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ROZHODNUTIE 

 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody, 

biodiverzity 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) 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 ustanoveniami § 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 

 

správne konanie vo veci zisťovacieho konania zmeny navrhovanej činnosti „Skládka 

odpadov Myslina - Lúčky úprava odpadov pred uložením na skládku odpadov“ 
navrhovateľa REMKO Sirník s. r. o., Rastislavova 98, 043 46 Košice IČO 36 573 345. 

 

Odôvodnenie: 

 

Dňa 10. 11. 2020 doručil navrhovateľ REMKO Sirník s. r. o., Rastislavova 98, 043 46 

Košice IČO 36 573 345 (ďalej len „navrhovateľ“) na Ministerstvo životného prostredia 

Slovenskej republiky, sekciu environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, 

odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (v súčasnosti už sekcia ochrany prírody, 

biodiverzity a odpadového hospodárstva, 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 

„Skládka odpadov Myslina - Lúčky úprava odpadov pred uložením na skládku 

odpadov“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“). 

 

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 zákon 
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ov 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, listom č. 12428/2020-1.7/al, 58332/2020 zo dňa 12. 11. 2020  upovedomilo podľa § 

18 ods. 3 správneho poriadku všetkých známych účastníkom konania, že dňom doručenia 

oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 ods. 2 správneho poriadku 

správne konanie vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej 

činnosti na životné prostredie.  

 

Vzhľadom na skutočnosť, že oznámenie o zmene navrhovanej činnosti nemalo 

náležitosti podľa prílohy č. 8 zákona, MŽP SR rozhodnutím č. 12428/2020-1.7/al-rpk zo dňa 

13. 11. 2020 prerušilo konanie vo veci zisťovacieho konania zmeny navrhovanej činnosti a 

vyzvalo navrhovateľa, aby v súlade s § 19 ods. 3 podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku 

odstránil nedostatky podania a požiadalo o doplnenie oznámenia o zmene navrhovanej 

činnosti doručeného dňa 10. 11. 2020. Dňa 14. 12. 2020 doručil navrhovateľ na MŽP SR 

dopracované oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ktoré opäť nemalo náležitosti podľa 

prílohy č. 8 zákona a neobsahovalo požadované doplnenie uvedené v rozhodnutí MŽP SR č. 

12428/2020-1.7/al-rpk zo dňa 13. 11. 2020.  

 

MŽP SR rozhodnutím č. 12428/2020-1.7/al-rpk2 zo dňa 17. 12. 2020 opätovne 

prerušilo konanie podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku a vyzvalo navrhovateľa podľa § 29 

ods. 5 zákona, aby oznámenie o zmene navrhovanej činnosti doplnil a určilo rozsah tohto 

doplnenia. Navrhovateľ doručil dňa 15. 01. 2020 dopracované oznámenie o zmene 

navrhovanej činnosti. 

 

MŽP SR podľa § 29 ods. 6 zákona zverejnilo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 

na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a zaslalo toto 

oznámenie o zmene navrhovanej činnosti listom č. 4737/2021-1.7/al, 2533/2021, 2534/2021-

int. zo dňa 18. 01. 2021 podľa § 29 ods. 6 zákona povoľujúcemu, dotknutému, rezortnému 

orgánu a dotknutej obci prostredníctvom informácie o zverejnení na webovom sídle 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a vyzvalo na doručenie stanoviska v 

zákonom stanovenej lehote. 

 

V rámci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na 

životné prostredie bolo doručených 6 stanovísk. Tieto stanoviská spolu s oznámením o zmene 

navrhovanej činnosti, MŽP SR považovalo za podklady rozhodnutia. 

 

MŽP SR listom č. 4737/2021-1.7/al, 9583/2021, zo dňa 18. 02. 2021 upovedomilo 

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

rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní.  

 

MŽP SR podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku listom č. 4737/2021-1.7/al, 9582/2021 

zo dňa 18. 02. 2021 oboznámilo účastníkov konania s tým, že v rámci zisťovacieho konania k 

oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti zhromaždilo rozhodujúce podklady na vydanie 

rozhodnutia a ako účastníci konania majú právo sa s podkladmi na vydanie rozhodnutia 

oboznámiť a následne sa k nim, ako aj k spôsobu ich zistenia, vyjadriť pred vydaním 

rozhodnutia, prípadne navrhnúť ich doplnenie. Do spisu bolo možné nahliadnuť (robiť z neho 

kópie, odpisy, výpisy) na MŽP SR. 
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Dňa 18. 03. 2021 bolo na MŽP SR postúpené stanovisko dotknutej verejnosti 

z Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-HE-OSZP-

20210/003177-002-SL zo dňa 11. 03. 2021. MŽP SR následne doručilo upovedomenie 

o podkladoch rozhodnutia novému účastníkovi konania podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku 

listom č. 4737/2021-1.7/al, 15017/2021 zo dňa 22. 03. 2021. 

 

MŽP SR následne upovedomilo o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia podľa § 29 

ods. 14 písm. c) zákona účastníkov konania listom č. 4737/2021-1.7/al, 18628/2021 zo dňa 

08. 04. 2021. 

 

Dňa 15. 04. 2021 bola na MŽP SR od navrhovateľa doručená žiadosť o späťvzatie 

oznámenia o zmene navrhovanej činnosti v zmysle § 20 ods. 3 zákona. 

 

Podľa § 20 ods. 3 zákona príslušný orgán konanie zastaví, ak do vydania rozhodnutia 

navrhovateľ vezme späť návrh na začatie procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti 

alebo jej zmeny. Na späťvzatie 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 nemožno podať rozklad podľa § 61 správneho poriadku. Toto 

rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 

 

 

 

 

 

    

                  Mgr. Barbora Donevová 

poverená vykonávaním funkcie riaditeľa odboru 
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Rozdeľovník 

Doručuje sa (poštou): 

 

1. Obec Myslina, Myslina 19, 066 01 Humenné  

2. Mesto Humenné, Kukoreliho 34, 066 28 Humenné  

3. REMKO Sirník s. r. o., Rastislavova 98, 043 46 Košice 

4. Ján Fecenko, Lackovce č. 79, 066 01 Humenné 

 

Na vedomie (poštou): 

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

Rumanova 14, 040 53 Košice 

6. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kukorelliho 1, 066 01 

Humenné 

7. Okresný úrad Humenné, odbor krízového riadenia, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné 

8. Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor, Mierová 4, 066 01 Humenné 

9. Úrad prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom, Kudlovská 173, 066 

01 Humenné 

11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, Ul. 26.novembra 

2/1507, 066 18 Humenné 

12. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho 

hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor odpadového hospodárstva a integrovanej 

prevencie, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava, TU 


