
 

 
 

Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie 
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 

 

Číslo: 7892/2022-1.7/ss 

65181/2022 

65182/2022-int. 

Bratislava, 3. novembra 2022 

 

ROZHODNUTIE 

 

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 

a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 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, v súlade s § 20 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

  

zastavuje 

 

konanie vo veci zisťovacieho konania zmeny navrhovanej činnosti „Nová expedičná linka 

veľkokapacitného skladu“, navrhovateľa Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 

927 03 Šaľa, IČO 35 826 487. 

 

Odôvodnenie 

 

Dňa 19. 04. 2022 doručil navrhovateľ Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 

927 03 Šaľa, IČO 35 826 487 (ďalej len „navrhovateľ“) na Ministerstvo životného prostredia 

Slovenskej republiky, sekciu posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania 

vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) podľa § 18 ods. 2 písm. c) a  § 29 ods. 1 

písm. b) 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“) oznámenie 

o zmene navrhovanej činnosti „Nová expedičná linka veľkokapacitného skladu“ (ďalej len 

„oznámenie o zmene navrhovanej činnosti“), vypracované podľa prílohy č. 8a k zákonu. 

 

MŽP SR, 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) a § 54 ods. 2 písm. f) zákona, upovedomilo listom č. 7892/2022-11.1.2/ss- 

24271/2022-24272/2022-int. zo dňa 27. 04. 2022 podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku 

známych účastníkov konania, že podľa § 18 ods. 2 správneho poriadku dňom doručenia 
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oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo správne konanie vo veci zisťovacieho konania 

o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie.  

 

MŽP SR zároveň listom č. 7892/2022-11.1.2/ss- 24271/2022-24272/2022-int. zo dňa  

27. 04. 2022, podľa § 29 ods. 6 písm. a) zákona, predložilo oznámenie o zmene navrhovanej 

činnosti na zaujatie stanoviska povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom, dotknutým obciam 

a taktiež rezortnému orgánu. 

 

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti MŽP SR, v súlade s § 29 ods. 6 písm. b) 

zákona, zverejnilo na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, 

na adrese: 

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nova-expedicna-linka-velkokapacitneho-

skladu- 

 

V rámci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na 

životné prostredie bolo doručených 13 stanovísk od dotknutých orgánov, rezortného 

a povoľujúceho orgánu a dotknutých obcí. Tieto stanoviská spolu s oznámením o zmene 

navrhovanej činnosti, MŽP SR považovalo za podklad rozhodnutia.  

 

MŽP SR listom č. 7892/2022-11.1.2/ss-37065/2022 zo dňa 27. 06. 2022 upovedomilo 

podľa § 29 ods. 14 písm. c) zákona účastníkov konania o predĺžení lehoty na vydanie 

rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní. 

 

MŽP SR listom č. 7892/2022-11.1.2/ss-47203/2022 zo dňa 02. 08. 2022 požiadalo 

navrhovateľa o poskytnutie doplňujúcich informácií podľa § 29 ods. 10 zákona. 

 

Dňa 19. 09. 2022 bolo na MŽP SR od navrhovateľa doručené, listom  

č. OŽPaOZ/2136/2022 zo dňa 19. 09. 2022 , späť vzatie návrhu na začatie zisťovacieho konania 

v zmysle § 20 ods. 3 zákona. 

 

Podľa § 20  ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov príslušný orgán konanie zastaví, ak do 

vydania rozhodnutia navrhovateľ vezme späť návrh na začatie zisťovacieho konania alebo 

návrh na začatie procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny. Na späť 

vzatie návrhu sa nevyžaduje súhlas ostatných účastníkov konania. 

 

Na základe uvedených skutočností MŽP SR rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej 

časti tohto rozhodnutia. 

 

 

Poučenie: 

 

 

Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať. Toto rozhodnutie je preskúmateľné 

súdom. 

 

 

          

    Mgr. Michaela Seifertová  

   generálna riaditeľka sekcie 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nova-expedicna-linka-velkokapacitneho-skladu-
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nova-expedicna-linka-velkokapacitneho-skladu-
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Rozdeľovník 

Doručuje sa (elektronicky): 

Dotknutá obec: 

1. Obecný úrad Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok 
2. Obecný úrad Trnovec nad Váhom, Trnovec nad Váhom 587, 925 71 Trnovec nad 

Váhom  
3. Mestský úrad Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa  
Navrhovateľ: 

4. Duslo, a.s. Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa 

Na vedomie (elektronicky): 

Povoľujúci orgán: 

5. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, 

odbor integrovaného povoľovania a kontroly, stále pracovisko Nitra, Mariánska dolina 7, 

949 01 Nitra  

Rezortný orgán: 

6. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 821 75 Bratislava 

Dotknutý orgán: 

7. Okresný úrad Šaľa, krízové riadenie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 

8. Okresný úrad Šaľa, starostlivosť o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01  Šaľa 

9. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy 

vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (Priemyselné havárie), Štefánikova 

trieda 69, 949 01 Nitra 

10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 

Nitra  

11. Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A,  949 01 Nitra  

12. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranárskeho zboru Nitra, Dolnočermánska 

č. 64, 949 11 Nitra  
13. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia zmeny klímy a ochrany 

ovzdušia, TU 
14. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd, TU 

15. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov 

na životné prostredie, odbor integrovanej prevencie, TU 

 


