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R O Z H O D N U T I E 
 

 

 
Ministerstvo ţivotného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len 

„ministerstvo“) odbor biologickej bezpečnosti ako príslušný orgán štátnej správy 
podľa § 2 zákona  č. 525/2003 Z. z o štátnej správe starostlivosti o ţivotné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 24 
ods. 1 písm. b/ zákona č. 151/2002 Z. z. o pouţívaní genetických technológií 
a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon“), vo veci ţiadateľa Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany, 
Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany  rozhodlo 

 
 

t a k t o : 
 
 

Ţiadateľovi na základe § 13 ods. 1 písm. a/ zákona  udelilo súhlas na prvé pouţitie 
uzavretých priestorov zaevidovaných na ministerstve pod číslom:  
- 420129 (miestnosť č. 5), 421129 (miestnosť č. 6) s úrovňou ochrany 1, 

umiestnených v budove Výskumného pracoviska v Borovciach pouţívateľa 
Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany 

- 422129 (miestnosť č. 10) s úrovňou ochrany 1, umiestnenej v budove 
Experimentálneho pracoviska v Milhostove pouţívateľa Centrum výskumu 
rastlinnej výroby Piešťany 

- 423129 (miestnosť č. 2), 424129 (miestnosť č. 6) s úrovňou ochrany 1, 
umiestnených v budove Výskumno – šľachtiteľskej stanice Vígľaš – Pstruša 
pouţívateľa Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany 

 

Toto rozhodnutie nenahrádza ďalšie súhlasy a konania potrebné podľa 
zákona. 
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O d ô v o d n e n i e: 
 

 

Dňa 21. 12. 2010 podal ţiadateľ Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany, 
Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany návrh na vydanie súhlasu na prvé pouţitie 
uzavretých priestorov zaevidovaných na ministerstve pod číslami 420129, 421129, 
422129, 423129, 424129 v zmysle § 33 ods. 1 zákona. Svoj návrh opieral 
o ustanovenie § 13 ods. 1 písm. a/ zákona.  

Ministerstvo preskúmalo predloţené doklady, a to najmä ţiadosť pouţívateľa 
o vydanie súhlasu na prvé pouţitie uzavretých priestorov, adresu a všeobecný popis 
zariadenia, údaje o vedúcom projektu a o členoch výboru pre bezpečnosť, opis 
kontrolných a iných ochranných opatrení uzavretých priestorov, vrátane údajov 
o odpadovom hospodárstve a o nakladaní s odpadmi, údaje o počte, štruktúre 
a kvalifikačnej skladbe zamestnancov, plán vnútorného stavebno-technického 
a prevádzkového usporiadania uzavretých priestorov v zariadení, prevádzkový 
poriadok uzavretých priestorov, osvedčenú kópiu zriaďovacej listiny, výpis z registra, 
v ktorom je pouţívateľ zapísaný. Ministerstvo vykonaním kontroly technického 
vybavenia uzavretých priestorov zistilo, ţe hore uvedené uzavreté priestory vyhovujú 
všetkým poţiadavkám na kontrolné a iné ochranné opatrenia pre úroveň ochrany 1 
podľa prílohy č. 4 vyhlášky MŢP SR  č. 399/2005 Z. z. v znení vyhlášky MŢP SR       
č. 312/2008 Z. z. 

 
Na základe uvedených skutočností ministerstvo vyhodnotilo podmienky na 

vydanie súhlasu na prvé pouţitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 1 ako 
splnené. 
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu moţno podľa § 61 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať do 15 dní odo dňa jeho 
doručenia rozklad na Ministerstvo ţivotného prostredia Slovenskej republiky, 
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava. Toto rozhodnutie moţno preskúmať 
súdom. 
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