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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. f) zákona o posudzovaní, upovedomilo podľa 

§ 18 ods. 3 správneho poriadku, listom č. 5488/2021-1.7/lb; 158/2021 zo dňa 04. 01. 2021, 

známych účastníkov konania, že podľa § 18 ods. 2 správneho poriadku dňom doručenia 

oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo 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 potrebné 

náležitosti podľa prílohy č. 8a zákona o posudzovaní, MŽP SR rozhodnutím č. 5488/2021-

1.7/lb-rpk; 161/2021 zo dňa 04. 01. 2021 správne konanie vo veci zisťovacieho konania  

o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie, podľa § 29 ods. 1 

správneho poriadku, prerušilo a vyzvalo navrhovateľa na doplnenie oznámenia o zmene 

navrhovanej činnosti. Doplnené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti doručil navrhovateľ 

Greentech Slovakia s. r. o., Partizánska cesta 4634, 974 01 Banská Bystrica, IČO 45 366 977 

(názov spoločnosti zmenený 01. 01. 2021) na MŽP SR dňa 25. 01. 2021. 

 

Následne MŽP SR zaslalo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na zaujatie 

stanoviska podľa § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní povoľujúcemu orgánu, rezortnému orgánu, 

dotknutému orgánu, dotknutej obci a vyzvalo ich na doručenie stanoviska v zákonom 

stanovenej lehote. MŽP SR zároveň zverejnilo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 

prostredníctvom webového sídla Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.  

 

Vzhľadom na zložitosť prípadu a s cieľom zistiť presne a úplne skutočný stav veci podľa 

§ 32 správneho poriadku, upovedomilo MŽP SR, listom č. 5488/2021-1.7/lb; 9170/2021 zo dňa 

18. 02. 2021, podľa § 29 ods. 14 písm. c) zákona o posudzovaní účastníkov konania o predĺžení 

lehoty na vydanie rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní v lehote 60 dní od doručenia 

oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na príslušný orgán. 

 

Nakoľko sa v jednom písomnom stanovisku doručenom k oznámeniu o zmene 

navrhovanej činnosti vyskytlo niekoľko konkrétnych relevantných pripomienok a požiadaviek 

od dotknutého orgánu, vyžiadalo si MŽP SR, listom č. 5488/2021-1.7/lb; 10822/2021  

zo dňa 25. 02. 2021, podľa § 29 ods. 10 zákona o posudzovaní od navrhovateľa Greentech 

Slovakia s. r. o., Partizánska cesta 4634, 974 01 Banská Bystrica, IČO 45 366 977 (ďalej  

len „navrhovateľ“) doplňujúce informácie – na objasnenie pripomienok a požiadaviek 

vyplývajúcich z predmetných stanovísk, ktoré sú nevyhnutné na rozhodnutie o tom, či sa zmena 

navrhovanej činnosti má posudzovať podľa zákona o posudzovaní.  

 

Na vyššie uvedenú žiadosť o poskytnutie doplňujúcich informácií reagoval navrhovateľ 

žiadosťou o prerušenie konania v zmysle § 20 ods. 1 zákona o posudzovaní, na dobu 60 dní, 

ktorú doručil na MŽP SR dňa 15. 03. 2021. Svoju žiadosť odôvodnil kompletizáciou 

doplňujúcich informácií požadovaných dotknutým orgánom v rámci stanoviska zaslanému 

k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti. 

 

Podľa ustanovenia § 20 ods. 1 zákona o posudzovaní príslušný orgán môže na návrh 

navrhovateľa prerušiť zisťovacie konanie alebo posudzovanie vplyvov najviac na 60 dní.  

Na prerušenie zisťovacieho konania alebo posudzovania vplyvov sa nevyžaduje súhlas 

ostatných účastníkov konania.  

 

MŽP SR vzalo žiadosť navrhovateľa o prerušenie konania na vedomie a vyhodnotilo  

ju ako riadne odôvodnenú, pričom lehotu 60 dní považovalo, vo vzťahu k prejednávanej veci, 
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za dostatočnú a rozhodnutím č. 5488/2021-1.7/lb-rpk; 15095/2021 zo dňa 16. 03. 2021 správne 

konanie vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti  

na životné prostredie, v súlade s § 20 ods. 1 zákona o posudzovaní, na dobu 60 dní, prerušilo. 

 

Dňa 17. 05. 2021 bolo na MŽP SR od navrhovateľa doručené späť vzatie návrhu  

na začatie zisťovacieho konania zmysle § 20 ods. 3 zákona o posudzovaní. 

 

Podľa § 20 ods. 3 zákona o posudzovaní 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 vyššie uvedeného rozhodlo MŽP SR tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 

tohto rozhodnutia. 

 

Poučenie: 

 

Proti tomuto rozhodnutiu o zastavení konania sa nemožno odvolať. Toto rozhodnutie  

nie je preskúmateľné súdom. 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Barbora Donevová 

poverená vykonávaním funkcie  

riaditeľa odboru 
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