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Vec
Petícia proti plánovanému zámeru ťažby štrkopieskov v katastrálnom území Liptovský Ján –
oznámenie výsledku vybavenia petície

Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky bola dňa 25. marca 2019 doručená
„Petícia proti plánovanému zámeru ťažby štrkopieskov v katastrálnom území Liptovský Ján“
(ďalej len „petícia“). Petícia obsahovala Vami podpísaný sprievodný list, text petície, písomné
podpisové hárky v počte 118 a na 61 stranách zoznam osôb, ktorí petíciu podporili v elektronickej
podobe na internetovej stránke www.petície.com (ďalej len „zoznam osôb“).
Listom č. 5/2019-pet.-1.17, 17786/2019 zo dňa 1. apríla 2019 sme Vám, ako osobe určenej
na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci, oznámili, že nie sú splnené požiadavky podľa
§ 4a ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o petičnom práve“), nakoľko zoznam osôb neobsahuje úplnú adresu pobytu osôb. Zároveň sme
uviedli, že ak zoznam osôb podporujúcich petíciu v elektronickej podobe nebude doplnený, petíciu
s poukazom na § 4 ods. 7 zákona o petičnom práve budeme vybavovať len na základe písomných
podpisových hárkov. Konštatujeme, že zoznam osôb nebol doplnený.
Vzhľadom na to, že petícia má charakter žiadosti, pri vybavovaní petície sme postupovali
podľa § 5 ods. 6 zákona 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 16. januára 2019 bol na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor
posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len ,,MŽP SR“) doručený zámer k navrhovanej
činnosti „Ťažba štrkopieskov Liptovský Ján“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“) navrhovateľa
Slovenské štrkopiesky, s. r. o., Tatranská 18, Veľký Slavkov (ďalej len „navrhovateľ“).
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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. k) 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“)
upovedomilo podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku účastníkov konania, že dňom doručenia
zámeru navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 správneho poriadku správne konanie vo veci
posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie.
MŽP SR podľa § 23 ods. 1 zákona zaslalo zámer povoľujúcemu, dotknutému, resp.
rezortnému orgánu, dotknutej obci, a zároveň informáciu o navrhovanej činnosti zverejnilo na
webovom sídle ministerstva, na adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/tazba-strkopieskov-liptovsky-jan
V zákonom stanovenej lehote bolo, na MŽP SR doručených 21 stanovísk, 3 stanoviská
občianskych združení, 110 stanovísk od občanov (niektorí účastníci konania podali viac ako 1
stanovisko), z toho 3 účastníci konania neuvideli adresu.
MŽP SR upovedomilo podľa § 30 ods. 2 zákona navrhovateľa, povoľujúci orgán, rezortný
orgán, dotknutý orgán, dotknutú obec a ostatných účastníkov konania o tom, že prerokovanie
rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti s navrhovateľom podľa § 30 ods. 1 zákona sa uskutoční
dňa 28. marca 2019. MŽP SR upozornilo, že prerokovanie s navrhovateľom nie je verejným
prerokovaním navrhovanej činnosti v zmysle zákona a verejné prerokovanie navrhovanej činnosti
sa uskutoční po dohode a v spolupráci s navrhovateľom až po doručení a zverejnení správy
o hodnotení podľa zákona, pričom termín a miesto konania verejného prerokovania oznámia
dotknuté obce verejnosti najneskôr desať pracovných dní pred jeho konaní
MŽP SR určilo pre navrhovanú činnosť podľa § 30 zákona, Rozsah hodnotenia
č. 9190/2019 zo dňa 5. apríla 2019, v ktorom určilo, že správa o hodnotení bude obsahovať
vyhodnotenie nulového variantu, vyhodnotenie variantov uvádzaných v zámere a nového
variantu, ktorý bude zameraný na zmenšenie plošného rozsahu plánovanej ťažby štrkopieskov
v danom území a lokalizovanie predmetnej ťažby južnejšie od rieky Váh, s prehodnotením
alternatívneho smerovania dopravy a určilo všeobecné a špecifické požiadavky rozsahu
hodnotenia k navrhovanej činnosti.
Podľa § 30 ods. 6 zákona platnosť rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny,
určeného podľa ods. 1, je tri roky od jeho určenia, ak sa v harmonograme neurčí inak. Na základe
určeného rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti navrhovateľ v ďalšom štádiu vypracuje správu
o hodnotení činnosti. Ak do uplynutia platnosti rozsahu hodnotenia navrhovateľ doručí MŽP SR
správu o hodnotení navrhovanej činnosti vypracovanú podľa prílohy č. 11 zákona, na ďalší postup
sa použijú ustanovenia § 31 a nasl. zákona. Verejnosť sa k navrhovanej činnosti bude mať
možnosť vyjadriť ešte v rámci etapy pripomienkovania správy o hodnotení, po jej predložení na
MŽP SR, a to podaním písomného stanoviska k nej alebo účasťou na verejnom prerokovaní (§ 34
a 35 zákona).
Výsledkom posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti je záverečné stanovisko, v ktorom
podľa § 37 ods. 4 zákona príslušný orgán, 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. Záverečné
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stanovisko je rozhodnutie, ktoré je záväzné pre ďalšie povoľovacie konanie. Právoplatnosťou
záverečného stanoviska vzniká oprávnenie navrhovateľa navrhovanej činnosti, ktorá musí byť
predmetom posudzovania vplyvov podľa § 18 ods. 1 zákona, podať návrh na začatie
povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti vo variante odsúhlasenom príslušným orgánom
v záverečnom stanovisku.
Na základe vyššie uvedených faktov a skutočnosti, že správne konanie vo veci posudzovania
predpokladaných vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti „Ťažba štrkopieskov
Liptovský Ján“ nie je ukončené, nie je možné Vašu petíciu vyhodnotiť výrokom opodstatnenosti,
resp. neopodstatnenosti. Týmto oznámením považujeme petíciu za zodpovedanú a v súlade
s § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve za vybavenú.
S pozdravom

Ing. Zuzana Domsitzová
vedúca oddelenia
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