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Vec
Petícia proti povoleniu a rozšíreniu prevádzky „Farma ošípaných Kolárovo-Štagnovica“ –
oznámenie výsledku vybavenia petície
Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) bola dňa 26. augusta
2019 doručená Petícia proti povoleniu a rozšíreniu prevádzky „Farma ošípaných KolárovoŠtagnovica“ (ďalej len „Petícia“), v ktorej ste uvedený ako osoba určená pre styk s orgánmi
verejnej moci. V petícií podpísaní občania žiadajú o vyjadrenie nesúhlasného stanoviska k zámeru
navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia farmy ošípaných v k. ú. Kolárovo“ navrhovateľa
Dan - Slovakia Agrar, a. s., Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder.
Na základe posúdenia obsahu petície a na základe stanoviska vecne príslušného
organizačného útvaru MŽP SR, a to odboru posudzovania vplyvu na životné prostredie, Vám
zasielame nasledovné odôvodnenie.
Vo veci prevádzky, resp. navrhovanej činnosti „Farma ošípaných Kolárovo-Štangnovica“
(ďalej len „navrhovaná činnosť“) prebieha na MŽP SR 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“).
V súčasnosti prebieha pripomienkovanie zámeru navrhovanej činnosti. Po uplynutí lehoty
na pripomienkovanie zámeru sa bude konať v budove MŽP SR k predmetnej navrhovanej činnosti
prerokovanie rozsahu hodnotenia.
K zámeru navrhovanej činnosti boli na MŽP SR, v rámci procesu posudzovania navrhovanej
činnosti podľa zákona doručené negatívne stanoviská od mesta Kolárovo, obce Kameničná
a dotknutej verejnosti. V ostatných doručených stanoviskách od orgánov štátnej správy boli
uplatnené pripomienky, ktoré budú predmetom prerokovania rozsahu hodnotenia.
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Uvedené argumenty popísané v petícií budú taktiež predmetom prerokovania rozsahu
hodnotenia navrhovanej činnosti.
V tomto štádiu, keď správne konanie vo veci stále prebieha, nie je možné prejudikovať
výsledok 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 č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov za zodpovedanú.
S pozdravom
Ing. Zuzana Domsitzová
vedúca oddelenia
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