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Vec 

Petícia proti realizácii plánovanej výstavby novej farmy pre chov prasníc, prasničiek a produkciu 

odstavčiat – oznámenie výsledku vybavenia petície 

 

 

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

5. januára 2018 doručená Vaša „Petícia proti realizácii plánovanej výstavby novej farmy pre chov 

prasníc, prasničiek a produkciu odstavčiat – Farma prasníc Sazdice v katastri obce Sazdice“ (ďalej 

len „petícia“). Petícia obsahovala sprievodný list k petícií a 11 podpisových hárkov s 179 

podpismi. 

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 (odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie) 

Vám oznamujeme nasledovné: 

Navrhovaná činnosť „Farma prasníc Sazdice“ svojimi parametrami podlieha povinnému 

hodnoteniu  podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“). 

Navrhovateľ, PIGAGRO, s. r. o., 935 75 Ipeľský Sokolec 360, bol v takomto prípade 

povinný predložiť MŽP SR, ako príslušnému orgánu podľa § 22 zákona o posudzovaní vplyvov 

na životné prostredie, environmentálnu dokumentáciu – zámer pre navrhovanú činnosť 

vypracovaný podľa prílohy č. 9 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Zámer bol 

podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie zaslaný dotknutým obciam, 

povoľujúcim orgánom, rezortným orgánom a dotknutým orgánom na vyjadrenie. 

Dňa 18. januára 2018 sa na MŽP SR uskutočnilo prerokovanie rozsahu hodnotenia 

navrhovanej činnosti. Na rokovaní bol určený rozsah hodnotenia, ktorý bol následne zaslaný 
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účastníkom konania podľa ustanovení zákona, teda aj na Vašu adresu, keďže petícia bola doručená 

na MŽP SR v zákonom stanovenej lehote na doručenie stanovísk verejnosti. 

Podľa určeného rozsahu hodnotenia a prílohy č. 11 zákona o posudzovaní vplyvov 

na životné prostredie navrhovateľ zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení a spolu s dotknutou 

obcou zabezpečí verejné prerokovanie. 

MŽP SR po doručení záznamu z verejného prerokovania určí odborne spôsobilú osobu 

na vypracovanie odborného posudku. Odborne spôsobilá osoba vypracuje odborný posudok do 60 

dní od doručenia oznámenia o určení odborne spôsobilej osoby.  

Po doručení odborného posudku príslušný orgán vypracuje záverečné stanovisko, v ktorom 

okrem celkového hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti uvedie, či súhlasí, alebo nesúhlasí s jej 

realizáciou, prípadne za akých podmienok, ako aj požadovaný rozsah jej sledovania 

a vyhodnocovania. V záverečnom stanovisku budú zohľadnené všetky stanoviská oslovených 

orgánov a verejnosti doručené v zákonom stanovenej lehote. 

Na základe vyššie uvedených faktov a skutočnosti, že v tejto veci MŽP SR v súčasnosti 

vykonáva proces posudzovania podľa zákona o posudzovaní 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 


