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Vec 

Petícia za nesúhlasné stanovisko k navrhovanej činnosti "Čukárska Paka – Skládka odpadov, 

2., 3. a 4. stavba, optimalizácia využitia kapacity skládky, SO 30 Rekultivácia"– oznámenie 

výsledku vybavenia petície 

 

 

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

31. augusta 2020 doručený list obce Veľká Paka, ktorým zaslala overenú kópiu petície označenej 

ako „Petícia za nesúhlasné stanovisko k navrhovanej činnosti "Čukárska Paka – Skládka odpadov, 

2., 3. a 4. stavba, optimalizácia využitia kapacity skládky, SO 30 Rekultivácia"“ (ďalej len 

„petícia“). V predmetnej petícii ste uvedený ako zástupca (osoba určená na zastupovanie v styku 

s orgánom verejnej moci).  

 

V petícií je uvedená požiadavka adresovaná obci Veľká Paka aj MŽP SR, aby vydali 

nesúhlasné stanoviská k zmene navrhovanej činnosti „Čukárska Paka – Skládka odpadov, 2., 3. a 

4. stavba, optimalizácia využitia kapacity skládky, SO 30 Rekultivácia“ navrhovateľa Združenie 

obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne, Gazdovský rad 

37/A, 931 01 Šamorín (ďalej len „navrhovateľ“). 

 

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. 

 

Pre navrhovanú činnosť „Rozšírenie skládky odpadu Čukárska Paka a zväčšenie jej 

kapacitných možností“ vydalo dňa 14. decembra 1998 MŽP SR záverečné stanovisko podľa vtedy 

• 

• • 
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platného zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v ktorom 

odporúčalo rozšírenie skládky III. stavebnej triedy na komunálny odpad s kapacitou 865 000 m3 

na ploche 68 750 m2. Výstavba bola plánovaná etapovite, vytváraním jednotlivých kaziet o ploche 

cca 4 000 m2. V pôvodnom riešení nemalo prevýšenie nad terénom presiahnuť 15 m. Záverečné 

stanovisko malo iba odporúčací charakter, nebolo pre povoľujúci orgán záväzné. 

 

Činnosť prevádzkovania skládky nie nebezpečného odpadu je povolená Slovenskou 

inšpekciou životného prostredia, inšpektorát životného prostredia Bratislava, integrovaným 

povolením podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole  znečisťovania 

životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(povolenie č. 4970/1483-OIPK/2006/Kk/370050105 zo dňa 19. septembra 2016 v znení jeho 

zmien). 

 

Dňa 6. augusta 2018 doručil navrhovateľ na MŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na 

životné prostredie (ďalej len „MŽP SR-OPVŽP“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti  

„Čukárska Paka – Skládka odpadov, 2., 3. a 4. stavba, optimalizácia využitia kapacity 

skládky, SO 30 Rekultivácia“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“) vypracované podľa 

prílohy č. 8a 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“).  

 

MŽP SR-OPVŽP 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 psím. f) 

zákona, 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.  

 

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je rozšírenie kapacity skládky triedy na nebezpečný 

odpad v katastrálnom území Čukárska Paka v obci Veľká Paka a jej rekultivácia.  

 

Dňa 9. novembra 2018 vydalo MŽP SR-OPVŽP rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní 

č. 8899/2018-1.7/mo, 59221/2018, v ktorom rozhodlo, že sa zmena navrhovanej činnosti bude 

posudzovať.  

 

  V rozsahu hodnotenia, č. listu 2347/2019-1.7/mo zo dňa 8. februára 2019, MŽP SR-

OPVŽP určilo okrem dôkladného zhodnotenia nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa 

navrhovaná zmena činnosti neuskutočnila), variantu uvedeného v oznámení o zmene navrhovanej 

činnosti aj variant s menšou kapacitou a minimálnym navýšením výšky nad terénom oproti 

súčasnému stavu. 

 

Správu o hodnotení zmeny navrhovanej činnosti vypracovanú podľa prílohy č. 11 zákona 

doručil navrhovateľ na MŽP SR dňa 16. júna 2020.  

 

MŽP SR-OPVŽP zaslalo na zaujatie stanoviska podľa § 33 ods. 1 zákona povoľujúcemu 

orgánu, rezortného orgánu, dotknutým orgánom a dotknutej obci správu o hodnotení 

prostredníctvom informácie o zverejnení na webovom sídle MŽP SR, na adrese:    

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/cukarska-paka-skladka-odpadov-2-3-4-stavba-

optimalizacia-vyuzitia-kapa 
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Správa o hodnotení je vypracovaná v dvoch variantoch: 

 č. 1 – zvýšenie telesa skládky na maximálnu kótu 154,60 m n. m. a zvýšenie kapacity skládky 

o 162 400 m3 na celkovú kapacitu 727 400 m3,  

 č. 2 – zvýšenie telesa skládky na maximálnu kótu 150,60 m n. m. a zvýšenie kapacity skládky 

o 150 800 m3 na celkovú kapacitu 715 800 m3.  

 

Petícia proti realizácii navrhovanej činnosti, ktorou obyvatelia vyjadrili nesúhlas 

s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti je zároveň stanoviskom k správe o hodnotení podľa § 35 

ods. 2 zákona. V petícii je uvedené, že zmena navrhovanej činnosti je v rozpore s cieľmi 

postupného znižovania ukladania odpadov na skládky odpadov, upozorňuje na riziko pre zdravie 

obyvateľov, vyjadruje obavu zo zvýšenia zápachu a uvádza, že navrhovateľ nepreukázal 

alternatívne možnosti zneškodňovania odpadu a preto nie je prípustné zvyšovanie 

environmentálneho zaťaženia Žitného ostrova. V poslednom bode petície uvádzate, že 

navrhovateľ vyhotovoval počas verejného prerokovania zvukový záznam bez predchádzajúceho 

súhlasu prítomných. Uvádzame, že takýto zvukový záznam nebol na MŽP SR doručený.  

 

V ďalšom štádiu MŽP SR-OPVŽP určí spracovateľa odborného posudku, ktorý bude mať 

na vypracovanie posudku 60 dní, potom MŽP SR-OPVŽP vypracuje záverečné stanovisko, 

v ktorom vyhodnotí všetky doručené pripomienky, teda aj tie, ktoré obsahuje petícia. Obyvatelia 

Čukárskej Paky, ktorí podpísali petíciu, sú účastníkmi konania so zástupcom                                 

       , ktorému budú doručované všetky súvisiace písomnosti.   

  

Záverom uvádzame, že správne konanie vo posudzovania vplyvov zmeny navrhovanej 

činnosti stále prebieha a v tomto štádiu nie je možné prejudikovať jeho výsledok. Na základe 

vyššie uvedených faktov týmto oznámením považujeme petíciu vo vzťahu k zákonu o petičnom 

práve za zodpovedanú. 

 

S pozdravom 

 

 

 Ing. Zuzana Domsitzová 

 vedúca oddelenia 


