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Dôvodová správa 
 o vybavení petície – Za čistý vzduch v Levoči 

 
1. Vybavenie petície – Za čistý vzduch v Levoči 

 
Mestu Levoča bolo dňa 01.08.2019 od petičného výboru v zložení: Ing. Lesňák–predseda, 

p. Otrubčáková, Mgr. Kellnerová doručené podanie č.j.24457/HK, označené ako petícia – „Za 
čistý vzduch v Levoči“, ktorú podporilo na 162 petičných hárkoch 3 022 obyvateľov.  
 Predmetom petície je verejný záujem sprístupniť informácie a listinné doklady, 
preukazujúce zdravotnú nezávadnosť látok a produktov aplikovaných spoločnosťou TATRA-
AGROLEV, s.r.o. ako údajné hnojivo. V petícii žiadajú mesto Levoča, príslušné orgány 
verejnej moci a spoločnosť TATRA-AGROLEV, s.r.o. o zverejnenie informácií a prijatie 
opatrení na zabránenie šírenia zápachu v meste Levoča a jeho okolí.  
 Mesto Levoča v súlade s § 5 ods.3 a 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve a 
Smernicou mesta č.8/2018 petíciu prijalo  a  jej vybavením poverilo hlavnú kontrolórku mesta, 
ktorá si k prešetreniu petície vyžiadala informácie od príslušných oddelení Mestského úradu 
v Levoči, ktoré vo veci znečisťovania životného prostredia aktívne konali od roku 2018.  
 Z obsahu petície je zrejmé, že mesto Levoča nie je kompetentné vybaviť petíciu v plnom 
rozsahu,  petíciu vybavilo v  prvých dvoch odrážkach textu podania.  

Obsah petície v tretej a štvrtej odrážke textu bol dňa 14.8.2019 postúpený na vybavenie 
MPaRV SR a MŽP SR.   

Obsah petície v piatej a šiestej odrážke textu podania bol dňa 14.8.2019 postúpený na 
vybavenie spoločnosti TATRA-AGROLEV, s.r.o. 
 

Podľa § 5 ods.7 zákona o petíciách Mesto Levoča zverejní výsledok vybavenia petície 
na svojom webovom sídle do 10 pracovných dní odo dňa jej vybavenia. Dňa 15.08.2019 bolo 
na webovej stránke mesta zverejnené  Oznámenie o vybavení petície - Petícia "Za čistý vzduch 
v Levoči", ktoré v scan PDF formáte obsahuje všetku dostupnú dokumentáciu, ktorou disponuje  
mesto Levoča v čase vybavovania petície. Link na príslušnú web stránku 
http://www.levoca.sk/index.php?id_kat_for_menu=27503. 
 Vzhľadom na skutočnosť, že Mesto Levoča zverejnením požadovaných informácií 
vyhovelo časti petície, ktorú bolo kompetentné riešiť a ostávajúcu časť petície postúpilo v 
súlade so zákonom na vybavenie príslušným orgánom verejnej moci a  spoločnosti TATRA-
AGROLEV s.r.o., ktorej činnosti sa podanie týka, možno  považovať petíciu zo strany mesta 
Levoča za vybavenú v plnom rozsahu a v zmysle § 5d ods.4 zákona mesto nie je povinné 
petíciu, ktorej obsahu vyhovelo v plnom rozsahu  prerokovať v Mestskom zastupiteľstve. 
 

Vzhľadom na vysokú občiansku angažovanosť a pretrvávajúci stav znečisťovania 
ovzdušia orgány mesta Levoča na návrh hlavnej kontrolórky prerokujú  Správu o vybavení 
petície „Za čistý vzduch v Levoči“ na zasadnutí MZ dňa 28.8.2019. 
 

2. Vzostupná časová chronológia konania mesta Levoča vo veci zápachu v meste Levoča 
 

Na základe podnetov občanov, ktorí sa obrátili na mesto Levoča vo veci znečisťovania životného 
prostredia firmou TATRA-AGROLEV, s.r.o. mesto vykonalo šetrenie a zhromažďovanie informácií o  
kontrole kvality, uskladnenia a aplikácie poľnohospodárskych hnojív do pôdy touto spoločnosťou.   

 
Mesto Levoča, primátor a príslušné oddelenia MsÚ (čiernym v texte odd.ŽP, modrým v texte 

OM)  vo veci znečisťovania životného prostredia konali, dokumentácia je v rámci vybavenia petície 
zverejnená  (web stránka http://www.levoca.sk/index.php?id_kat_for_menu=27503.) 
chronologicky vzostupne podľa dátumu: 



 23.- 25.4.2018 občanmi mesta Levoča podané podnety ohľadom zápachu šíriaceho sa z činností 
firmy TATRA-AGROLEV, s.r.o. 

 26. 04. 2018 mesto Levoča podalo podnet na prešetrenie nakladania s hnojivami na Ústredný 
kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP) a  na Slovenskú inšpekciu životného 
prostredia (SIŽP). 

 25. 4. 2018  Mestská polícia zaznamenala v nočných hodinách pohyb traktorov s cisternami, 
vypúšťajúcimi močovinu na pozemky pod Mariánskou horou 

 2.5.2018 pracovné rokovanie na OÚ, odbor starostlivosti o ŽP o ďalšom postupe – oboznámenie 
Poľnohospodárskej platobnej agentúry, MŽP SR a firmy Naturalis SK, s.r.o. 

 2.5.2018 vybavovanie „podnet odkaz pre starostu“ týkajúci sa zápachu z vyvážania močoviny 
 7.5.2018 mestu Levoča doručil OÚ, odbor ŽP list o preverení činnosti TATRA-AGROLEV 
 10.5.2018 mesto Levoča telefonicky urgovalo  ÚKSÚP s prosbou o riešenie problému, bolo 

prisľúbené vyslanie inšpektorov na vykonanie kontroly firmy 
 22.05.2018 doručené podanie  SIŽP s odpoveďou, že nie sú kompetentní konať v danej veci 
 24.05.2018 mestu Levoča doručené podanie ÚKSÚP s tým, že kontrolou 23. - 25.04.2018 

nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov 
 07.06.2018 mestu Levoča doručené podanie NATURALIS SK, s.r.o. s tým, že kontrolou  

19.05.2018 neboli zistené porušenia ustanovení Nariadení Rady (ES) č. 834/2007, Nariadení 
Komisie (ES) č. 889/2008 a zákona č. 189/2009 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a 
neboli preukázané skutočnosti,  uvedené v podnete na nakladanie s hospodárskymi hnojivami z 
hľadiska platnej legislatívy pre EPV 

 september 2018 prijaté opakované sťažnosti občanov na šíriaci sa zápach z činnosti firmy 
 17.09.2018 mesto podalo opakovanú žiadosť na ÚKSUP, NATURALIS SK s.r.o., RÚVZ 

a Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR o vykonanie kontroly nakladania s hnojivami 
firmy TATRA-AGROLEV, s.r.o.  

 04.10.2018 bola mestu  doručená odpoveď od NATURALIS SK s.r.o., v ktorom sa opierali o 
šetrenie z 19.05.2018, kde nebolo zistené porušenie Nariadení Rady (ES),  Nariadení Komisie 
(ES) a zákona č. 189/2009,  v odpovedi uviedli,  že zápach z močoviny je sprievodným znakom  
hnojív a mieru znesiteľnosti tohto zápachu legislatíva EPV nerieši 

 04.10.2018 bola pracovníkmi MsÚ vykonaná kontrola postupu zaorávania hnojovice do pôdy 
na parcele KN C 5307, postup bol v súlade so zákonom, v meste nebolo cítiť zápach.  

 15.10.2018 bolo doručené podanie  RÚVZ Poprad, ktorý vykonal dňa 28.9.2018 štátny  
zdravotný dozor v TATRA-AGROLEV, s.r.o., kde bolo zistené, že aplikácia hnojovice sa 
vykonáva prenajatými mechanizmami, pri jej prelievaní je cítiť zápach, ktorý sa v intervale cca 
5 min. rozplynie a na poli zápach necítiť, avšak vzhľadom na poveternostné pomery môže dôjsť 
nie k  dlhodobému zápachu. RUVZ nezistil porušenie  platnej legislatívy. 

 19.12.2018 bola mestu Levoča doručená žiadosť OÚ Levoča, štátna správa ochrany ovzdušia 
o poskytnutie súčinnosti pri prešetrení podnetu zlej kvality ovzdušia v meste Levoča. Z podania, 
zaslaného i MŽP SR,  nebolo zrejmé, akej lokality sa týka a o aký zdroj znečistenia sa jedná. 
Mesto Levoča nedisponuje zariadením na meranie kvality ovzdušia a nie je v súlade s § 27 ods.1 
zákona č.137/2010 Z. z. o ovzduší v znp kompetentné v danej veci konať 

 28.01.2019 za prítomnosti pracovníkov OÚ Levoča odd. SOŽP, MsP, mesta Levoča a TATRA-
AGROLEV s.r.o. bola z dôvodu opakovaných telefonických sťažností obyvateľov na 
neznesiteľný zápach vykonaná miestna obhliadka na pozemkoch parciel č. KN E 3573/1,3578 
a 3570/1. Agronóm firmy uviedol, že hnojovica sa vyváža na vybrané parcely.  Konateľ firmy  
nebol na miestnom šetrení prítomný, telefonicky vysvetlil, že ide o odpadovú vodu. Konateľ 
bol vyzvaný na ukončenie aplikácie hnojív, ktorú vykonával napriek zákazu hnojenia v termíne 
od 15. novembra do 15. februára. 

 04.02.2019 poslalo Mesto Levoča žiadosť ÚKSUP o zaslanie informácie o výsledku miestneho 
šetrenia, ktoré vykonali 29.01.-30.01.2019 v spoločnosti TATRA-AGROLEV, s.r.o. a 
parcelách KN E 3570/1,3471/1,3578 v k.ú. Levoča a parcelách pôdneho fondu LPIS 9602/1 
a 9505/1 štvorec Spišský Hrhov, ktoré sa týkalo kontroly kvality, uskladnenia a aplikácie 
poľnohospodárskych hnojív. Informácia nebola doteraz doručená.  



 29.04.2019 sa mesto Levoča ako vlastník jedného z pozemkov v lokalite Nový Dvor obrátilo na 
OR PZ Poprad, odbor kriminálnej polície so žiadosťou o sprístupnenie informácií v zmysle 
zákona č. 211/2000 Z. z., konkrétne: 
 boli na predmetný pozemok spoločnosťou TATRA-AGROLEV, s. r. o., aplikované zatiaľ 

presne neidentifikované, ale potenciálne nebezpečné látky? 
 Má PZ SR k dispozícii výsledky rozborov vzoriek pôdy, odobratých z pôdy v lokalite Nový 

Dvor v súvislosti s medializovaným trestným stíhaním pre zločin ohrozenia a poškodenia 
životného prostredia a prečin neoprávneného nakladania s odpadmi? 

 vzhľadom na skutočnosť, že ide o lokalitu, nachádzajúcu sa v katastrálnom území mesta 
Levoča, je možné, aby boli zástupcovia Mesta Levoča oboznámení s výsledkami rozborov 
vzoriek pôdy, odobratých z pôdy v lokalite Nový Dvor, ak sú tieto výsledky k dispozícii? 
 

 02.05.2019 poslalo Mesto Levoča na základe U MZ č. 98/5 zo dňa 25.4.2019 opakovanú  
žiadosť ÚKSÚP o zaslanie informácie o výsledku miestneho šetrenia, vykonaného 29.01.-
30.01.2019 v  TATRA-AGROLEV, s.r.o. a na okolitých parcelách KN E 3570/1,3471/1,3578 
v k.ú. Levoča a parcelách pôdneho fondu LPIS 9602/1 a 9505/1 štvorec Spišský Hrhov, ktoré 
sa týkalo kontroly kvality, uskladnenia a aplikácie poľnohospodárskych hnojív. Informácia 
nebola doteraz doručená 
 

 16.05.2019 KR PZ v Prešove nevyhovelo žiadosti mesta o sprístupnenie informácií, čo 
odôvodnilo tým, že informácia sa týka rozhodovacej činnosti orgánu činného v trestnom konaní. 
Mestu je možné sprístupniť skutočnosti v rozsahu: vyšetrovateľ odboru KP OR PZ PP  

vykonáva vyšetrovanie vo veci zločinu ohrozenia a poškodenia životného prostredia podľa § 

300, ods. 1, ods. 5 Trestného zákona v súbehu s prečinom neoprávneného nakladania s odpadmi 

podľa § 302, ods, 1, ods. 3 Trestného zákona, v konaní sa vykonávajú procesné úkony, ktorých 

sprístupnenie je vylúčené zákonom. Mesto nemá informácie, na ktoré pozemky  v katastrálnom 
území Levoča boli aplikované nebezpečné látky, či boli odobraté vzorky pôdy a aké sú výsledky 
analýzy vzoriek.  
 
 

 20.05.2019 bolo mestu doručené podanie TATRA-AGROLEV s.r.o., v ktorom konateľ 
upozorňuje na vyjadrenia v médiách a podnety na políciu ohľadom kvality, uskladnenia 
a aplikácie poľnohospodárskych hnojív a žiada, aby sa nepoškodzovalo dobré meno firmy 
 

 22.05.2019 mesto podalo žiadosť o sprístupnenie informácií SIŽP vo veci zápachu v Levoči:   
 disponuje SIŽP informáciami o tomto probléme, ak áno, žiadame ich sprístupniť 
 obdŕžala SIŽP v rokoch 2015 – 2019 akýkoľvek  podnet na vykonanie kontroly v tejto veci,  

ak áno, žiadame sprístupniť informácie 
 ak SIŽP vykonala v priebehu  r.2015 – 2019 kontrolu  TATRA-AGROLEV, s. r. o., vo veci 

aplikácie hnojovice do pôdy v katastri Levoča,  žiadame sprístupniť informácie o výsledku 
 ak SIŽP disponuje informáciami o spôsobe nakladania s odpadmi a vedľajšími produktmi 

výroby spoločností Biotika a. s., Slovenská Ľupča,  IČO: 31 561 900 a Bukóza Holding, a. 
s.,IČO: 36 450 847,  žiadame sprístupniť informácie  

Mesto zároveň podalo SIŽP  podnet na vykonanie kontroly  TATRA-AGROLEV, s. r. o. pre 
podozrenie z možného porušenia právnych predpisov pri aplikácii hnojovice do pôdy v katastri  
Levoča s podozrením na jej zmiešanie s inými neznámymi látkami. 

 02.06.2019 bola mestu doručená odpoveď IŽP KE. V r. 2015–2019 boli na  TATRA-
AGROLEV  podané 3 podnety. V súvislosti s podnetom voči zápachu v meste vykonal IŽP  
v 3/2018 podľa zákona č. 364/2004 Z. z. - vodný zákon šetrenie podozrenia zo znečisťovania 
ŽP firmou, šetrením nebolo zistené porušenie vodného zákona. Predmetom kontroly nebola 
aplikácia hnojív a dodržiavanie povinností v zmysle zákona o hnojivách, keďže tie sú 
v kompetencii ÚKSÚP. V zázname sú uvedené aj tieto skutočnosti: 
 Hnojovicové hospodárstvo  TATRA-AGROLEV, s. r. o. v areáli Nový dvor pozostáva z 3 

veľkokapacitných skladovacích nádrží na uskladnenie hnojovice zo živočíšnej výroby  



 TATRA-AGROLEV od jesene r.2017 primiešava k hnojovici pôdnu pomocnú látku MLC-
natural, resp. BMSC-natural,  vznikajúcu pri výrobe aminokyseliny cistín v Biotika a. s., 
Slovenská Ľupča 

 Tieto látky sa používajú na zúrodňovanie pôd ako organické hnojivo v tekutej forme, sú 
povolené ÚKSÚP od r. 2012 ako hnojivá a pôdne pomocné látky v ekologickej 
poľnohospodárskej výrobe (certifikát č. 1026 zo dňa 04.04.2012 platný do 31.12.2017 
a č. 1027 zo dňa 19.09.2017 platný do 30.09.2022); 

 Kontrolou neboli zistené skutočnosti, ktoré by naplnili skutkovú podstatu porušenia vodného 
zákona a IŽP KE  označil predmetný podnet za prešetrený 

 07.06.2019 bola mestu doručená odpoveď IŽP Banská Bystrica, ktorý vykonáva kontroly 
nakladania s odpadmi v Biotika, a. s.,z ktorej vyplýva, že firma nemá vydaný súhlas na vedľajší 
produkt a ani ho neprodukuje, po výrobe a izolácii základných produktov spracováva 
deaktivované matečné lúhy a biomasu primiešaním ďalších zložiek na hnojivo s názvom 
„Naturalharmony“,  výrobok distribuuje dcérska spoločnosť ČOV a. s. Slovenská Ľupča, ktorá 
má na uvedené hnojivo certifikát vydaný ÚKSÚP, platný do 30.06.2021. 

 10.06.2019 bola mestu doručená odpoveď OÚ, odbor ŽP  Vranov nad Topľou, z ktorej vyplýva, 
že úrad nemá vedomosť o nezákonnom nakladaní s odpadmi v spoločnostiach Bukóza Holding, 
a. s. a v odpovedi uvádza, že ani jedna z týchto spoločností neprodukuje vedľajší produkt, ktorý 
by spĺňal podmienky zákona č. 73/2015 Z. z. o odpadoch v z. n. p. 

 11.06.2019 podalo mesto Levoča návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým by súd 
uložil žalovanému spol. TATRA-AGROLEV, s. r. o. zdržať sa konania – aplikovania 
akýchkoľvek látok na pozemok parc. Č. KN-E 3538 – trvalý trávnatý porast s výmerou 41 648 
m2, nachádzajúci sa v k.ú. Levoča, zapísanom na LV č. 4376. OS SNV návrhu vyhovel a vydal 
Uznesenie o nariadení neodkladného opatrenia,  voči ktorému sa žalovaný odvolal. Krajský súd 
Košice vyzval mesto  na vyjadrenie sa k odvolaniu. 

 24.06.2019 bola mestu doručená odpoveď ÚKSÚP , podľa ktorej bolo počas kontrol v TATRA-
AGROLEV  v areáli Nový dvor  v mesiacoch 1-3/2019 zistené porušenie zákona o hnojivách, 
začal voči subjektu správne konanie a uložil mu sankciu. Vzorky látky, aplikovanej dňa 
30..01.2019 boli podrobené analýze, z ktorej vyplynulo, že ide o dusíkatú hnojivú látku 
s obsahom dusíka 0,19%  a s poznámkou, že hodnota mohla byť vzhľadom na jej zriedenie 
snehovými zrážkami aj vyššia. V odpovedi sa konštatuje, že pri následnej kontrole 
v TATRA_AGROLEV dňa 20.05.2019 nebolo zistené porušenie zákona o hnojivách.  TATRA-
AGROLEV, s. r. o. bola vyzvaná na agrochemické skúšanie pôdy, výsledky analýz je možno 
poskytnúť iba užívateľovi, alebo vlastníkovi pôdy. 

 25.06.2019 bola  ÚKSÚP-om v súčinnosti so SIŽP  na základe podnetu mesta Levoča vykonaná 
kontrola TATRA-AGROLEV  v areáli Nový dvor, výsledky nie sú známe. 

 26.06.2019 sa uskutočnilo stretnutie vedenia mesta Levoča so zástupcami TATRA-AGROLEV 
a vlastníkmi poľnohospodárskych pozemkov, užívaných touto spoločnosťou. 

 12.07.2019 sa mesto Levoča elektronickou poštou obrátilo na ÚKSÚP so žiadosťou o efektívne 
a bezodkladné konanie v tejto, deklarovalo pripravenosť poskytnúť súčinnosť pri riešení 
problému a požiadalo o sprístupnenie informácií o výsledkoch kontroly zo dňa  25.06.2019 
v areáli TATRA-AGROLEV  v areáli firmy Nový Dvor a okolitých pozemkoch 
 
 

V Levoči, 21.8.2019 
Vyhotovila: JUDr.Rusnáčiková – hlavná kontrolórka mesta 
                   JUDr.Babejová – zamestnanec kontroly  


