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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 a ako príslušný orgán 

podľa § 3 písm. k) v spojení s § 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 § 20 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

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

prerušuje konanie  

vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti „Skládka 

odpadov Kostolné, Úprava odpadov pred skládkovaním“ na životné prostredie, 

navrhovateľa Kopaničiarska odpadová spoločnosť s. r. o., Kostolné 390, 916 13 Kostolné, 

IČO 34 133 861 na dobu 40 dní. 

 

Odôvodnenie: 

 

Navrhovateľ, Kopaničiarska odpadová spoločnosť s. r. o., Kostolné 390, 916 13 

Kostolné, IČO 34 133 861 (ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 10. 11. 2020 na Ministerstvo 

životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu environmentálneho hodnotenia  

a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len 

„MŽP SR“), podľa § 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 o posudzovaní“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Skládka 

odpadov Kostolné, Úprava odpadov pred skládkovaním“ (ďalej len „zmena navrhovanej 

činnosti“).  

 

 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 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán 
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podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona o posudzovaní, upovedomilo podľa 

§ 18 ods. 3 správneho poriadku, listom č. 12438/2020-1.7/lb; 58640/2020 zo dňa 13. 11. 2020, 

známych účastníkov konania, že podľa § 18 ods. 2 správneho poriadku dňom doručenia 

oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo správne konanie vo veci zisťovacieho konania  

o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie. 

 

 Vzhľadom na skutočnosť, že oznámenie o zmene navrhovanej činnosti nemalo potrebné 

náležitosti podľa prílohy č. 8a zákona o posudzovaní, MŽP SR rozhodnutím č. 12438/2020-

1.7/lb-rpk zo dňa 13. 11. 2020 správne konanie vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní 

vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie podľa § 29 ods. 1 správneho 

poriadku prerušilo a vyzvalo navrhovateľa na doplnenie oznámenia o zmene navrhovanej 

činnosti. Doplnené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti doručil navrhovateľ na MŽP SR 

dňa 21. 12. 2020. 

 

Následne MŽP SR zaslalo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na zaujatie 

stanoviska podľa § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní povoľujúcemu orgánu, rezortnému orgánu, 

dotknutému orgánu, dotknutej obci a vyzvalo na doručenie stanoviska v zákonom stanovenej 

lehote. MŽP SR zároveň zverejnilo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti prostredníctvom 

webového sídla Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.  

 

Vzhľadom na zložitosť prípadu a s cieľom zistiť presne a úplne skutočný stav veci podľa 

§ 32 správneho poriadku, upovedomilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 

republiky, sekcia ochrany prírody, biodiverzity a odpadového hospodárstva, odbor 

posudzovania vplyvov na životné prostredie, listom č. 4744/2021-1.7./lb; 6425/2021 zo dňa  

03. 02. 2021, podľa § 29 ods. 14 písm. c) zákona o posudzovaní účastníkov konania o predĺžení 

lehoty na vydanie rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní v lehote 60 dní od doručenia 

oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na príslušný orgán. 

 

Nakoľko sa v troch písomných stanoviskách doručených k oznámeniu o zmene 

navrhovanej činnosti vyskytlo niekoľko konkrétnych relevantných pripomienok a požiadaviek 

od dotknutých orgánov a rezortného orgánu, vyžiadalo si Ministerstvo životného prostredia 

Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody, biodiverzity a odpadového hospodárstva, odbor 

posudzovania vplyvov na životné prostredie, listom č. 4744/2021-1.7/lb; 8759/2021 zo dňa  

16. 02. 2021, podľa § 29 ods. 10 zákona o posudzovaní od navrhovateľa doplňujúce informácie 

– na objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich z predmetných stanovísk, ktoré  

sú nevyhnutné na rozhodnutie o tom, či sa zmena navrhovanej činnosti má posudzovať podľa 

zákona o posudzovaní.  

 

Na vyššie uvedenú žiadosť o poskytnutie doplňujúcich informácií reagoval navrhovateľ 

žiadosťou o prerušenie konania v zmysle § 20 ods. 1 zákona o posudzovaní, na dobu 40 dní, 

ktorú doručil na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu ochrany 

prírody, biodiverzity a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné 

prostredie dňa 05. 03. 2021. Svoju žiadosť odôvodnil kompletizáciou doplňujúcich informácií 

požadovaných dotknutými orgánmi v rámci stanovísk zaslaných k oznámeniu o zmene 

navrhovanej činnosti. 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody, 

biodiverzity a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

vzalo žiadosť navrhovateľa o prerušenie konania na vedomie a v záujme hospodárnosti konania 

toto vyhodnotilo ako riadne odôvodnenie žiadosti. 
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Podľa ustanovenia § 20 ods. 1 zákona o posudzovaní príslušný orgán môže na návrh 

navrhovateľa prerušiť zisťovacie konanie alebo posudzovanie vplyvov najviac na 60 dní. 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody, biodiverzity  

a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie považuje 

lehotu 40 dní, vo vzťahu k prejednávanej veci, za dostatočnú. 

 

Na prerušenie zisťovacieho konania alebo posudzovania vplyvov sa nevyžaduje súhlas 

ostatných účastníkov konania. 

 

Na základe vyššie uvedeného rozhodlo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 

republiky, sekcia ochrany prírody, biodiverzity a odpadového hospodárstva, odbor 

posudzovania vplyvov na životné prostredie tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. 

 

Poučenie: 

 

Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa nemožno odvolať. Toto rozhodnutie  

je preskúmateľné súdom. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Roman  Skorka 

riaditeľ odboru 

 

 

 

 

Rozdeľovník 

Doručuje sa (poštou): 

1. Obec Kostolné, Kostolné 1, 916 13 Kostolné 

2. Kopaničiarska odpadová spoločnosť s. r. o., Kostolné 390, 916 13 Kostolné 

 

 


