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Vec 

Petícia NIE biodegradácii nebezpečných odpadov vo Veľkých Levároch – oznámenie výsledku 

vybavenia petície  

 

 

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

19. marca 2021 doručená petícia označená ako „Petícia NIE biodegradácii nebezpečných odpadov 

vo Veľkých Levároch“ (ďalej len „petícia“), ktorú podala Občianska iniciatíva NIE biodegradácii 

nebezpečných odpadov vo Veľkých Levároch. V petícii ste uvedená ako osoba určená na 

zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci. Podanie obsahuje Vami podpísaný sprievodný list, 

úplný text petície a 263 písomných podpisových hárkov s 3039 podpismi. V petícii sú 

sformulované argumenty proti sprevádzkovaniu zariadenia na biodegradáciu nebezpečných 

odpadov kontaminovaných ropnými látkami v Recyklačnom stredisku Veľké Leváre. 

  

Po posúdení Vašej petície v zmysle ustanovenia § 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Z. z. 

o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o petičnom práve“) a na základe 

stanoviska vecne príslušného útvaru MŽP SR, a to odboru posudzovania vplyvov na životné 

prostredie, Vám zasielame nasledovné odôvodnenie. 

 

Vo veci navrhovanej činnosti „Recyklačné stredisko Veľké Leváre“ (ďalej len „navrhovaná 

činnosť“), ktoré na MŽP SR predložila spoločnosť BTT evo, s. r. o., Bratislava (ďalej len 

„navrhovateľ“), v súčasnosti na odbore posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len 

„OPVŽP MŽP SR“) prebieha proces posudzovania vplyvov na životné prostredie 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“).  
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K zámeru navrhovanej činnosti boli na MŽP SR, v rámci procesu posudzovania navrhovanej 

činnosti podľa zákona doručené nesúhlasné stanoviská od obce Veľké Leváre a dotknutej 

verejnosti. V ostatných stanoviskách od orgánov štátnej správy bola uplatnená požiadavka na 

vypracovanie správy o hodnotení navrhovanej činnosti. 

 

V súčasnosti uplynula lehota na pripomienkovanie zámeru navrhovanej činnosti. OPVŽP 

MŽP SR následne určí rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti, ktorý bude možné 

pripomienkovať v zmysle zákona. Uvedené argumenty popísané v petícii, ako aj v ostatných 

stanoviskách budú zohľadnené v určenom rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti, ktorého 

platnosť podľa § 30 ods. 6 zákona je 3 roky od jeho určenia, ak sa v harmonograme neurčí inak.  

Do doby platnosti rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti by mal navrhovateľ predložiť na MŽP 

SR podľa § 31 zákona správu o hodnotení navrhovanej činnosti. Navrhovateľ teda bude mať 

3 roky na vypracovanie správy o hodnotení navrhovanej činnosti, v ktorej bude povinný 

vyhodnotiť pripomienky doručené k zámeru navrhovanej činnosti. Po predložení správy 

o hodnotení navrhovanej činnosti sa na ďalší postup potom použijú ustanovenia § 31 a nasl. 

zákona. Verejnosť sa k navrhovanej činnosti bude mať možnosť vyjadriť aj v rámci etapy 

pripomienkovania správy o hodnotení, po jej predložení na MŽP SR.  

 

Výsledkom posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti je záverečné stanovisko. Proces 

posudzovania vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti bude ukončený vydaním 

záverečného stanoviska podľa § 37 zákona. Podľa § 37 ods. 5 zákona v záverečnom stanovisku 

príslušný orgán (MŽP SR) okrem celkového hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti uvedie, či 

s jej realizáciou súhlasí alebo nesúhlasí, za akých podmienok s ňou súhlasí a v ktorom realizačnom 

variante, ako aj požadovaný rozsah poprojektovej analýzy podľa § 39 ods. 2 zákona. Záverečné 

stanovisko sa vydáva až po predložení správy o hodnotení činnosti, ktorej vypracovanie 

zabezpečuje navrhovateľ.  

 

MŽP SR konštatuje, že sa bude pri príprave rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti 

a následne aj pri vypracovaní záverečného stanoviska zaoberať každou pripomienkou, resp. 

petíciou a následne svoje rozhodnutie o akceptovaní alebo neakceptovaní pripomienok riadne 

odôvodní. 

 

V súvislosti s vyššie uvedeným dodávame, že správne konanie vo veci posudzovania 

predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie stále prebieha a v tomto 

štádiu nie je možné prejudikovať jeho výsledok.  

  

Záverom k Vašej žiadosti o vrátenie originálov podpisových hárkov uvádzame, že zákon 

o petičnom práve nepredpokladá, že príslušný orgán verejnej správy vybavujúci petíciu vráti 

originál petície. Keďže na MŽP SR v súčasnosti prebieha proces posudzovania vplyvov 

navrhovanej činnosti na životné prostredie, originál petície bude možné vrátiť, ak budete na tom 

trvať, až po jeho ukončení, čiže termín vrátenia viažeme na ukončenie procesu posudzovania 

vplyvov na životné prostredie, čiže po vypracovaní záverečného stanoviska. 

 

S pozdravom 

 

 

 Ing. Zuzana Domsitzová 

 vedúca oddelenia 

 


