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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) 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, podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

zastavuje konanie 

vo veci posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti „Obaľovňa živičných zmesí Petrovany“ 

navrhovateľa VEDOS, s. r. o., Rožkovany 11, 082 71 Lipany nad Torysou. 

Odôvodnenie: 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho 

hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

(ďalej len „MŽP SR“) listom č.1470/2021-1.7/ac-Rpk zo dňa 13. 01. 2021 (ďalej len 

„rozhodnutie“), vyzvalo navrhovateľa, VEDOS, s. r. o., Rožkovany 11, 082 71 Lipany nad 

Torysou (ďalej len „navrhovateľ“), v zmysle rozhodnutia o rozklade ministra životného 

prostredia Slovenskej republiky č. 9976/2020-1.1 39606/2020 zo dňa 16. 10. 2020, ktorým 

zrušil záverečné stanovisko MŽP SR a vec týmto rozhodnutím vrátil MŽP SR na nové 

prejednanie a rozhodnutie, na: 

 

 prepracovanie zámeru navrhovanej činnosti, predovšetkým kapitoly „V. Porovnanie 

variantov navrhovanej činnosti a návrh optimálneho variantu s prihliadnutím na vplyvy 

na životné prostredie“, vo všetkých jej bodoch, kde navrhovateľ uvedie novú lokalitu 

variantného riešenia a prepracovanie ďalších s ňou súvisiacich textových častí zámeru 

navrhovanej činnosti vrátane príloh; 

 odstránenie nedostatkov podania a opätovné zaslanie zámeru navrhovanej činnosti 

v lehote do 60 dní od vydania rozhodnutia. 
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MŽP SR zároveň navrhovateľa upozornilo, že v prípade nedoručenia požadovaných 

podkladov v požadovanej lehote MŽP SR podľa § 30 ods. 1 písm. d)  zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny 

poriadok“), konanie zastaví. 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že navrhovateľ neodstránil nedostatky podania a nepredložil 

vyššie uvedené podklady v lehote do 60 dní od vydania rozhodnutia na MŽP SR, Ministerstvo 

životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody, biodiverzity a odpadového 

hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR*“) 

rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Poučenie 

Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku sa 

možno odvolať.  

 

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

správneho poriadku na MŽP SR*.  

 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny 

súdny poriadok po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov 

 

 

 

 

 

Ing. Roman  Skorka 

riaditeľ odboru 

 

 

 

 

Rozdeľovník 

Doručuje sa: 

elektronicky: 

1. VEDOS, s.r.o., Rožkovany 11, 082 71 Lipany nad Torysou 

2. Obec Petrovany, Obecný úrad Petrovany, Petrovany 317, 082 53  

3. Obec Záborské, Obecný úrad Záborské č. 39, 082 53 Petrovany 

4. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava 

5. BILLA spol. s.r.o., Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava v zastúpení SOUKENÍK – 

ŠTRPKA, s. r. o., Šoltésová 14, 811 08 Bratislava 

poštou: 

6. Gabriel Hirka, Petrovany 498, 082 53 Petrovany 

7. Zdenko Košč, Petrovany 498, 082 53 Petrovany 

8. RNDr. Valéria Jacková, Petrovany 438, 082 53 Petrovany  

9. Mgr. Jarmila Šimková, Záborské 180, 082 53 Petrovany 

10. Pavol Anderko, Petrovany 614, 082 53 Petrovany 
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Na vedomie (elektronicky): 

11. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 3, 080 

01 Prešov 

12. Mesto Prešov, Stavebný úrad pre obec Petrovany, Hlavná 2907/73, 080 01 Prešov  

13. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava  

14. Prešovský samosprávny kraj, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 

2, 080 01 Prešov  

15. Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov 

16. Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie mieru 

3, 080 01 Prešov 

17. Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov 

18. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Hollého 5, 080 01 Prešov 

19. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Košice, Správa povodia 

Hornádu a Bodvy, Medzi mostami 2, 040 01 Košice 

20. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnická 1, 080 01 

Prešov 

21. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor ochrany ovzdušia, TU 

 

 

 


