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Vec 

Oznámenie o vybavení petície 

 

 Slovenskej inšpekcii životného prostredia – ústredie (ďalej len „SIŽP“) bola dňa 

28.09.2017 doručená od Inšpektorátu životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra 

„Petícia proti povoleniu prevádzky Farma ošípaných Palárikovo – Šándor, ktorým by došlo 

k výraznému zhoršeniu pohody a kvality života a zdravých životných podmienok dotknutých 

obyvateľov“. Petícia bola doručená bez podpisových hárkov, t. j. nespĺňala náležitosti podľa 

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

o petičnom práve“). 

 

Dňa 02.10.2017 bola SIŽP postúpená z Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky totožná petícia, spolu s podpisovými hárkami, ktorá príslušné náležitosti podľa zákona 

o petičnom práve spĺňala. V petícii ste uvedená ako osoba určená pre styk s orgánom verejnej 

moci. 

 

Na základe uvedeného Vám oznamujeme: 

 

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

postupovala podľa § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve. Farma ošípaných Palárikovo – Šándor 

(ďalej len „prevádzka“), ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť  AGROVÝKRM, a. s., 

Jablonická cesta 2/2686, Senica  je v súčasnosti predmetom povoľovania podľa zákona č. 

39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“).  

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o IPKZ je správnym orgánom v integrovanom 

povoľovaní Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra. 

 

K časti petície, kde žiadate o rešpektovanie názoru signatárov petície, ktorí nesúhlasia 

s prevádzkou, pretože spôsobí výrazne negatívne vplyvy na životné prostredie uvádzame, že 

súčasťou prebiehajúceho integrovaného povoľovania je, okrem iného, určenie podmienok 

integrovaného povolenia pre prevádzku s cieľom zaručiť účinnú integrovanú ochranu zložiek 

životného prostredia.  

 

Ing. Alžbeta Husková 
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 K časti petície, v ktorej žiadate, aby v príslušných konaniach boli ako dotknuté obce 

uznané všetky okolité obce, na kataster ktorých bude mať nová prevádzka vplyv uvádzame, že 

obyvatelia príslušných obcí si musia toto právo uplatniť v prebiehajúcom integrovanom 

povoľovaní, ak splnia podmienky ustanovené zákonmi.  

 

V časti, v ktorej žiadate príslušné štátne a samosprávne orgány, aby neumožnili povolenie 

predmetnej prevádzky, pretože v priebehu posudzovania vplyvov na životné prostredie boli 

podľa Vášho názoru nedostatočne preskúmané negatíva vplyvu prevádzky, postupuje SIŽP 

predmetnú petíciu Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky na ďalšie konanie, ako 

vecne a miestne príslušnému orgánu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 Na základe uvedených skutočností Vám oznamujeme, že nie je možné vyhodnotiť Vašu 

petíciu z hľadiska opodstatnenosti, resp. neopodstatnenosti, nakoľko v tejto veci prebieha 

integrované povoľovanie podľa zákona o IPKZ. Predmetným oznámením SIŽP považuje Vašu 

petíciu v zmysle zákona o petičnom práve za vybavenú. 

 

 

S pozdravom 

 

 

 

 

Ing. Michal Kortiš 

                                    vedúci oddelenia 
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