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Vec 

Mobilné zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov spoločnosti SAND SK, s. r. o. 
– oprava zrejmej nesprávnosti 

 

Dňa 14. 01. 2021 vydalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, 

sekcia environmentálneho hodnotenia 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 (ďalej len „správny poriadok“) 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 (ďalej len „zákon“), na základe výsledkov procesu posudzovania vplyvov 

navrhovanej činnosti „Mobilné zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov 

spoločnosti SAND SK, s. r. o.“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“) navrhovateľa 

SAND SK, s. r. o., Dúbravca 4851/2, 036 01 Martin, vykonaného podľa ustanovení zákona 

vydalo podľa § 46 a 47 správneho poriadku a podľa § 37 ods. 1 zákona záverečné stanovisko 

č. 2075/2021-1.7, 1758/2020, 1760/2020-int zo dňa 14. 01. 2021, ktorým odsúhlasilo realizáciu 

navrhovanej činnosti za predpokladu splnenia podmienok a realizácie opatrení uvedených 

v predloženej správe o hodnotení navrhovanej činnosti a v kapitole VI.3. záverečného 

stanoviska (ďalej len „záverečné stanovisko“).  

 

Vzhľadom na skutočnosť, že záverečné stanovisko obsahovalo zrejmú nesprávnosť 

v písaní, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody, 

biodiverzity a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

(ďalej len „MŽP SR“) v súlade s ust. § 47 ods. 6 správneho poriadku  

 

opravuje 

 

zrejmú nesprávnosť v záverečnom stanovisku nasledovne:  

 

nesprávny text:  

záverečné stanovisko č. 2075/2021-1.7, 1758/2020, 1760/2020-int. zo dňa 14. 01. 2021 



 
 

správny text: 

záverečné stanovisko č. 2075/2021-1.7, 1758/2021, 1760/2021-int. zo dňa 14. 01. 2021 

 

Podľa § 47 ods. 6 správneho poriadku chyby v písaní, v počtoch a iné zrejmé 

nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia správny orgán kedykoľvek aj bez návrhu 

opraví a upovedomí o tom účastníkov konania.  

 

Ako je zrejmé z celkového obsahu predmetného záverečného stanoviska, jedná sa 

o zrejmú nesprávnosť a MŽP SR na základe tejto skutočnosti, v súlade s § 47 ods. 6 správneho 

poriadku, túto nesprávnosť opravuje a upovedomuje o tom všetkých účastníkov konania. 

Uvedená zrejmá nesprávnosť nemení obsah ani podstatu záverečného stanoviska. 

 

V ostatných častiach sa záverečné stanovisko nemení. 

 

Táto oprava zrejmej nesprávnosti je neoddeliteľnou súčasťou záverečného stanoviska 

a preto Vás žiadame, aby ste tento list pripojili k záverečnému stanovisku.  

 

S pozdravom 

 

 

Mgr. Barbora Donevová 

poverená vykonávaním funkcie riaditeľa odboru 

 

 

 

Rozdeľovník 

Doručuje sa (poštou): 

 

Navrhovateľ/účastník konania: 

1. SAND SK, s. r. o., Dúbravca 4851/2, 036 01 Martin 

 

Dotknutá obec/účastník konania: 

2. Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin 

 

Dotknutá verejnosť/účastník konania: 

3. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava 

 


