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Vec 

Petícia proti povoleniu prevádzky Farma ošípaných Palárikovo – Šándor  - oznámenie výsledku 

vybavenia časti petície  

 

 

Slovenská inšpekcia životného prostredia – ústredie listom zo dňa 13. októbra 2017 postúpila 

Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) na vybavenie časť petície 

s názvom „Petícia proti povoleniu prevádzky Farma ošípaných Palárikovo – Šándor, ktorým by 

došlo k výraznému zhoršeniu pohody a kvality života a zdravých podmienok dotknutých 

obyvateľov“ (ďalej len „petícia“), a to v časti, v ktorej podávatelia petície žiadajú príslušné 

orgány, aby neumožnili povolenie prevádzky, pretože v priebehu posudzovania vplyvov na 

životné prostredie boli podľa ich názoru zamlčané a nedostatočne preskúmané negatíva vplyvov 

prevádzky na životné prostredie. 

 

K postúpenej časti petície týkajúcej sa procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie 

a záverečného stanoviska zo dňa 29. apríla 2015 vo veci činnosti „Farma ošípaných Palárikovo – 

Šándor“ uvádzame, že k tejto časti Vám odbor sťažností a petícií listom zo dňa 28. septembra 2017 

zaslal vyjadrenie, na zmenu ktorého nie je žiadny dôvod.  

 

Opätovne uvádzame, že proces posudzovania vplyvov na životné prostredie bol vykonaný 

na základe 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 o posudzovaní“) 

a záverečné stanovisko k uvedenej činnosti bolo vydané podľa zákona účinného do 31. decembra 

2014 v režime mimo správneho konania, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia o odvolaní, ako aj 

o možnosti preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Ďalej pripomíname, že 

v priebehu procesu posudzovania sa žiadna verejnosť nezainteresovala a v záverečnom stanovisku 

sú uvedené podmienky týkajúce sa realizácie dopravy súvisiacej s prevádzkovou uvedenej 
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činnosti. Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie a záverečné stanovisko nenahrádza 

proces povoľovania danej činnosti podľa osobitných predpisov. Poukazujeme na to, že proces 

posudzovania vplyvov na životné prostredie nie je nástrojom na povolenie navrhovanej činnosti, 

ale na posúdenie predpokladaných vplyvov na životné prostredie.  

 

V súčasnosti na povoľujúcom orgáne, ktorým je Slovenská inšpekcia životného prostredia, 

Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, prebieha konanie vo veci 

vydania integrovaného povolenia pre prevádzku „Farma ošípaných Palárikovo – Šándor“.  

V tomto povoľovacom konaní MŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie ako 

príslušný orgán, ktorý vydal záverečné stanovisko, má postavenie dotknutého orgánu a vydáva 

záväzné stanovisko, v ktorom posudzuje, či návrh na začatie povoľovacieho konania 

k navrhovanej činnosti je v súlade so zákonom o posudzovaní, s rozhodnutiami vydanými podľa 

tohto zákona a ich podmienkami. V súčasnosti prebieha medzi týmito dvoma subjektmi 

komunikácia ohľadne vyhodnotenia nových skutočností z hľadiska pôsobnosti zákona 

o posudzovaní.  

 

Vzhľadom na to, že vo veci „Farma ošípaných Palárikovo – Šándor“ prebieha integrované 

povoľovanie, postúpenú časť petície týmto oznámením považujeme za zodpovedanú.     

 

S pozdravom  

 

 

 

 

Ing. Zuzana Domsitzová 

 riaditeľka odboru 

 


