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 Úradný záznam – verejná vyhláška 
 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na 

životné prostredie, 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. f) 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 

„MŽP SR“), v súlade s § 56 správneho poriadku listom č. 9062/2021-1.7/bk, 32406/2021 zo 

dňa 15. 06. 2021 upovedomilo účastníka konania p. Mgr. Tomáša Janca, Americká 3, 

831 02 Bratislava o začatí konania a zaslaní správy o hodnotení navrhovanej činnosti 

„Rýchlostná cesta R2 Mníchova Lehota - Ruskovce“ (ďalej len „upovedomenie“). 

 

Na základe § 26 správneho poriadku MŽP SR doručuje upovedomenie formou verejnej 

vyhlášky vzhľadom na to, že pobyt účastníka konania Mgr. Tomáša Janca nie je známy. 

 

Podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku tento záznam zverejní aj dotknutá obec.  

 

S pozdravom 

 

 

 

         Mgr. Barbora Donevová 

                poverená vykonávaním funkcie 

             riaditeľa odboru 

 

 

Vyvesené dňa:      Zvesené dňa: 

 

 

 

Prílohy: list č. 9062/2021-1.7/bk, 32406/2021 zo dňa 15. 06. 2021; 

              všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie. 


