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Vec
Petícia proti výstavbe výrobného strediska asfaltových a betónových zmesí v katastrálnom území
obce Zavar – oznámenie výsledku vybavenia petície

Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky bola dňa 20. júna 2018 doručená
petícia občanov, ktorých zastupujete ako osoba určená pre styk s orgánom verejnej moci, proti
zámeru „Výrobné stredisko asfaltových a betónových zmesí“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“)
navrhovateľa CS, s. r. o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava (ďalej len „navrhovateľ“). Petícia
obsahovala 26 ks originálnych podpisových hárkov s 490 podpismi občanov.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov
na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) vykonáva proces posudzovania vplyvov na životné
prostredie navrhovanej činnosti „Výrobné stredisko asfaltových a betónových zmesí“ podľa
ustanovení zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien (ďalej len „zákon o posudzovaní
vplyvov“).
Navrhovateľ doručil dňa 18. decembra 2017 na MŽP SR podľa § 22 zákona o posudzovaní
vplyvov zámer navrhovanej činnosti. Dňom doručenia zámeru navrhovanej činnosti začalo podľa
§ 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie. V rámci
zámeru je navrhovaná realizácia výrobného strediska, v ktorom budú umiestnené zariadenia na
výrobu asfaltových zmesí a betónových zmesí. Výrobné stredisko je situované na katastrálnom
území obce Zavar p. č. 214/48 a 214/64.
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Podľa údajov v predloženom zámere sú predmetné pozemky vedené v územnom pláne
obce Zavar ako stavebné pozemky. Uvádzaná kapacita obaľovne živičných zmesí je 106 400 t/rok.
Uvádzaná kapacita výrobne betónových zmesí je 135 000 t/rok.
Navrhovaná činnosť je zaradená podľa prílohy č. 8. zákona o posudzovaní vplyvov do
odvetvia č. 6. Priemysel stavebných látok:



pol. č. 4. Obaľovne živičných zmesí, časť A – povinné hodnotenie od 10 000 t/rok,
pol. č. 2. Výroba stavebných hmôt vrátane panelárni a stavebných výrobkov, časť A od
100 000 t/rok.

Zámer je vypracovaný v jednom variante na základe stanoviska MŽP SR č. 9353/20171.7/mv zo dňa 28. novembra 2017 a č. 61/2018-1.7 zo dňa 10. januára 2018, ktorým upustilo od
variantného riešenia zámeru.
Dňa 20. februára 2018 sa uskutočnilo na MŽP SR prerokovanie rozsahu hodnotenia, kde
na základe odborného posúdenia predloženého zámeru, zhodnotenia stavu životného prostredia
v záujmovom území, doručených stanovísk orgánov verejnej správy, dotknutej obce, dotknutej
verejnosti a po prerokovaní s navrhovateľom, zástupcami dotknutej obce a rezortným orgánom,
MŽP SR v súlade s ustanovením § 32 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov určilo, že správu
o hodnotení činnosti nie je potrebné vypracovať.
O tejto skutočnosti MŽP SR informovalo všetky subjekty, ktoré sa zúčastnili procesu
posudzovania vplyvov na životné prostredie listom č. 331/2018-1.7/mv zo dňa 7. marca 2018
a súčasne informovalo o tom, že na ďalší postup hodnotenia sa primerane použijú ustanovenia
§ 33 až 39 zákona o posudzovaní vplyvov.
Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti sa uskutočnilo dňa 25. apríla 2018 v kultúrnom
dome v obci Zavar. Záznam z verejného prerokovania bol na MŽP SR doručený dňa 11. mája
2018. MŽP SR v zmysle § 36 zákona o posudzovaní vplyvov určí spracovateľa odborného
posudku k navrhovanej činnosti, ktorý bude podkladom pre vypracovanie záverečného stanoviska.
Záverečné stanovisko je podľa § 37 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov rozhodnutie,
ktoré je záväzné pre ďalšie povoľovacie konanie. Proti tomuto rozhodnutiu možno podať rozklad
podľa § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov na MŽP SR. Právoplatnosťou záverečného stanoviska vzniká oprávnenie navrhovateľa
navrhovanej činnosti, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti vo
variante odsúhlasenom príslušným orgánom v záverečnom stanovisku.
Na základe vyššie uvedených faktov a skutočnosti, že v tejto veci MŽP SR v súčasnosti
podľa zákona o posudzovaní vplyvov vykonáva proces posudzovania vplyvov na životné
prostredie, 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
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