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Vec 

Petícia proti výstavbe obaľovačky živičných zmesí v blízkosti obce Bidovce – oznámenie 

výsledku vybavenia petície 

 

Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) bola dňa 27. 

októbra 2017 doručená petícia proti výstavbe „Obaľovačky živičných zmesí Askom VS 3TQ“ 

v blízkosti obce Bidovce (ďalej len „petícia“). Petícia obsahuje sprievodný list a písomné 

podpisové hárky v počte 38. V sprievodnom liste ste uvedená ako osoba určená na zastupovanie 

v styku s orgánom verejnej moci. 

V súlade s § 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o petičnom práve) a na základe posúdenia obsahu petície a stanoviska vecne 

príslušného organizačného útvaru MŽP SR Vám oznamujeme nasledovné: 

Navrhovateľ, MT Property, s. r. o., Hlavná 23, Prešov, v zastúpení spoločnosťou ENVIRO 

GLOBAL, Ing. Jana Marcinková, Topolianska 5709, Michalovce, doručil dňa 14. júna 2017 

na MŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 22 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 vplyvov“) zámer navrhovanej činnosti 

Obaľovačka živičných zmesí ASKOM VS 3TQ. 

Dňom doručenia zámeru začalo povinné hodnotenie predmetnej stavby, v rámci ktorého 

MŽP SR zaslalo zámer predmetnej činnosti na zaujatie stanoviska povoľujúcemu orgánu, 

dotknutým orgánom, rezortnému orgánu a dotknutým obciam. 

Obaľovačka živičných zmesí ASKOM VS 3TQ je situovaná v juhozápadnej časti obce 

Svinica z dôvodu možnej účasti na budúcej stavbe diaľničného úseku „D1 Budimír – Bidovce“ 

a diaľničného privádzača medzi obcami Bidovce a Ďurkov. 

Navrhovateľ v rámci prebiehajúceho správneho konania informoval, že pri výbere lokality 

pre umiestnenie obaľovačky živičných zmesí bol vykonaný prieskum v záujmovom území, kde 

• 

• • 

• 

http://www.minzp.sk/


  
Ministerstvo životného prostredia SR | Námestie Ľudovíta Štúra 35/1 | 812 35 Bratislava | Slovenská republika 

tel.: +421 2 5956 1111 |  e-mail: matej.gaspierik@enviro.gov.sk | www.minzp.sk 

bol posudzovaný možný negatívny vplyv na zdravie obyvateľov, kontakt s chránenými územiami, 

ohrozenie povrchových a podzemných vôd, súlad s platnou územnoplánovacou dokumentáciou. 

Zároveň bol braný do úvahy aj čas potrebný na dovoz obaľovanej živičnej zmesi a jej spracovanie 

na stavbe. 

Kapacita navrhovanej obaľovačky živičných zmesí je 160 t/h obaľovanej živičnej zmesi 

a podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov je zaradená do Kapitoly č. 6. Priemysel 

stavebných látok, pol. č. 4. Obaľovne živičných zmesí, časť A (Povinné hodnotenie) od 10 000 

t/rok vyrobených živičných zmesí. 

Na základe posúdenia zámeru a po podrobnom posúdení stanovísk súvisiacich 

s posudzovanou činnosťou, spresnení sporných otázok vyplývajúcich z posudzovacieho procesu, 

zvážení úrovne spracovania zámeru a po zhodnotení možných environmentálnych rizík 

pripravovanej činnosti MŽP SR v spolupráci s rezortným orgánom a povoľujúcim orgánom podľa 

§ 32 ods. 1 zákona o posudzovaní určilo, že správu o hodnotení pre navrhovanú činnosť 

Obaľovačka živičných zmesí ASKOM VS 3TQ nie je potrebné vypracovať. 

V rámci následných krokov posudzovania bolo dotknutými obcami v spolupráci 

s navrhovateľom zabezpečené spoločné verejné prerokovanie navrhovanej činnosti, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 9. októbra 2017 v kultúrnom dome v obci Svinica. V súčasnosti odborne spôsobilá 

osoba určená MŽP SR vypracováva odborný posudok, v ktorom vyhodnotí jednotlivé vyjadrenia 

orgánov štátnej správy, dotknutých obcí a dotknutej verejnosti. Odborný posudok je podkladom 

pre záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. V záverečnom 

stanovisku MŽP SR uvedie či s navrhovanou výstavbou súhlasí a za akých podmienok, alebo 

nesúhlasí. 

Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie je určený zákonom o posudzovaní 

vplyvov, v rámci ktorého MŽP SR vyhodnocuje vplyv navrhovanej činnosti na životné prostredie 

na základe predloženého zámeru, prípadne správy o hodnotení, pričom sa zaoberá aj doplňujúcimi 

odbornými podkladmi a vyjadreniami orgánov štátnej správy, dotknutých obcí a dotknutej 

verejnosti. Navrhovanú činnosť hodnotí príslušný orgán komplexne vo vzťahu k životnému 

prostrediu a zdraviu obyvateľov, vrátane súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

Slovenskej republiky. 

V tomto štádiu prebiehajúceho správneho konania MŽP SR nemôže vyjadriť súhlas alebo 

nesúhlas s výstavbou predmetnej Obaľovačky živičných zmesí ASKOM VS 3TQ situovanej 

na katastrálnom území obce Svinica. 

Na základe vyššie uvedených faktov a skutočnosti, že v tejto veci MŽP SR v súčasnosti 

vykonáva proces posudzovania podľa zákona o posudzovaní vplyvov, ktorý ešte nie je právoplatne 

ukončený, týmto oznámením považujeme Vašu petíciu z hľadiska zákona o petičnom práve 

za zodpovedanú a vybavenú. 

S pozdravom 

 

 Ing. Zuzana Domsitzová 

 riaditeľka odboru 


