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Vec 

Oznámenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia 

 

S poukázaním na ustanovenie § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 

republiky (ďalej len  „MŽP SR“) 

 

p r e d l ž u j e 

 

lehotu na vydanie rozhodnutia o odvolaní vo veci určenia povinnej osoby podľa § 5 zákona 

č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 49/2018 Z. z. za environmentálnu záťaž evidovanú v 

Informačnom systéme environmentálnych záťaží v Registri B pod názvom „SC (001) / Boldog - S 

od obce - sklad pesticídov“ vedenej pod č. spisu 7442/2020-5.2 do 30. 6. 2020. 

 

Odôvodnenie: 
 

 Podľa § 49 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov v jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade 

dokladov predložených účastníkom konania, správny orgán rozhodne bezodkladne.  

Podľa § 49 ods. 2 správneho poriadku v ostatných prípadoch, ak osobitný zákon 

neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; 

vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu 

veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán (orgán príslušný 

rozhodnúť o rozklade). Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je 

povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť. 

V predmetnom konaní nebolo možné doposiaľ vydať zákonné rozhodnutie najmä 

z dôvodu zložitosti veci, ako aj s ohľadom na súčasnú pandemickú situáciu. 
 

    

 

 

RNDr. Vlasta Jánová, PhD. 

generálna riaditeľka sekcie 
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Príloha: 
 

- Súhlas ministra MŽP SR s predĺžením lehoty na vydanie rozhodnutia v predmetnej veci 

 

 

Rozdeľovník: 
 

1. Agromačaj a.s., Kráľová pri Senci 455, 900 500 Kráľová pri Senci 

2. Brinza Viliam, Reca 227, 925 26 Reca 

3. Farkaš Alexander a Farkašová Gabriela, Športová 954/15, 903 01 Senec 

4. Hervay Ladislav a Hervayová Veronika, Boldog 23, 925 26 Boldog 

5. Jankó František, Boldog č. 26, 925 26 Boldog 

6. Sztracený Alexander, Robotnícka 1451/10, 903 01 Senec 

 

 

Doručuje sa vyvesením na úradnej tabuli: 
 

1. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 


