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ROZHODNUTIE 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody, 
biodiverzity a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, 
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 a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení  
s § 54 ods. 2 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 30 ods. 1 písm. 
d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

zastavuje konanie 

vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti 
„Lyžiarska hala Donovalley Resort, Donovaly“ navrhovateľa DONOVALLEY s.r.o., 
Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, IČO 46 269 282. 

Odôvodnenie: 

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 
974 05 Banská Bystrica (ďalej len „OÚ BB“) postúpil dňa 02. 12. 2020 na Ministerstvo 
životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu environmentálneho hodnotenia 
a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len 
„ministerstvo“) originál žurnalizovaného, chronologicky usporiadaného administratívneho 
spisu č. OU-BB-OSZP3-2018/02661 vo veci 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“), vo veci 
navrhovanej činnosti „Lyžiarska hala Donovalley Resort, Donovaly“ (ďalej len „navrhovaná 
činnosť“) navrhovateľa DONOVALLEY s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, IČO 
46 269 282 (ďalej len „navrhovateľ“).  

 
Po preštudovaní administratívneho spisu OÚ BB zistil, že nie je príslušným rozhodnúť vo 

veci navrhovanej činnosti, nakoľko z predloženého podania, ktorým je správa o hodnotení 
navrhovanej činnosti (ďalej len „podanie“) vyplýva, že navrhovaná činnosť je podľa príloh č. 8 
zákona zaradená do časti A, pričom podľa § 54 ods. 2 písm. k) zákona Ministerstvo životného 
prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody, biodiverzity a odpadového 
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hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“)  
zabezpečuje posudzovanie navrhovaných činností uvedených v prílohe č. 8, časti A. 

Ministerstvo, ako ústredný orgán štátnej správy 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 upovedomilo podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku, listom č. 13101/2020-1.7/ed-
65375/2020 zo dňa 11. 12. 2020, známych účastníkov konania, že dňom doručenia podania 
začalo podľa § 18 ods. 1 správneho poriadku správne konanie vo veci posudzovania vplyvov 
na životné prostredie.  

Zároveň ministerstvo vydalo rozhodnutie o prerušení konania pod č. 13101/2020-1.7/ed, 
65381/2020 zo dňa 11. 12. 2020, v ktorom v súlade s § 22 ods. 5 zákona a § 29 ods. 1 správneho 
poriadku vyzvalo navrhovateľa, aby predložil zámer navrhovanej činnosti podľa štruktúry 
uvedenej v prílohe č. 9 zákona v stanovenej lehote 30 dní od doručenia tohto rozhodnutia. 
Navrhovateľ v stanovenej lehote zámer navrhovanej činnosti nepredložil.  

Dňa 12. 01. 2021 navrhovateľ doručil ministerstvu vyjadrenie (námietku) voči doterajšej 
zákonnosti postupu ministerstva v predmetnej veci. S touto námietkou sa ministerstvo 
vysporiadalo listom č. 5158/2021-1.7/ed-3922/2021, v ktorom odôvodnilo doterajší procesný 
postup vo vzťahu k podaniu.  

Podľa § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku príslušný orgán konanie zastaví, ak účastník 
konania na výzvu správneho orgánu v určenej lehote neodstránil nedostatky svojho podania a 
bol o možnosti zastavenia konania poučený.  

Na základe uvedených skutočností MŽP SR rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej 
časti tohto rozhodnutia.        

Poučenie 

Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku sa 
možno odvolať.  

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa § 61 
správneho poriadku na MŽP SR.  

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny 
poriadok po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.  

 

 

 

 
Ing. Roman  Skorka 

riaditeľ odboru 
 
 
 
Rozdeľovník 

Doručuje sa (elektronicky): 
1. DONOVALLEY s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica 
2. Obec Donovaly, obecný úrad, Donovaly 3, 976 39 Donovaly 


