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

   

                                                                                                        Bratislava 06. mája 2020 

       Číslo: 3707/2020-1.7/mš 

                                    21993/2020 

22007/2020      

                                             

 

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. g) 

zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodlo podľa § 19 zákona č. 24/2006 Z. z. 

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

neskorších predpisov  a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov po vykonaní konania o podnete navrhovanej činnosti 

„Ložisko nevyhradeného nerastu D4 DEKANSKÉ“, navrhovateľa DOPRAVOPROJEKT, 

a. s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava takto: 

Navrhovaná činnosť „Ložisko nevyhradeného nerastu D4 DEKANSKÉ“, uvedená 

v odôvodnenom písomnom podnete 

 

s a    b u d e    p o s u d z o v a ť 

 

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Odôvodnenie : 

 

Dňa 05. 09. 2019 bol na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu 

environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na 

životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) doručený odôvodnený písomný podnet od 

Občianskeho združenia Triblavina, Hviezdoslavova 1, 900 27 Bernolákovo, IČO:50331981, 

(ďalej len „OZ Triblavina“) zo dňa 02. 09. 2019 (ďalej len „podnet“) na začatie konania podľa 

§ 19 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“) vo veci navrhovanej 
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činnosti „Ložisko nevyhradeného nerastu D4 DEKANSKÉ“ navrhovateľa 

DOPRAVOPROJEKT a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava (ďalej len „navrhovateľ“). 

 

MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa  

§ 1 a § 2 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. g) zákona upovedomilo podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku známych účastníkov 

konania o tom, že dňom doručenia podnetu začalo podľa § 19 ods. 3 zákona konanie, v ktorom 

MŽP SR rozhodne, či navrhovaná činnosť „Ložisko nevyhradeného nerastu D4 DEKANSKÉ“ 

(ďalej len „navrhovaná činnosť“) podlieha posudzovaniu podľa zákona. 

O vyššie uvedenej skutočnosti MŽP SR zároveň podľa § 19 ods. 4 zákona informovalo 

obec Ivanka pri Dunaji a Obvodný banský úrad Bratislava, ako povoľujúci orgán podľa § 3 

písm. m) zákona. 

Informácia podľa § 24 ods. 1 písm. a) zákona, o podnete podanom podľa § 19 zákona bola 

zverejnená na webovom sídle MŽP SR, na adrese: 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/lozisko-nevyhradeneho-nerastu-strkopieskov-d4-
dekanske 

Odôvodnenie podnetu: OZ Triblavina v podnete poukazuje na viacero činností, ktoré podľa 

názoru OZ Triblavina majú spolu evidentný súvis, napr. v zmysle negatívneho vplyvu na 

životné prostredie. OZ Triblavina zaslalo vo svojom podnete situačný nákres a mapy spolu 

fotografickým materiálom. Časť podnetu súvisí s možným neoprávneným nakladaním s 

odpadom v areáli spoločnosti ABASK RECYCLING s.r.o.. OZ Triblavina ďalej poukazuje na 

potrebu kumulatívneho vyhodnotenia navrhovanej činnosti s inými ťažobnými činnosťami v 

lokalite. OZ Triblavina poukazuje na absenciu plánu rekultivácie navrhovanej činnosti, pričom 

uvádza, že v súvisiacich lokalitách, kde boli ukončené ťažby nerastných surovín, mohlo 

dochádzať k nevhodnej rekultivácii vyťažených území, resp. ku rekultivácii ani nedochádzalo, 

napr. v súvislosti s vyťaženým územím v k. ú. Most pri Bratislave na parc. č. 2409/1. Tieto 

tvrdenia podkladá fotografickými materiálmi. OZ Triblavina požaduje posudzovanie 

navrhovanej činnosti podľa zákona. 

MŽP SR za účelom zistiť presne a úplne skutočný stav veci podľa § 32 ods. 1 správneho 

poriadku vyzvalo dotknutú obec a dotknuté orgány na doručenie stanoviska k podnetu v lehote 

do 10 dní odo dňa doručenia vyzvania. MŽP SR zároveň z dôvodov uvedených v obsahu 

podnetu vyzvalo v súlade s § 32 ods. 3 správneho poriadku obec Most pri Bratislave ako 

účastníka konania o poskytnutie o informácie o vykonaných a prebiehajúcich činnostiach 

súvisiacich s ťažbou štrkopieskov v katastrálnom území obce od roku 2015. 

MŽP SR vyhodnotilo obsah podnetu a dospelo k názoru, že časť podnetu týkajúcu sa 

údajného neoprávneného nakladania s odpadmi je nutné z úradnej povinnosti postúpiť podľa 

§ 20 správneho poriadku vecne a miestne príslušnému správnemu orgánu, v tomto prípade 

Okresnému úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie a Okresnému riaditeľstvu 

policajného zboru v Bratislave, listom č. 11960/2019-1.7 /mš, 57837/2019 z dňa 03. 12. 2019. 

Z  dokumentácie predloženej navrhovateľom listom č. 10333/2019-2910/8590-00 zo dňa 

18. 12. 2019 vyplýva, že účelom navrhovanej činnosti je dobývanie ložiska nerastnej suroviny 

v ložisku nevyhradeného nerastu štrkopieskov v lokalite obce Ivanka pri Dunaji, k. ú. Farná, 

okres Senec, kraj bratislavský, parc. č. KN – C 948/1, 948/4, 948/5, KN – E parc. č. 939. 

V záujmovom území ložiska nevyhradeného nerastu sa predpokladá použitie strojnej dobývacej 

metódy bez použitia trhacích prác pri rozpojovaní hornín, nakoľko v tomto území budú 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/lozisko-nevyhradeneho-nerastu-strkopieskov-d4-dekanske
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/lozisko-nevyhradeneho-nerastu-strkopieskov-d4-dekanske
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dobývané štrky a štrkopiesky, t.j. rozpojiteľné horniny. V ťažobnom priestore sa po odkrytí 

ornice 0,6 m predpokladá dobývanie do celkovej hĺbky 7,10 m a to 3,1 m nad hladinou 

podzemne vody – tzv. suchá ťažba a 3,5 m dobývanie pod hladinou podzemnej vody – tzv. 

mokrá ťažba. Výmera hranice ťažobnej jamy je 46 026 m2 (4,6 ha). V pláne využitia územia – 

dokumentácia pre územné rozhodnutie ložisko nevyhradeného nerastu D4 DEKANSKÉ (ďalej 

len „plán ložiska D4 Dekanské“) sa nepojednáva o rekultivácii územia v priebehu ťažby ani po 

jej ukončení. 

S ohľadom na informácie uvedené v pláne ložiska D4 Dekanské, MŽP SR konštatuje, že 

tieto informácie identifikujú lokalitu navrhovanej činnosti (plánovaná plocha ťažby 4,6 ha) na 

území v obci Ivanka pri Dunaji, katastrálnom území Farná, okres Senec, parc. č. 948/1, 948/4, 

948/5, KN – E parc. č. 939. Navrhovaná činnosť je v prevádzkovej a priestorovej súvislosti 

s lokalitou uvedenou pre navrhovanú činnosť „Ťažba štrkopieskov na ložisku nevyhradeného 

nerastu PREPOSEK-2“ (ďalej len „navrhovaná činnosť Preposek 2“), kde v bezprostrednej 

blízkosti momentálne prebieha ťažba na rozlohe 8,72 ha na v k.ú. Farná, na parc. č. 935, 936, 

937, 939, 948/1, 948/4, 948/5 (podľa údajov uvedených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom 

konaní č. OU-SC-OSZP-2017/004600-Gu z dňa 02. 10. 2017 Okresným úradom Senec). Je 

nutné poukázať na prienik územia identifikovaného pre obe činnosti resp. pre navrhovanú 

činnosť a navrhovanú činnosť Preposek 2. 

K podnetu navrhovanej činnosti sa vyjadrili (v skrátenom znení):  

 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd (list č. 61169/2019 

zo dňa 22. 11. 2019) – v stanovisku  upozorňuje, že v súvislosti s navrhovanou činnosťou môžu 

vzniknúť riziká narušenia vodného režimu podzemných a povrchový vôd v predmetnom území, 

a poukazuje na skutočnosť, že predmetná lokalita sa nachádza v blízkosti chránenej 

vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov. Vo svojom stanovisku ďalej konštatuje, že v lokalite 

navrhovanej činnosti sa nachádzajú pod sebou 2 útvary podzemných vôd, a to: SK1000300P 

Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov centrálnej časti Podunajskej panvy 

a SK2001000P Medzizrnové podzemné vody centrálnej časti Podunajskej panvy a jej 

výbežkov. Na základe týchto skutočností, aj s prihliadnutím na možné kumulatívne vplyvy 

v súvislosti s už existujúcimi ťažobnými a inými činnosťami v predmetnom území, navrhovanú 

činnosť požaduje posudzovať podľa zákona. 

 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody 

biodiverzity a krajiny (ďalej len „sekcia ochrany prírody “) (list č. 3871/2020-6.3 zo dňa 15. 

01. 2020) – v stanovisku uvádza, že navrhovaná činnosť sa nachádza v území s 1. stupňom 

ochrany. Sekcia ochrany prírody a krajiny uvádza, že v prípade rekultivácie dotknutého územia 

je potrebné v takomto prípade postupovať v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Sekcia ochrany prírody uvádza, že nemá 

kompetencie sa vyjadriť k pripomienkam podnetu, ktoré sa týkajú skládky ABASK 

RECYCLING s.r.o, ako aj hodnotenia vplyvov na podzemné vody. 

 Obec Ivanka pri Dunaji  (list č. 6593-644-7435/19 zo dňa 09. 12. 2019) – vo svojom 

stanovisku vyjadrila súlad navrhovanej činnosti s aktuálnym územným plánom obce Ivanka pri 

Dunaji. 

 INŠTITÚT VODNEJ POLITIKY (list zo dňa 28. 11. 2019) – poukazuje na možné 

zhoršenie prúdenia podzemných vôd a ku zhoršeniu chemického stavu kvality vody. Inštitút 

vodnej politiky uvádza možnosť kumulatívneho negatívneho dopadu aj vzhľadom k údajnému 

neoprávnenému nakladaniu, resp. zavážaniu ťažobných jám nelegálne ukladaným odpadom 

neznámeho pôvodu v blízkych lokalitách. Požaduje posúdenie navrhovanej činnosti podľa 

zákona. 

 Obec Most pri Bratislave (list č. 5406/2019 zo dňa  18. 11. 2019) – obec Most pri 

Bratislave zaslala ako účastník konania informácie o vykonaných a prebiehajúcich činnostiach 
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súvisiacich s ťažbou štrkopieskov v katastrálnom území obce od roku 2015 a upozornila na 

údajnú nepovolenú ťažobnú činnosť o rozsahu k. ú. Most pri Bratislave na parc. č. 2409/1 

o výmere 157 462 m2 prebiehajúcu v roku 2018. 

 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „Hlavné mesto“) (list č. 

519880/2019 zo dňa  11. 12. 2019) – Hlavné mesto podalo návrh na vstup do konania o podnete 

ako účastníka konania. MŽP SR akceptovalo návrh a priznalo Hlavnému mestu postavenie 

účastníka konania. Hlavné mesto vo svojom vyjadrení požaduje posudzovať navrhovanú 

činnosť podľa zákona z dôvodu kumulatívnych vplyvov navrhovanej činnosti s inými 

činnosťami a z dôvodu absencie plánu rekultivácie územia po ukončení ťažobnej činnosti. 

 Občianske združenie Triblavina (ďalej len „OZ Triblavina“) (list zo dňa 20. 11. 2019) 

– doplnilo prvotné podanie o fotografický materiál týkajúci sa časti podnetu, ktorý je v súvise 

s možným neoprávneným nakladaním s odpadom v areáli spoločnosti ABASK RECYCLING 

s.r.o.. OZ Triblavina ďalej poukazuje na potrebu kumulatívneho vyhodnotenia navrhovanej 

činnosti s inými ťažobnými činnosťami v lokalite. OZ Triblavina poukazuje na absenciu plánu 

rekultivácie navrhovanej činnosti, pričom uvádza, že v súvisiacich lokalitách, kde boli 

ukončené ťažby nerastných surovín, mohlo dochádzať k nevhodnej rekultivácii vyťažených 

území, resp. ku rekultivácii ani nedochádzalo. Tieto tvrdenia podkladá fotografickými 

materiálmi. OZ Triblavina požaduje posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona. 

 Dopravoprojekt a. s. (list č. 10333/2019-2910/8590-00 zo dňa 18. 12. 2019) – 

navrhovateľ zaslal stanovisko k podanému podnetu, v ktorom preukazuje súlad navrhovanej 

činnosti s územným plánom obce Ivanka pri Dunaji. V zaslanom stanovisku ďalej popisuje 

povahu a rozsah navrhovanej činnosti, vstupy, výstupy a očakávané vplyvy navrhovanej 

činnosti. Navrhovateľ zaslal v prílohe svojho stanoviska nasledujúce dokumenty: 

- záväzné stanovisko obce Ivanka pri Dunaji č. 3354-13-3358/19 z dňa 05. 08. 2019; 

- fotografickú dokumentáciu predmetnej lokality; 

- stanovisko Výskumného ústavu vodného hospodárstva „Ložisko nevyhradeného 

nerastu D4 DEKANSKÉ“ zo dňa 01. 08. 2019; 

- rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja č. OU-BA-

OSZP2-2019/083813/5-DOK z dňa 20. 11. 2019; 

- hydrogeologický posudok Ťažba štrkopieskov na ložisku nevyhradeného nerastu „D4 

DEKANSKÉ“ v katastrálnom území Farná; 

- plán využitia územia – dokumentácia pre územné rozhodnutie ložisko nevyhradeného 

nerastu D4 DEKANSKÉ (ďalej len „Plán ložiska D4 Dekanské“) 

MŽP SR, listom č. 3707/2020-1.7/mš, 10829/2020 zo dňa 24. 02. 2020, v súlade s § 33 

ods. 2 správneho poriadku oznámilo účastníkom konania, že zhromaždilo podklady v rámci 

konania o podnete, ku ktorým sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť, taktiež k spôsobu 

ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie v lehote do 7 dní odo dňa doručenia tohto 

upovedomenia. Na MŽP SR bolo navrhovateľom doručené dňa 06. 03. 2020 listom č. 

770/2020-2910/8590-00 stanovisko podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku, v ktorom sa 

navrhovateľ vyjadruje k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia. 

MŽP SR na základe navrhovateľom doručeného vyjadrenia dňa 06. 03. 2020, listom č. 

770/2020-2910/8590-00, a najmä na základe doručeného stanoviska od obce Most pri 

Bratislave, v ktorom obec upozornila na údajnú nepovolenú ťažobnú činnosť  v k. ú. Most pri 

Bratislave na parc. č. 2409/1 o výmere 157 462 m2 prebiehajúcu v roku 2018, si MŽP SR, listom 

č. 3707/2020-1.7/mš, 16476/2020  zo dňa 08. 04. 2020 vyžiadalo informácie ohľadom všetkých 

povolení k banskej činnosti v dotknutom území od Obvodného Banského úradu v Bratislave. 
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Obvodný banský úrad v Bratislave odpovedal listom č. 504-1020/2020 doručeným na MŽP SR 

dňa 23. 04. 2020, ktorého prílohou boli rozhodnutia o povolení ťažby pre dotknuté lokality 

uvedené v podnete. V dôsledku vyplývajúcich informácií o možnej nepovolenej ťažbe na 

území v k. ú. Most pri Bratislave na parc. č. 2409/1, bola táto časť podnetu odstúpená listom č. 

3707/2020-1.7/mš, 21432/2020, 21433/2020 zo dňa 06. 05. 2020, podľa § 20 správneho 

poriadku príslušnému orgánu, ktorým je Slovenská inšpekcia životného prostredia a zároveň 

Okresnému riaditeľstvu policajného zboru v Bratislave. 

MŽP SR po preštudovaní podnetu a doručených stanovísk zastáva názor, že vzhľadom na 

povahu a rozsah navrhovanej činnosti, miesto realizácie, únosnosť a predovšetkým 

zraniteľnosť dotknutého územia a vzhľadom na význam predpokladaných vplyvov súvisiacich 

s realizáciou navrhovanej činnosti, vrátane odôvodnenia písomného podnetu, sa navrhovaná 

činnosť má posudzovať podľa zákona, nakoľko napriek skutočnosti, že navrhovaná činnosť 

nedosahuje alebo neprekračuje prahové hodnoty stanovené v prílohe č. 8 zákona, nemožno 

vylúčiť, že s jej realizáciou nebudú spojené pravdepodobne významné nepriaznivé vplyvy na 

životné prostredie dotknutého územia vzhľadom na kumulatívne vplyvy s navrhovanou 

činnosťou Preposek 2 realizovanou v bezprostrednej blízkosti a aj inými činnosťami. 

MŽP SR dospelo k tomuto názoru aj na základe zhodnotenia doručených stanovísk, najmä 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, sekcie vôd, Hlavného mesta a sekcie 

ochrany prírody v súčinnosti so Štátnou ochranou prírody, kde je poukázané na lokalizáciu 

navrhovanej činnosti na území v blízkosti chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov. 

MŽP SR toto rozhodnutie odôvodňuje aj aplikáciou princípu predbežnej opatrnosti 

v zmysle § 13 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí, ktorý ustanovuje, že ak možno so 

zreteľom na všetky okolnosti predpokladať, že hrozí nebezpečenstvo nenávratného alebo 

závažného poškodenia životného prostredia, nesmie byť pochybnosť o tom, že k takému 

poškodeniu skutočne dôjde, dôvodom pre odklad opatrení, ktoré majú poškodeniu zabrániť. 

MŽP SR sa pri aplikácií princípu predbežnej opatrnosti opiera o skutočnosť, že navrhovateľ 

nepredložil podklady, ktoré by nevyvrátiteľne a s vedeckou istotou preukázali, že navrhovaná 

činnosť nemôže mať negatívny vplyv na životné prostredie, najmä s poukázaním na 

opomenutie vyhodnotenia navrhovanej činnosti s inými ťažobnými činnosťami v dotknutom 

území. MŽP SR má za to, že ani hydrogeologický posudok Ťažba štrkopieskov na ložisku 

nevyhradeného nerastu „D4 DEKANSKÉ“ v katastrálnom území Farná, vypracovaný pre účel 

overenia existencie znečistenia podzemných vôd spôsobovaného skládkou odpadu v areáli 

ABASK RECYCLING s.r.o., nezohľadnil vo svojej analýze iné ťažobné činnosti v dotknutom 

území, pričom z hydrogeologického posudku vyplýva, že boli zaznamenané zvýšené hodnoty 

znečisťujúcich látok (chloridy) v skúmanej oblasti. 

Na základe vyššie uvedeného a aj vzhľadom ku použitiu kritérií pre zisťovacie konanie 

uvedené v prílohe č. 10 zákona, (v časti III. Význam a vlastnosti očakávaných vplyvov, 7. 

kumuláciu vplyvu s vplyvom iných existujúcich alebo schválených činností), MŽP SR 

konštatuje, že navrhovaná činnosť môže mať pravdepodobne významný nepriaznivý vplyv na 

životné prostredie dotknutého územia v kumulácii s už existujúcimi ťažobnými činnosťami 

rovnakého charakteru s podlimitným rozsahom, ktoré sa v lokalite z dôvodu realizácie diaľnice 

D4 a rýchlostnej cesty R7 nachádzajú. Preto MŽP SR považuje za nevyhnutné, aby bolo 

s cieľom zistiť presne a úplne skutočný stav veci, s ohľadom na účel zákona rozhodnuté tak, 

ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. MŽP SR zastáva názor, že je nevyhnutné 

preukázať a vyhodnotiť pravdepodobné vplyvy súvisiace s realizáciou navrhovanej činnosti 

v podrobnosti, ktorú MŽP SR následne určí na základe ustanovení § 30 zákona v rozsahu 

hodnotenia navrhovanej činnosti.  

Obavy vyjadrené v uvedených stanoviskách, vrátane možnej kumulácie vplyvov 

navrhovanej činnosti spolu s  už existujúcimi ťažobnými činnosťami a s tým súvisiaci 

pravdepodobný negatívny vplyv na životné prostredie, možný nárast rizika ohrozenia a 
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znečistenia zásob podzemnej vody a nepriamo aj hluku, vibrácií a prašnosti, považuje MŽP SR 

za opodstatnené a rozsah, charakter, veľkosť a komplexnosť predpokladaných negatívnych 

vplyvov považuje za nevyhnutné podrobne popísať a vyhodnotiť v súlade s ustanoveniami § 30 

a zákona. V tejto súvislosti MŽP SR poukazuje aj na ustanovenie § 19 ods. 6 zákona, podľa 

ktorých príslušný orgán pri rozhodovaní použije kritériá pre zisťovacie konanie uvedené 

v prílohe č. 10 zákona, pričom s cieľom zistiť presne a úplne skutočný stav veci, vzhľadom na 

to, že z predložených podkladov a stanovísk nie je možné vyhodnotiť kritériá tak, aby bolo 

možné určiť, že navrhovaná činnosť samostatne a v kumulácii s existujúcimi činnosťami 

nebude mať pravdepodobne významný nepriaznivý vplyv, MŽP SR rozhodlo tak, ako je 

uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 

Poučenie:  

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa § 61 

ods. 1 správneho poriadku na MŽP SR. 

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň 

pripúšťajú, preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. 

Správny súdny poriadok. 

 

 

Ing. Roman Skorka 

riaditeľ odboru 
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