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

  

                                                                  Bratislava: 12. septembra 2022 

Číslo: 9296/2022-11.1.2/ed 
 51084/2022 

  

 

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 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, v súlade  
s § 20 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

prerušuje konanie 

vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti „Parkovací 

dom – Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď, Mountpark A hala DC5“ 
na životné prostredie, navrhovateľa Amazon Fulfillment Slovakia s.r.o., Amazonská 4753/1, 
926 01 Sereď, IČO 51 029 600 v zastúpení MFJ consulting s.r.o., Pri Zvonici 4135/20, 821 
04 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO 52 761 959, v zastúpení EKOJET, s.r.o., Staré 
Grunty 9A, 841 04 Bratislava, IČO 35 734 990 na dobu 60 dní. 

 
Odôvodnenie: 

 
Navrhovateľ, Amazon Fulfillment Slovakia s.r.o., Amazonská 4753/1, 926 01 Sereď, 

IČO 51 029 600 v zastúpení MFJ consulting s.r.o., Pri Zvonici 4135/20, 821 04 Bratislava – 
mestská časť Ružinov, IČO 52 761 959, v zastúpení EKOJET, s.r.o., Staré Grunty 9A, 841 04 
Bratislava, IČO 35 734 990 (ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 06. 06. 2022 na Ministerstvo 
životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu posudzovania vplyvov na životné prostredie, 
odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“), podľa § 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 „Parkovací dom – Logistické centrum a ľahká priemyselná 

výroba Sereď, Mountpark A hala DC5“ (ďalej len „oznámenie o zmene“ alebo aj „zmena 
navrhovanej činnosti“).  
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 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) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona, upovedomilo podľa § 18 ods. 3 
správneho poriadku, listom č. 9296/2022-11.1.2/ed; 33263/2022 zo dňa 09. 06. 2022, známych 
účastníkov konania, že podľa § 18 ods. 2 správneho poriadku dňom doručenia oznámenia o 
zmene začalo správne konanie vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny 
navrhovanej činnosti na životné prostredie. 

 
Zároveň MŽP SR predmetným listom zaslalo oznámenie o zmene na zaujatie stanoviska 

podľa § 29 ods. 6 zákona povoľujúcemu orgánu, rezortnému orgánu, dotknutému orgánu, 
dotknutej obci a vyzvalo na doručenie stanoviska v zákonom stanovenej lehote. MŽP SR 
zároveň zverejnilo oznámenie o zmene prostredníctvom webového sídla Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky. 

 
Nakoľko sa v troch písomných stanoviskách doručených k oznámeniu o zmene vyskytlo 

niekoľko konkrétnych relevantných pripomienok a požiadaviek od rezortného orgánu 
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „rezortný orgán“) a od 
účastníkov konania REBOD SK, a.s. a Mountpark Logistics EU Sered 04 SK s.r.o. v zastúpení 
BDO Legal s.r.o. (ďalej len „účastníci konania“), vyžiadalo si MŽP SR, listom č. 9296/2022-
11.1.2/ed; 38806/2022 zo dňa 08. 07. 2022, podľa § 29 ods. 10 zákona od navrhovateľa 
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.  

 
Dňa 25. 07. 2022 bola na MŽP SR doručená žiadosť navrhovateľa o predĺženie lehoty na 

poskytnutie doplňujúcich informácií, ktorú MŽP SR vzalo na vedomie a vyhodnotilo ju ako 
riadne odôvodnenú. Požiadavke bolo zo strany MŽP SR vyhovené listom č. 9296/2022-
11.1.2/ed; 42622/2022 zo dňa 26. 07. 2022 a lehota na predloženie doplňujúcich informácií 
k oznámeniu o zmene bola predĺžená do 15. 08. 2022. 

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

§ 32 správneho poriadku, upovedomilo MŽP SR, listom č. 9296/2022-11.1.2/ed; 42542/2022 
zo dňa 28. 07. 2022, podľa § 29 ods. 14 písm. c) zákona účastníkov konania o predĺžení lehoty 
na vydanie rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní v lehote 60 dní od doručenia oznámenia 
o zmene na príslušný orgán. 

 
Dňa 31. 08. 2022 navrhovateľ požiadal listom č. 238/2022 zo dňa 31. 08. 2022 

o prerušenie konania v zmysle § 20 ods. 1 zákona, na dobu 60 dní. Svoju žiadosť odôvodnil 
kompletizáciou doplňujúcich informácií požadovaných rezortným orgánom a účastníkmi 
konania v rámci stanovísk zaslaných k oznámeniu o zmene a potreby vypracovania dopravno-
kapacitného posúdenia. 

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

ako riadne odôvodnenú. 
 
Podľa ustanovenia § 20 ods. 1 zákona príslušný orgán môže na návrh navrhovateľa 

prerušiť zisťovacie konanie alebo posudzovanie vplyvov najviac na 60 dní. MŽP SR považuje 
lehotu 60 dní, vo vzťahu k prejednávanej veci, za dostatočnú. 
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Na prerušenie zisťovacieho konania alebo posudzovania vplyvov sa nevyžaduje súhlas 
ostatných účastníkov konania. 

 
Na základe vyššie uvedeného rozhodlo MŽP SR tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 

rozhodnutia. 
 

Poučenie: 

 
Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa nemožno odvolať. Toto rozhodnutie  

je preskúmateľné súdom. 
 
 

 

 

 

 
Mgr. Jana Miklasová 

poverená vykonávaním funkcie  
riaditeľa odboru 

 
 
 
 

Rozdeľovník 

Doručuje sa (elektronicky): 

1. EKOJET, s.r.o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava 
2. Mesto Sereď, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď 
3. NEXUS advokátska kancelária (BDO Legal) s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava – 

mestská časť Staré Mesto 
4. REBOD SK, a.s., Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka 
5. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava 

 
 


