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 5995/2020-1.1  JUDr. A. Oravkinová     
 +421 2 5956 2410 
 
 

           20. marec 2020 

Úradný záznam – verejná vyhláška 
 

Minister životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný odvolací orgán podľa § 65 

ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) (ďalej ako „správny 

poriadok“) v spojení s § 59 ods. 1 a 2 správneho poriadku a na návrh Osobitnej komisie ministra 

životného prostredia Slovenskej republiky pre konanie vo veciach rozkladov vo veciach 

posudzovania vplyvov na životné prostredie dňa 19. marca 2020 vydal rozhodnutie  

č. 5995/2020-1.1, ktorým zamietol rozklad Mateja Kumorovitza, Pribišova 11, 841 05 

Bratislava zo dňa 29. 10. 2019; rozklad občianskeho združenia Cyklokoalícia, so sídlom 

Partizánska 2, 811 03 Bratislava zo dňa 05. 11. 2019; rozklad Ing. Mateja Vagača, Dobrovičová 

10, 811 09 Bratislava zo dňa 05. 11. 2019; rozklad Mgr. Petra Hercega, Šándorova 8, 821 03 

Bratislava zo dňa 01. 11. 2019; rozklad Ing. Kataríny Šimončičovej, Dulovo nám. 4, 821 08 

Bratislava zo dňa 06. 11. 2019; rozklad občianskeho združenia Občianska iniciatíva za 

zachovanie životného prostredia v Starom Meste, so sídlom Björnsonova 2, 811 05 Bratislava, 

, IČO: 31783856 zo dňa 12. 11. 2019; rozklad Mgr. Michala Drotována, Malokrasňanská 8, 

831 54, Bratislava zo dňa 01. 11. 2019; rozklad občianskeho združenia Združenie domových 

samospráv, so sídlom Rovniakova 14, 851 02 Bratislava, IČO 31820174 zo dňa 08. 11. 2019 

proti záverečnému stanovisku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odboru 

posudzovania vplyvov na životné prostredie č. 311/2019-1.7/ak zo dňa 04. 10. 2019, ktoré vydal 

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. k) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej ako „zákon č. 24/2006 Z. z.), na základe výsledkov procesu posudzovania 

podľa jednotlivých ustanovení zákona č. 24/2006 Z. z., podľa § 37 zákona č. 24/2006 Z. z. 

a podľa § 46 a § 47 správneho poriadku veci navrhovateľa WOAL, s.r.o., Hodžovo námestie 

2, 811 06  Bratislava, IČO: 35910755, ktorým rozhodol, že súhlasí s realizáciou navrhovanej 

činnosti „Polyfunkčný blok CPR-A“ (ďalej ako „záverečné stanovisko“) za predpokladu 

dodržania podmienok  uvedených v kapitole VI. bode 3 záverečného stanoviska. 

 Na základe § 26 správneho poriadku Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 

republiky doručuje záverečné stanovisko formou verejnej vyhlášky vzhľadom na to, že pobyt 

účastníkov konania: Mgr. Jozefa Rizdoň, Ján Šimek, Denisa Laurisová, Mgr. Jakub Lazarćík, 

Silvia Zdútová, Libor Gažovič, MSc. A Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica 

nie je známy. 
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Príloha: Rozhodnutie č. 5995/2020-1.1 zo dňa 19. 03. 2020  


