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Vec 

Petícia proti investičnému zámeru „Technologická linka na spracovanie a recykláciu 

fotovoltaických panelov“ – oznámenie výsledku vybavenia petície 

Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky bola dňa 16. apríla 2019 doručená 

petícia proti investičnému zámeru „Technologická linka na spracovanie a recykláciu 

fotovoltaických panelov“, v ktorej ste uvedený ako osoba určená na styk s orgánmi verejnej moci. 

V petícií podpísaní občania vyjadrili nesúhlas so zámerom spoločnosti Recyklix, s. r. o., Vráble 

zastúpenou spoločnosťou INECO, s. r. o., Banská Bystrica vybudovať prevádzku určenú na 

spracovanie a recykláciu fotovoltaických panelov. 

Na základe posúdenia obsahu petície a na základe stanoviska vecne príslušného 

organizačného útvaru MŽP SR, a to odboru posudzovania vplyv na životné prostredie, Vám 

zasielame nasledovné odôvodnenie. 

Vo veci navrhovanej činnosti „Technologická linka na spracovanie a recykláciu 

fotovoltaických panelov“ 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“). 

Dňa 16. mája 2019 sa konalo, v budove Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky, k predmetnej navrhovanej činnosti prerokovanie rozsahu hodnotenia. Argumenty 

popísané v petícií boli predmetom prerokovania rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti. Vydaný 

rozsah hodnotenia Vám bol zaslaný ako účastníkovi konania. 

Podľa § 30 ods. 6 zákona platnosť rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, 

určeného podľa ods. 1, je tri roky od jeho určenia, ak sa v harmonograme neurčí inak. Na základe 

určeného rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti navrhovateľ v ďalšom štádiu vypracuje správu 

o hodnotení činnosti. Ak do uplynutia platnosti rozsahu hodnotenia navrhovateľ doručí MŽP SR 
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správu o hodnotení navrhovanej činnosti vypracovanú podľa prílohy č. 11 zákona, na ďalší postup 

sa použijú ustanovenia § 31 a nasl. zákona. Verejnosť sa k navrhovanej činnosti bude mať  

možnosť vyjadriť ešte v rámci etapy pripomienkovania správy o hodnotení, po jej predložení na 

MŽP SR, a to podaním písomného stanoviska k nej alebo účasťou na verejnom prerokovaní (§ 34 

a 35 zákona). 

Výsledkom posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti je záverečné stanovisko. Záverečné 

stanovisko je rozhodnutie, ktoré je záväzné pre ďalšie povoľovacie konanie. Právoplatnosťou 

záverečného stanoviska vzniká oprávnenie navrhovateľa navrhovanej činnosti, ktorá musí byť 

predmetom posudzovania vplyvov podľa § 18 ods. 1 zákona, 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 správne konanie vo veci posudzovania 

predpokladaných vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti „Technologická linka na 

spracovanie a recykláciu fotovoltaických panelov“ nie je ukončené, nie je možné Vašu petíciu 

vyhodnotiť výrokom opodstatnenosti, resp. neopodstatnenosti. Týmto oznámením považujeme 

petíciu za zodpovedanú a v súlade s § 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení 

neskorších predpisov za vybavenú. 

S pozdravom 

  

 Ing. Zuzana Domsitzová 

 vedúca oddelenia 


