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Vec 

Petícia proti výstavbe obaľovne živičných zmesí v katastrálnom území obce Petrovany (výroba 

asfaltu) – oznámenie výsledku vybavenia petície  

 

 

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

doručená petícia občanov obce Záborské a priľahlých miest a obcí, v ktorej nesúhlasia s výstavbou 

a prevádzkou obaľovne živičných zmesí v katastri obce Petrovany. V petícií ste uvedená ako osoba 

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

 

Na základe posúdenia obsahu petície a stanoviska vecne príslušného organizačného útvaru 

MŽP SR, a to odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie, Vám, ako zástupkyni, v zmysle 

§ 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o petičnom práve“) zasielame nasledovnú odpoveď. 

 

Vo veci navrhovanej činnosti „Obaľovňa živičných zmesí Petrovany“ navrhovateľa VEDOS, 

s. r. o., Rožkovany 11, 082 71 Lipany nad Torysou v súčasnosti prebieha konanie v rámci 

posudzovania 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 vplyvov“). MŽP SR ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné 

prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe 

starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán 

podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. k) zákona o posudzovaní sa v danej veci vyjadrí 

a s konkrétnymi pripomienkami obsiahnutými v predmetnej petícii sa vysporiada v záverečnom 

stanovisku podľa zákona o posudzovaní vplyvov. 
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Uvádzame, že výsledkom procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je záverečné 

stanovisko vydané podľa § 37 zákona o posudzovaní vplyvov. 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 č. 24/2006 Z. z., podať návrh na začatie 

povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti vo variante odsúhlasenom príslušným orgánom 

v záverečnom stanovisku. Záverečné stanovisko vydané podľa § 37 zákona o posudzovaní 

vplyvov nie je povolením oprávňujúcim realizovať navrhovanú činnosť a MŽP SR nie je v prípade 

predmetnej navrhovanej činnosti povoľujúcim orgánom. 

 

V tomto štádiu, keď správne konanie vo veci stále prebieha, nie je možné prejudikovať 

výsledok posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie pre navrhovanú činnosť. 

Týmto oznámením považujeme petíciu vo vzťahu k zákonu o petičnom práve za zodpovedanú.  

 

S pozdravom  

 

 

 

Ing. Zuzana Domsitzová 

 vedúca oddelenia 

 

 

 


