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Petícia – nesúhlas s výstavbou objektu Obaľovňa živičných zmesí Kvetoslavov – oznámenie
výsledku vybavenia petície

Dňa 27. júna 2018 bola Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky doručená
petícia občanov Slovenskej republiky, obyvateľov obce Kvetoslavov a blízkeho okolia a majiteľov
nehnuteľností nachádzajúcich sa v k. ú. Kvetoslavov, v ktorej podpísané osoby vyjadrili nesúhlas
s výstavbou objektu Obaľovňa živičných zmesí Kvetoslavov. V petícii ste uvedený ako osoba
určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci.
Vzhľadom na to, že petícia má charakter žiadosti, pri vybavovaní petície sme postupovali
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 Vašej petície a na základe stanoviska
vecne príslušného organizačného útvaru, a to odboru posudzovania vplyv na životné prostredie
(ďalej len „MŽP SR“), Vám zasielame nasledovné odôvodnenie.
MŽP SR v súčasnosti vykonáva proces posudzovania vplyvov na životné prostredie
navrhovanej činnosti „Obaľovňa živičných zmesí Kvetoslavov“ podľa ustanovení zákona
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších zmien (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“).
Navrhovateľ – D4R7 Construction s. r. o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava, v zastúpení
spoločnosti ENVIROCONSULT spol. s r. o., Obežná 7, 010 08 Žilina, doručil dňa 16. novembra
2017 na MŽP SR podľa § 22 zákona o posudzovaní vplyvov zámer navrhovanej činnosti.
„Obaľovňa živičných zmesí Kvetoslavov“. Dňom doručenia zámeru navrhovanej činnosti začalo
podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie.
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Na základe odborného posúdenia predloženého zámeru, zhodnotenia stavu životného
prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk orgánov verejnej správy, dotknutej obce
a dotknutej verejnosti, MŽP SR po prerokovaní s navrhovateľom určilo rozsah hodnotenia
č. 314/2018-1.7/mv zo dňa 5. apríla 2018. Rozsah hodnotenia je jedným podkladom pre
vypracovanie správy o hodnotení.
Správu o hodnotení navrhovanej činnosti „Obaľovňa živičných zmesí Kvetoslavov“
predložil navrhovateľ na MŽP SR dňa 21. mája 2018. MŽP SR následne zaslalo správu
o hodnotení dotknutým obciam a zároveň o zverejnení správy o hodnotení na svojom webovom
sídle informovalo povoľujúci orgán, dotknuté orgány a rezortný orgán. Všeobecne zrozumiteľné
záverečné zhrnutie bolo zaslané dotknutej verejnosti listom zo dňa 29. mája 2018.
MŽP SR súčasne informovalo povoľujúci orgán, dotknuté orgány, rezortný orgán
a dotknuté obce, že môžu k správe o hodnotení zaslať na MŽP SR stanovisko do 30 dní odo dňa
jej doručenia. Verejnosť mohla doručiť písomné stanovisko do 30 dní od zverejnenia záverečného
zhrnutia. Verejné prerokovanie správy o hodnotení podľa § 34 zákona o posudzovaní vplyvov sa
uskutočnilo v obci Kvetoslavov dňa 3. júla 2018, záznam z ktorého bol na MŽP SR doručený dňa
17. júla 2018.
Proces posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti „Obaľovňa živičných zmesí
Kvetoslavov“ nie je v súčasnosti ukončený. Podľa § 36 zákona o posudzovaní vplyvov MŽP SR
určí spracovateľa odborného posudku k navrhovanej činnosti, ktorý bude podkladom pre
vypracovanie záverečného stanoviska.
Záverečné stanovisko je podľa § 37 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov rozhodnutie, ktoré
je záväzné pre ďalšie povoľovacie konanie. Proti tomuto rozhodnutiu bude možné podať rozklad
podľa § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov na MŽP SR. Právoplatnosťou záverečného stanoviska vzniká oprávnenie navrhovateľa
navrhovanej činnosti, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti vo
variante odsúhlasenom príslušným orgánom v záverečnom stanovisku.
Na záver zdôrazňujeme, že v tomto štádiu, keď správne konanie vo veci stále prebieha, nie
je možné prejudikovať výsledok posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie pre
navrhovanú činnosť „Obaľovňa živičných zmesí Kvetoslavov“, a preto nie je možné vyhodnotiť
Vašu petíciu z hľadiska opodstatnenosti.
Na základe vyššie uvedených faktov a skutočnosti, že v tejto veci MŽP SR v súčasnosti
podľa zákona o posudzovaní vplyvov vykonáva proces posudzovania predpokladaných vplyvov
na životné prostredie, ktorý ešte nie je ukončený, týmto oznámením považujeme Vašu petíciu
z hľadiska zákona o petičnom práve za zodpovedanú a vybavenú.
S pozdravom

Ing. Zuzana Domsitzová
riaditeľka odboru
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