície a v sprievodnom liste sa uvádzajú skutočnosti
poukazujúce na blízkosť chránených území prírody a vodohospodársky významného toku, na
problém so znečistením plastami odlietajúcimi zo skládky odpadov, na znečistenie podzemnej
vody zistené monitoringom v decembri 2019, na obťažovanie zápachom, na časté malé požiare
a dvojdňový požiar v roku 2019, na vyšší podiel úmrtí na nádorové ochorenia v obci Zohor oproti
stavu v celej Slovenskej republike. Ďalej sa v týchto písomnostiach upozorňuje na to, že skládka
odpadov mala pôvodne slúžiť iba obyvateľom Zohora a okolitých dedín, ale v roku 2019 sa na ňu
uložilo 143 678,32 ton odpadu. Poukazujete na návrh rozšírenia skládky nebezpečného odpadu na
úkor kapacity skládky na nie nebezpečný odpad pred dvoma rokmi, keď navrhovateľ tvrdil, že
kapacita na nie nebezpečný odpad je dostatočná. Nesúhlasíte s tvrdením navrhovateľa, že skládka
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odpadov nemá vplyv presahujúci hranice, pretože sa nachádza 3,66 km od hraníc s Rakúskom.
Upozorňujete na nutné presuny existujúcich objektov v priestore plánovaného rozšírenia skládky
odpadov, čo môže viesť k ekologickej katastrofe. Sprievodnom liste na záver pripájate niekoľko
komentárov z elektronickej petície.
Vzhľadom na to, že petícia má charakter žiadosti, ministerstvo pri vybavovaní petície
postupovalo podľa § 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o petičnom práve“). Na základe posúdenia obsahu petície a na základe
stanoviska vecne príslušného organizačného útvaru ministerstva, a to odboru posudzovania
vplyvov na životné prostredie, Vám zasielame nasledovné odôvodnenie.
Dňa 12. augusta 2020 doručil navrhovateľ na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej
republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) oznámenie
o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie kapacity skládky odpadov na odpad, ktorý nie je
nebezpečný v lokalite Zohor“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“), vypracované podľa
prílohy č. 8a zákona. č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“).
Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je rozšírenie kapacity skládky triedy na nie nebezpečný
odpad v k. ú obce Zohor v areáli existujúcej prevádzky navrhovateľa o 245 000 m3.
MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa
§ 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej
len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f)
zákona o posudzovaní, upovedomilo podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku, že dňom doručenia
oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 správneho poriadku správne konanie
vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti.
K požiadavke o vydanie nesúhlasného stanoviska MŽP SR uvádza, že v súčasnosti prebieha
zisťovacie konanie, v ktorom MŽP SR rozhodne, či sa zmena navrhovanej činnosti bude
posudzovať podľa zákona o posudzovaní. Petícia proti realizácii zmeny navrhovanej činnosti je
stanoviskom k oznámeniu o zmene podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní. Text petície (zhodný
s petíciou na stránke peticie.com) MŽP SR považuje za stanovisko verejnosti a všetkými okruhmi
pripomienok, ktoré obsahuje petícia aj sprievodný list sa bude v zisťovacom konaní zaoberať pred
rozhodnutím, či sa bude zmena navrhovanej činnosti posudzovať podľa zákona o posudzovaní.
Záverom uvádzame, že správne konanie vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní
vplyvov zmeny navrhovanej činnosti stále prebieha a v tomto štádiu nie je možné prejudikovať
jeho výsledok. Na základe vyššie uvedených faktov týmto oznamujeme, že stanovisko verejnosti
vyjadrené v petícii bolo poskytnuté odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie
ministerstva, ktorý ho zahrnie do svojho hodnotenia a rozhodovania o tom, či vo veci zmeny
navrhovanej činnosti začne posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.
S pozdravom

Ing. Zuzana Domsitzová
vedúca oddelenia
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