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21073/2021 

 

 

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) a § 54 ods. 2 písm. f) zákona 

č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 20 ods. 3 zákona 

č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

 

zastavuje 

 

správne konanie vo veci zisťovacieho konania zmeny navrhovanej činnosti „Zvýšenie 

kapacity ťažby a spracovania stavebného kameňa v dobývacom priestore Sedlice I.“ 
navrhovateľa VSK Mineral , s. r. o., Južná trieda 125, 0401 01 Košice. 

 

Odôvodnenie:  

 

Dňa 18. 01. 2021 doručil navrhovateľ VSK Mineral , s. r. o., Južná trieda 125, 0401 01 

Košice, v zastúpení splnomocnencom TRATEC s. r. o., Bratislavská 6465/10, 080 01 Prešov, 

(ďalej len „navrhovateľ“) na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu 

environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na 

životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) podľa § 18 ods. 2 písm. c) a  § 29 ods. 1 písm. b) 

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“) oznámenie o zmene 

navrhovanej činnosti „Zvýšenie kapacity ťažby a spracovania stavebného kameňa 

v dobývacom priestore Sedlice I.“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“), vypracované 

podľa prílohy č. 8a k zákonu. 

 

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 správneho poriadku a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. 

k) a § 54 ods. 2 písm. f) zákona upovedomilo podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o 
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správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny 

poriadok“) listom č. 4392/2021-1.7/ss-3081/2021 zo dňa 20. 01. 2021, známych účastníkov 

konania, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 ods. 

2 správneho poriadku správne konanie vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov 

zmeny navrhovanej činnosti. 

 

V rámci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na 

životné prostredie bolo doručených 7 stanovísk od dotknutých orgánov. Tieto stanoviská spolu 

s oznámením o zmene navrhovanej činnosti, MŽP SR považovalo za podklad rozhodnutia.  

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu ochrany prírody, 

biodiverzity a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

(ďalej len „Ministerstvo“) listom č. 4392/2021-1.7/ss-12193/2021 zo dňa 03. 03. 2021 

upovedomilo podľa § 29 ods. 14 písm. c) zákona účastníkov konania o predĺžení lehoty na 

vydanie rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní. 

 

Ministerstvo listom č. 4392/2021-1.7/ss-12196/2021 zo dňa 03. 03. 2021 upovedomilo 

o podkladoch rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku, že účastníci konania 

a zúčastnené osoby majú možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu i k 

spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.  

 

Dňa 31. 03. 2021 bola na Ministerstvo od navrhovateľa doručená žiadosť o späťvzatie 

oznámenia o zmene navrhovanej činnosti v zmysle § 20 ods. 3 zákona. 

 

Podľa § 20 ods. 3 zákona príslušný orgán konanie zastaví, ak do vydania rozhodnutia 

navrhovateľ vezme späť návrh na začatie procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti 

alebo jej zmeny. Na späťvzatie návrhu sa nevyžaduje súhlas ostatných účastníkov konania. 

 

Na základe uvedených skutočností Ministerstvo rozhodlo tak, ako je uvedené vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

Poučenie:  

 

Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať rozklad podľa § 61 správneho poriadku. Toto 

rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom. 

 

 

 

 

 

Ing. Roman Skorka  

riaditeľ odboru 
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Rozdeľovník 

Doručuje sa (poštou): 

1. TRATEC s.r.o., Bratislavská 6465/10, 080 01 prešov 

2. Obec Sedlice, Sedlice č. 176, 082 43 Sedlice 

3. Obec Suchá Dolina, Suchá Dolina 68, 082 43 Sedlice 

Na vedomie (poštou) 

4. Obvodný banský úrad Košice, Timonova č- 23, 041 57 Košice 

5. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 821 75 Bratislava 

6. Okresný úrad Prešov, Životné prostredie, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov 

7. Okresný úrad Prešov, Krízové riadenie, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov 

8. Okresný úrad Prešov, Pozemky a lesy, Masarykova 10, 080 01 Prešov 

9. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnická 1, 080 01 

Prešov 

10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prešove, Jána Hollého 5, 080 01 Prešov 

11. Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 5043/2 23, 080 01 Prešov 

12. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných 

zdrojov, TU  

13. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia ochrany prírody, 

biodiverzity a krajiny, TU 


