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Vec 

Petícia proti výstavbe obaľovne živičných zmesí v Ivanke pri Dunaji – oznámenie výsledku 

vybavenia petície 

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

19. marca 2018 doručená petícia proti výstavbe obaľovne živičných zmesí v Ivanke pri Dunaji 

(ďalej len „petícia“). V prílohe uvedeného podania bolo 262 ks originálnych podpisových hárkov 

s 3837 podpismi občanov. 

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: 

Správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie 

začalo pre navrhovanú činnosť „Obaľovňa živičných zmesí Ivanka pri Dunaji“ navrhovateľa 

D4R7 Construction s. r. o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava, zastúpeného spoločnosťou 

ENVICONSULT spol. s r. o., Obežná 7, 010 08 Žilina podľa § 18 správneho poriadku, dňom 

doručenia zámeru dňa 13. decembra 2017. 

MŽP SR zaslalo listom č. 9866/2017-17/mo zo dňa 18. decembra 2017 na zaujatie 

stanoviska podľa § 33 ods. 1 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“) 

dotknutej obci zámer „Obaľovňa živičných zmesí Ivanka pri Dunaji“ v listinnom vyhotovení, 

rezortnému orgánu, dotknutému orgánu a povoľujúcemu orgánu prostredníctvom informácii 

o zverejnení na webovom sídle MŽP SR na adrese: 

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/obalovna-zivicnych-zmesi-ivanka-pri-dunaji 

• 

• • 

• 

http://www.minzp.sk/
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V zákonom stanovenej lehote bolo na MŽP SR doručených 6 stanovísk, z toho 2 stanoviská 

verejnosti a z nich jedno nesúhlasné. Vzhľadom na to, že údaje uvedené v zámere sú postačujúce 

vzhľadom na charakter, rozsah a vplyvy navrhovanej činnosti, MŽP SR využilo možnosť, ktorú 

poskytuje § 32 zákona. Zámer, ktorý obsahuje všetky potrebné informácie, odborne spôsobilými 

osobami vypracované štúdie (hlukovú aj rozptylovú) návrh opatrení na zmiernenie nepriaznivých 

vplyvov, bude nahrádzať správu o hodnotení. Na ďalší postup hodnotenia sa použijú primerane 

ustanovenia § 33 až 39 zákona (zverejnenie zámeru, verejné prerokovanie, možnosť 

pripomienkovania zámeru, odborný posudok, záverečné stanovisko). Žiadne z doručených 

stanovísk rezortného, povoľujúceho ani dotknutých orgánov neobsahovalo požiadavku na 

doplnenie informácií v správe o hodnotení. Pripomienky boli v podstate upozornenia na 

dodržiavanie platných predpisov, limitov, ktoré predpisy určujú a upozornenia na nevyhnutné 

dodržanie opatrení uvedených v zámere. 

Ani jedna z pripomienok verejnosti nebola dôvodom na vypracovávanie správy o hodnotení. 

Všetky odôvodnené pripomienky môžu byť a budú (iba v prípade súhlasného záverečného 

stanoviska), zapracované do opatrení. 

Až po verejnom prerokovaní, ktoré sa konalo 15. marca 2018, pri nahliadnutí do spisu na 

MŽP SR dňa 22. marca 2018 upozornil účastník konania, že v elektronickej verzii chýbajú 2 

grafické prílohy: Ivanka situácia 1 a Ivanka situácia 2. Uvedené situácie chýbali v elektronickej 

verzii doručenej na elektronickom nosiči. Zástupca navrhovateľa ich následne zaslal na MŽP SR 

e-mailom a boli doplnené k zámeru na http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/obalovna-zivicnych-

zmesi-ivanka-pri-dunaji.  

Vzhľadom na to, že elektronicky doručený zámer dňa 13. decembra 2017 nebol v súlade 

s § 22 zákona, MŽP SR ako príslušný orgán umožnil pripomienkovanie doplnenia zámeru 21 dní 

od oznámenia povoľujúcemu orgánu, rezortnému orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej obci 

a dotknutej verejnosti, ktorým MŽP SR zaslalo písomne oznámenie o doručení doplnenia zámeru. 

Písomné stanoviská doručené do 21 dní k zámeru a do 30 dní od zverejnenia zámeru/správy 

o hodnotení dotknutou obcou sa považujú podľa § 24 ods. 3 za doručené aj keď nebudú doplnené 

do 21 dní od doručenia uvedeného listu.  

Na záver zdôrazňujeme, že v tomto štádiu, keď správne konanie vo veci stále prebieha, nie 

je možné prejudikovať výsledok posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie pre 

navrhovanú činnosť „Obaľovňa živičných zmesí Ivanka pri Dunaji“. Na základe vyššie uvedených 

faktov a skutočnosti, že v tejto veci MŽP SR v súčasnosti vykonáva proces posudzovania podľa 

zákona, 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 


