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Vec 

Petícia „Za čistý vzduch v Levoči“ – oznámenie výsledku vybavenia časti petície 

 

 

Mesto Levoča listom č. UHK/24862/02449/2019/MRUS zo dňa 8. augusta 2019 (ďalej „list 

mesta Levoča“) postúpilo Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len 

„MŽP SR“) na vybavenie časť petície „Za čistý vzduch v Levoči“, v ktorej ste uvedený ako osoba 

určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci (ďalej len „zástupca“).  

 

Petíciou „Za čistý vzduch v Levoči“ obyvatelia mesta Levoča a okolitých obcí v súvislosti 

s obťažujúcim zápachom, pravidelne sa šíriacim z polí a trávnatých porastov obhospodarovaných 

spoločnosťou TATRA-AGROLEV, s. r. o. v časti v texte petície označenej treťou a štvrtou 

odrážkou, v ktorej bola petícia postúpená MŽP SR, žiadajú:  

- „príslušné orgány verejnej moci o bezodkladné prijatie a nariadenie takých opatrení, 

ktorými dôjde k účinnému zamedzeniu šírenia zápachu v meste Levoča a okolí, vyvolaného 

aplikáciou látok a produktov do pôdy spoločnosťou TATRA-AGROLEV, s. r. o.“, 

- „príslušné orgány verejnej moci o zverejnenie všetkých rozhodnutí, opatrení alebo iných 

správnych aktov, umožňujúcich spoločnosti TATRA-AGROLEV, s. r. o. aplikovať konkrétne 

látky a produkty do pôdy a o zdravotnej nezávadnosti aplikovaných látok a produktov“. 

 

Konštatujeme, že postúpená časť petície má charakter žiadosti, resp. návrhu. Pri jej 

vybavovaní sme postupovali podľa § 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o petičnom práve“). Na základe stanoviska odborných 

organizačných útvarov MŽP SR Vám zasielame nasledovné stanovisko.  

 

MŽP SR neeviduje začaté ani skončené konania a nevydalo rozhodnutia, povolenia a iné 

správne akty, ktoré by sa týkali spoločnosti TATRA-AGROLEV, s. r. o. a ktoré by boli vedené 

odbornými organizačnými útvarmi MŽP SR.  
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• • 

• 
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Dovoľujeme si Vás informovať, že Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP), ako 

odborný kontrolný orgán MŽP SR, za účelom dodržiavania predpisov na úseku životného 

prostredia vykonala viaceré aktivity a kontroly na základe podnetov vo veciach hospodárskej 

činnosti spoločnosti TATRA-AGROLEV, s. r. o. a iných subjektov, ktoré sú alebo mohli byť 

spájané s uvedenou spoločnosťou. SIŽP konanie predmetných subjektov preveruje aj v súčinnosti 

s Policajným zborom SR ako aj s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom 

poľnohospodárskym.  

 

Neprehliadnuteľným faktom je, že v súvislosti s činnosťami uvedenými v predmetnej petícii 

vykonávajú príslušné orgány činné v trestnom konaní preverovanie podozrenia zo spáchania 

trestného činu, čo je právnou prekážkou na ďalšie konanie vo veciach porušenia právnych 

predpisov, ktoré boli zistené SIŽP na úseku životného prostredia. Keďže nie všetky úkony 

(kontroly) SIŽP sú ukončené a preverovanie orgánmi činnými v trestnom konaní prebieha, nie je 

možné Vám poskytnúť bližšie informácie.   

 

Na vyriešení daného problému nám záleží a ubezpečujeme Vás, že orgány štátnej správy 

starostlivosti o životné prostredie postupujú v rámci svojich pôsobností. Pričom pre úplnosť 

musíme dodať, že podnikateľ v poľnohospodárstve (ktorým je aj spoločnosť TATRA-AGROLEV, 

s. r. o.) je povinný dodržiavať podmienky skladovania a používania hnojív, hospodárskych hnojív, 

sekundárnych zdrojov živín a kompostov a podmienky na ich aplikáciu, ktoré sú upravené zákone 

č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisoch, čo však je oblasť, ktorá nepatrí do 

pôsobnosti MŽP SR. Uvádzame, že MŽP SR nie je orgánom štátnej správy a ani kontrolným 

orgánom v tejto oblasti. Podľa našich zistení v tejto veci voči spoločnosti TATRA-AGROLEV, s. 

r. o. vedie viaceré konania Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, ktorý je 

kontrolným, skúšobným a výskumným pracoviskom pre poľnohospodárstvo. 

 

Zdôrazňujeme, že MŽP SR môže konať len v medziach zákona, nemôže zasahovať do 

kompetencií iných orgánov verejnej správy a ani nemôže konať za iné orgány verejnej správy a ani 

ich nahrádzať. Týmto považujeme postúpenú časť petície z hľadiska zákona o petičnom práve za 

zodpovedanú. 

   

S pozdravom 

 

 

 

 

 Ing. Zuzana Domsitzová 

 vedúca oddelenia 

 


