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Vec 

Petícia „NIE TRAKPACTOR 320SR“ – oznámenie výsledku vybavenia petície  

 

 

Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky bola dňa 31. augusta 2021 doručená 

petícia označená ako „Petícia NIE TRAKPACTOR 320SR“ (ďalej len „petícia“), v ktorej ste 

uvedená ako osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci. Podanie obsahuje 

Vami podpísaný sprievodný list a 74 písomných podpisových hárkov.      

 

Podporovatelia petície nesúhlasia s predloženým zámerom navrhovanej činnosti 

„Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením TRAKPACTOR 320SR“ (ďalej len „navrhovaná 

činnosť“), navrhovateľa JZPVK – Company, s. r. o., Parková 3, 983 05 Zlaté Moravce, 

zastúpeného EKOJET, s. r. o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava (ďalej len „navrhovateľ“), ktorá 

má byť umiestnená v Zlatých Moravciach, v mestskej časti Chyzerovce cca 210 m od bytovej 

zástavby. V priloženom sprievodnom liste ste uviedli, že v rámci konania o posudzovaní vplyvov 

navrhovanej činnosti na životné prostredie občania prostredníctvom splnomocnenej osoby zaslali 

písomné stanoviská s pripomienkami, ktoré obsahovali obavy z negatívnych vplyvov navrhovanej 

činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia a zo zvýšených nárokov na dopravnú 

infraštruktúru a tým spojené zhoršenie kvality života občanov. Uviedli ste aj obavy, že navrhovaná 

činnosť bude obťažujúca pre slušný, pokojný a zdravý život občanov, ktorý je už teraz narušený 

prevádzkou betonárky v dotknutom území. Ďalej ste žiadali, aby sa navrhovaná činnosť 

v dotknutom území nerealizovala.  

 

Po posúdení petície v zmysle ustanovenia § 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. 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: 

• 

• • 

• 

http://www.minzp.sk/
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Vo veci navrhovanej činnosti 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“). MŽP SR v súčasnosti určilo 

podľa § 36 ods. 2 zákona spracovateľa odborného posudku.  

 

S pripomienkami uvedenými v petícií sa bude MŽP SR zaoberať v rámci prebiehajúceho 

procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona, následne ich vyhodnotí 

v záverečnom stanovisku a ako účastníčka konania budete informovaná o nasledujúcich krokoch 

procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie a bude Vám umožnené využiť všetky práva 

vyplývajúce zo zákona a všeobecného predpisu o správnom konaní.  

 

Výsledkom procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie bude záverečné stanovisko 

vydané podľa § 37 zákona, v ktorom príslušný orgán (MŽP SR) uvedie, či s realizáciou 

navrhovanej činnosti súhlasí alebo nesúhlasí. Je potrebné však uviesť, že záverečné stanovisko 

vydané podľa § 37 zákona nie je povolením oprávňujúcim realizovať navrhovanú činnosť a MŽP 

SR nie je v prípade predmetnej navrhovanej činnosti povoľujúcim orgánom. Kompetentným 

orgánom pre povoľovanie navrhovanej činnosti je Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti 

o životné prostredie, ktorý vo svojom povolení musí zohľadniť výstupy z procesu posudzovania 

vplyvov na životné prostredie uvedené v záverečnom stanovisku.  

 

Na záver si dovoľujeme uviesť, že v tomto štádiu, keď správne konanie vo veci stále 

prebieha, nie je možné prejudikovať výsledok procesu posudzovania predpokladaných vplyvov na 

životné prostredie pre navrhovanú činnosť, a preto nie je možné vyhodnotiť Vašu petíciu 

z hľadiska opodstatnenosti. Na základe vyššie uvedených faktov týmto oznámením považujeme 

Vašu petíciu z hľadiska zákona o petičnom práve za zodpovedanú.          

 

S pozdravom 

 

 

 Ing. Zuzana Domsitzová 

 vedúca oddelenia 

 

 


