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Vec 

Petícia Centrum cirkulárnej ekonomiky Zavar – oznámenie výsledku vybavenia petície 

 

 

Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky bola dňa 4. septembra 2020 

doručená petícia označená ako „Petícia Centrum cirkulárnej ekonomiky Zavar“, ktorú podporili 

obyvatelia obce Šúrovce. Petícia obsahuje stanovisko verejnosti k predloženému zámeru 

„Centrum cirkulárnej ekonomiky Zavar“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“) a sú v nej 

sformulované argumenty proti realizácii uvedenej navrhovanej činnosti. V predmetnej petícii ste 

uvedená ako osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci - zástupkyňa. Petícia 

obsahuje Vami podpísaný sprievodný list a 10 písomných podpisových hárkov s 200 podpismi.     

 

Vzhľadom na to, že petícia má charakter žiadosti, ministerstvo pri vybavovaní petície 

postupovalo podľa § 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších 

predpisov. Na základe posúdenia obsahu petície a na základe stanoviska vecne príslušného 

organizačného útvaru ministerstva, a to odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie, Vám 

zasielame nasledovné odôvodnenie. 

 

Vo veci navrhovanej činnosti „Centrum cirkulárnej ekonomiky Zavar“ prebieha proces 

posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa 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“). V súčasnosti už uplynula lehota na pripomienkovanie zámeru 

navrhovanej činnosti a v tomto období prebieha prerokovanie rozsahu hodnotenia v listinnej 

forme. K zámeru navrhovanej činnosti boli v rámci procesu posudzovania navrhovanej činnosti 

podľa zákona o posudzovaní doručené na MŽP SR negatívne stanoviská od mesta Trnava, obce 

Zavar a dotknutej verejnosti. V ostatných doručených stanoviskách boli uplatnené požiadavky a 

pripomienky, ktoré budú predmetom prerokovania rozsahu hodnotenia. MŽP SR sa všetkými 

okruhmi pripomienok doručených k navrhovanej činnosti, a ktoré obsahuje aj petícia, bude 

v procese posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie zaoberať. 
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Záverom uvádzame, že správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov 

navrhovanej činnosti na životné prostredie stále prebieha a v tomto štádiu nie je možné 

prejudikovať jeho výsledok. Uvádzame, že výsledkom procesu posudzovania vplyvov na životné 

prostredie bude až záverečné stanovisko vydané podľa § 37 zákona. 

 

Na základe vyššie uvedených faktov týmto oznamujeme, že stanovisko vyjadrené v petícii 

bolo poskytnuté odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie ministerstva, ktorý ho zahrnie 

do svojho hodnotenia a rozhodovania v procese posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na 

životné prostredie. 

 

S pozdravom 

 

 

 Ing. Zuzana Domsitzová 

 vedúca oddelenia 


