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Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva 
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

      

 

Číslo: 1470/2021-1.7/ac-Rpk 

Bratislava: 13. januára 2021 

 

ROZHODNUTIE 

 

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 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, podľa § 29 ods. 1 zákona 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

prerušuje konanie 

vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie vo veci navrhovanej 

činnosti „Obaľovňa živičných zmesí Petrovany“ navrhovateľa VEDOS, s. r. o., 

Rožkovany 11, 082 71 Lipany nad Torysou, na dobu 60 dní. 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho 

hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov vyzýva navrhovateľa VEDOS, s. r. o., Rožkovany 11, 082 71 Lipany 

nad Torysou na odstránenie nedostatkov podania a o opätovné predloženie zámeru 

navrhovanej činnosti „Obaľovňa živičných zmesí Petrovany“ v určenej lehote. 

 

Odôvodnenie 

 

Dňa 09. 04. 2019 doručil navrhovateľ VEDOS, s. r. o., Rožkovany 11, 082 71 

Lipany nad Torysou, IČO 45626618 (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 § 22 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“) zámer navrhovanej činnosti „Obaľovňa živičných zmesí Petrovany“ (ďalej 

len „navrhovaná činnosť“) vypracovaný podľa prílohy č. 9 zákona o posudzovaní. 

 

MŽP SR listom č. 6934/2019-1.7/ac 19870/2019 zo dňa 12. 04. 2019 upovedomilo 

podľa § 18 ods. 3zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
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neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), že podľa § 18 ods. 2 správneho 

poriadku dňom doručenia zámeru navrhovanej činnosti začalo správne konanie vo veci 

posudzovania predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.  

 

Pre navrhovanú činnosť bolo MŽP SR vykonané povinné hodnotenie podľa zákona 

o posudzovaní, výsledkom ktorého bolo vydané záverečné stanovisko č. 2473/2020-1.7/ac 

17319/2020 zo dňa 27. 03. 2020 (ďalej len „záverečné stanovisko“), v ktorom MŽP SR 

súhlasilo s realizáciou navrhovanej činnosti podľa variantu uvedeného v správe o hodnotení 

navrhovanej činnosti. 

 

Proti záverečnému stanovisku bolo na MŽP SR doručených celkom 8 rozkladov podľa 

§ 61 správneho poriadku.) 

 

MŽP SR upovedomilo ostatných účastníkov konania podľa § 56 správneho poriadku 

o obsahu podaných rozkladov listom č. 2473/2020-1.7/ac 23554/2020 zo dňa 20. 05. 2020 

s možnosťou sa k predmetným rozkladom vyjadriť. 

 

MŽP SR dňa 07. 07. 2020 odstúpilo kompletný spisový materiál odvolaciemu orgánu, 

ktorým je Osobitná komisia pre konanie vo veciach rozkladov a upovedomilo o tom 

účastníkov konania v zmysle § 57 ods. 2 správneho poriadku v spojení s § 61 správneho 

poriadku. 

 

Minister životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 61 v spojení s § 59 ods. 1 

a 3 správneho poriadku na návrh Osobitnej komisie ministra životného prostredia Slovenskej 

republiky pre konanie vo veciach rozkladov vo veci posudzovania vplyvov na životné 

prostredie a na základe podaných rozkladov rozhodnutím č. 9976/2020-1.1 39606/2020 zo 

dňa 16. 10. 2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 10. 2020 zrušil záverečné stanovisko 

MŽP SR a vec týmto rozhodnutím vrátil MŽP SR na nové prejednanie a rozhodnutie.  

 

Odvolací orgán vo vyššie uvedenom rozhodnutí konštatoval, že v prípade 

posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie podľa zákona 

o posudzovaní došlo k procesným pochybeniam ako aj k nedostatočnému naplneniu rozsahu 

hodnotenia navrhovanej činnosti a má za to, že je potrebné, aby boli predmetné pochybenia 

a nedostatky odstránené v rámci nového prerokovania navrhovanej činnosti podľa zákona 

o posudzovaní. Odvolací orgán požaduje doplnenie novej variantnej lokality pre navrhovanú 

činnosť. Keďže MŽP SR je viazané názorom odvolacieho orgánu, z vyššie uvedeného dôvodu 

žiada navrhovateľa o prepracovanie zámeru navrhovanej činnosti, predovšetkým kapitoly „V. 

Porovnanie variantov navrhovanej činnosti a návrh optimálneho variantu s prihliadnutím na 

vplyvy na životné prostredie“, vo všetkých jej bodoch, kde navrhovateľ uvedie novú lokalitu 

variantného riešenia a prepracovanie ďalších s ňou súvisiacich textových častí zámeru 

navrhovanej činnosti vrátane príloh. 

 

MŽP SR, v súlade s § 29 ods. 1 správneho poriadku a na základe vyššie uvedeného 

vyzýva navrhovateľa na odstránenie nedostatkov podania a opätovné zaslanie zámeru 

navrhovanej činnosti v lehote do 60 dní od vydania tohto rozhodnutia. Príslušným orgánom je 

v súlade s § 54 ods. 2 písm. f) zákona o posudzovaní MŽP SR.  
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Poučenie 

 

Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods. 3 správneho poriadku 

nemožno odvolať.  

 

V prípade, že navrhovateľ neodstráni uvedené nedostatky podania v určenej lehote, 

MŽP SR konanie v súlade s § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku zastaví. 

 

 

 

 

 

Ing. Roman  Skorka 

riaditeľ odboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdeľovník 

Doručuje sa: 

elektronicky: 

1. Obec Petrovany, Obecný úrad Petrovany, Petrovany 317, 082 53  

2. Obec Záborské, Obecný úrad Záborské č. 39, 082 53 Petrovany 

3. VEDOS, s.r.o., Rožkovany 11, 082 71 Lipany nad Torysou 

4. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava 

5. BILLA spol. s.r.o., Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava v zastúpení SOUKENÍK – 

ŠTRPKA, s. r. o., Šoltésová 14, 811 08 Bratislava 

poštou: 

6. Gabriel Hirka, Petrovany 498, 082 53 Petrovany 

7. Zdenko Košč, Petrovany 498, 082 53 Petrovany 

8. RNDr. Valéria Jacková, Petrovany 438, 082 53 Petrovany  

9. Mgr. Jarmila Šimková, Záborské 180, 082 53 Petrovany 

10. Pavol Anderko, Petrovany 614, 082 53 Petrovany 

 

 


