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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. f) 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 29 ods. 1 zákona č.71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 29 ods. 5 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

p r e r u š u  j  e   k  o n a n i e 

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, na dobu 30 dní. 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho 

hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

podľa § 29 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva navrhovateľa 

REMKO Sirník s. r. o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, aby podľa § 29 ods. 1 zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, aby odstránil 

nedostatky podania a žiada o doplnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Skládka 

odpadov Myslina - Lúčky úprava odpadov pred uložením na skládku odpadov“, z dôvodu, 

že oznámenie o zmene navrhovanej činnosti predložené navrhovateľom nemá potrebné 

náležitosti podľa prílohy č. 8a zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré sú 
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nevyhnutné na rozhodnutie vo veci, či sa zmena navrhovanej činnosti má posudzovať 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 10. 11. 2020 doručil Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie 

na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu environmentálneho 

hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

(ďalej len „MŽP SR“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Skládka odpadov Myslina 

- Lúčky úprava odpadov pred uložením na skládku odpadov“ (ďalej len „zmena 

navrhovanej činnosti“) navrhovateľa REMKO Sirník s. r. o., Rastislavova 98, 043 46 Košice 

(ďalej len „navrhovateľ“), nakoľko nebol príslušným orgánom na vykonanie zisťovacieho 

konania 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 o posudzovaní“). 

 

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 o posudzovaní upovedomilo podľa § 18 ods. 3 správneho 

poriadku, listom č. 12428/2020-1.7/al, 58332/2020 zo dňa 12. 11. 2020, známych účastníkov 

konania, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 ods. 

2 správneho poriadku správne konanie vo veci zisťovacieho konania zmeny navrhovanej 

činnosti. 

 

Zmena navrhovanej činnosti uvedená v oznámení o zmene navrhovanej činnosti 

predstavuje zmenu, ktorá podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona o posudzovaní je zmenou 

navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti A, ktorá nie je zmenou podľa písmena d) a 

ide o zmenu, ktorá môže mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ak ide o 

činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú alebo v štádiu realizácie. 

 

MŽP SR, v súlade s § 29 ods. 5 zákona o posudzovaní a § 29 ods. 1 správneho poriadku 

vyzýva navrhovateľa, aby oznámenie o zmene navrhovanej činnosti doplnil. Zároveň mu vracia 

jedno listinné vyhotovenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti. 

 

Oblasť doplnenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti: 

 

 Kapitolu „III. 2 Opis technického a technologického riešenia vrátane požiadaviek na 

vstupy (záber pôdy, spotreba vody, ostatné surovinové a energetické zdroje, dopravná a 

iná infraštruktúra, nároky na pracovné sily, iné nároky) a údajov o výstupoch (napríklad 

zdroje znečistenia ovzdušia, odpadové vody, iné odpady, zdroje hluku, vibrácií, 

žiarenia, tepla a zápachu, iné očakávané vplyvy, napríklad vyvolané investície)“: 

o doplniť o podrobné údaje, týkajúce sa mobilných zariadení, definovať typ 

mobilných zariadení, doplniť maximálnu kapacitu (štítkové výkony) zariadení 

v členení t/hod; 

o doplniť spôsob nakladania so všetkými druhmi vytriedeného odpadu; 
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o doplniť druhy odpadov v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v 

znení neskorších predpisov, ako aj množstvo odpadov vstupujúcich do zariadenia 

na úpravu odpadov podľa jednotlivých druhov odpadov (podľa katalógových čísel). 

 Kapitolu „IV. Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva vrátane 

kumulatívnych a synergických“, doplniť o vyhodnotenie vplyvov na životné prostredie 

kumulatívne s ohľadom na realizované a plánované činnosti v dotknutom území. 

 Formálne zjednotiť oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v písomnej aj 

elektronickej forme. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti musí byť identické 

obsahovo ako v písomnej, tak aj v elektronickej forme vrátane príloh aj formálnej 

úpravy. 

 

Podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona o posudzovaní je navrhovateľ povinný na MŽP SR 

doručiť oznámenie o zmene navrhovanej činnosti písomne a elektronicky. MŽP SR žiada 

o doručenie troch listinných vyhotovení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre potreby 

MŽP SR a dotknutých obcí a jedného jeho vyhotovenia na elektronickom nosiči dát.  

 

V prípade, že navrhovateľ nedoplní oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v určenej 

lehote, MŽP SR konanie zastaví podľa § 30 správneho poriadku. 

 

 

Poučenie 

 

Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods. 3 správneho poriadku nemožno 

odvolať.  

 

 

Príloha 

Podľa textu. 

 

 

 

Ing. Roman  Skorka 

riaditeľ odboru 
 

 

 

 

 

Rozdeľovník 

Doručuje sa (poštou): 

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

2. Obec Myslina, Myslina 19, 066 01 Humenné 

3. Mesto Humenné, Kukoreliho 34, 066 28 Humenné 

 


