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Vec 

Petícia proti realizácii investičného zámeru "Zber a spracovanie batérií a akumulátorov Vranov 

nad Topľou" – oznámenie výsledku vybavenia petície 

 

Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky bola dňa 7. augusta 2019 doručená 

petícia proti realizácii investičného zámeru „Zber a spracovanie batérií a akumulátorov Vranov 

nad Topľou“, navrhovateľa IRON RECYCLING, a. s., Vranov nad Topľou v priemyselnom parku 

Ferovo Vranov nad Topľou. Petícia obsahuje sprievodný list a 349 podpisových hárkov. 

Na základe posúdenia obsahu petície a na základe stanoviska vecne príslušného 

organizačného útvaru MŽP SR, a to odboru posudzovania vplyv na životné prostredie, Vám 

zasielame nasledovné vyrozumenie. 

Dňa 11. júla 2018 doručil navrhovateľ na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 

republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) zámer 

navrhovanej činnosti „Zber a spracovanie batérií a akumulátorov Vranov nad Topľou“ 

vypracovaný podľa prílohy č. 9 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“) 

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 upovedomilo známych účastníkov konania, že dňom doručenia zámeru navrhovanej 

činnosti „Zber a spracovanie batérií a akumulátorov Vranov nad Topľou“ (ďalej len „navrhovaná 

činnosť“) začalo správne konanie podľa § 18 správneho poriadku vo veci posudzovania 

predpokladaných vplyvov na životné prostredie. 

MŽP SR určilo pre navrhovanú činnosť podľa § 30 zákona rozsah hodnotenia č. 967/2018-

1.7/mo zo dňa 05. septembra 2018. Navrhovateľ doručil dňa 25. júna 2019 na MŽP SR, podľa 
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§ 31 a prílohy č. 11 zákona, správu o hodnotení činnosti „Zber a spracovanie batérií 

a akumulátorov Vranov nad Topľou“. MŽP SR listom č. 325/2018-1.7/mo zo dňa 28. júna 2019 

zaslalo podľa § 33 ods. 1 zákona dotknutej obci na zaujatie stanoviska správu o hodnotení činnosti 

v listinnom vyhotovení a dotknutej verejnosti, rezortnému orgánu, dotknutému orgánu 

a povoľujúcemu orgánu prostredníctvom informácii o zverejnení správy o hodnotení činnosti na 

webovom sídle MŽP SR na adrese: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/zber-spracovanie-baterii-

akumulatorov-vranov-nad-toplou. 

K správe o hodnotení činnosti boli následne doručené stanoviská. Petícia proti realizácii 

investičného zámeru „Zber a spracovanie batérií a akumulátorov Vranov nad Topľou“ je zároveň 

stanoviskom občianskej iniciatívy podľa § 24 ods. 6 zákona. Podľa § 24 ods. 7 zákona podpisová 

listina, ktorou sa preukazuje občianska iniciatíva musí obsahovať mená a priezviská, trvalý pobyt, 

rok narodenia a podpisy osôb, ktoré spoločné stanovisko podporujú, čo petícia spĺňa. Občianska 

iniciatíva je účastníkom konania.  

MŽP SR podľa § 36 zákona určí spracovateľa odborného posudku, ktorý bude mať na jeho 

vypracovanie 60 dní. Po doručení odborného posudku bude občianska iniciatíva ako účastník 

konania upovedomená podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku o podkladoch rozhodnutia, ku ktorým 

sa bude môcť vyjadriť. 

Petícia požaduje zastaviť konanie, to však môže MŽP SR podľa § 20 ods. 3 zákona iba, ak 

do vydania rozhodnutia vezme navrhovateľ svoj návrh späť.  

MŽP SR vydá záverečné stanovisko do 30 dní od doručenia posudku. Záverečné 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. 

Týmto oznámením považujeme Vašu petíciu vo vzťahu k zákonu č. 85/1990 Zb. o petičnom 

práve v znení neskorších predpisov za zodpovedanú, nakoľko správne konanie vo veci 

posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti „Zber 

a spracovanie batérií a akumulátorov Vranov nad Topľou“ nie je ukončené. 

 

 

 

S pozdravom 

 

 Ing. Zuzana Domsitzová 
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