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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, 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. k) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a v súlade s ustanoveniami § 20 ods. 3 tohto zákona 

 

zastavuje 

 

konanie vo veci posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti Výroba rPET pre potravinárske 

účely, navrhovateľa EUROPACK akciová spoločnosť, Veľkoblahovská 680, 929 01 Dunajská 

Streda, IČO 31 102 611 v zastúpení splnomocnencom B-Projekting, spol. s r. o., Třída Tomáše 

Bati 229, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika. 

 

Odôvodnenie: 

 

Navrhovateľ EUROPACK akciová spoločnosť, Veľkoblahovská 680, 929 01 Dunajská 

Streda, IČO 31 102 611 v zastúpení splnomocnencom B-Projekting, spol. s r. o., Třída Tomáše 

Bati 229, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika (ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 

04. 11. 2022 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu posudzovania 

vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len 

„MŽP SR“), podľa § 31 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 vplyvov“) správu o hodnotení navrhovanej činnosti „Výroba rPET pre 

potravinárske účely“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“), vypracovanú podľa prílohy č. 11 

k zákonu o posudzovaní vplyvov.  

 

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 
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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 zaslal správu o hodnotení navrhovanej činnosti na zaujatie stanoviska podľa § 33 ods. 1 

zákona povoľujúcemu orgánu, rezortnému orgánu, dotknutým orgánom a dotknutej obci správu 

o hodnotení prostredníctvom informácie o zverejnení na webovom sídle Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky, na adrese: 

 
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vyroba-rpet-pre-potravinarske-ucely- 

 

Dňa 25. 11. 2022 bolo na MŽP SR doručené podanie navrhovateľa zo dňa 22. 11. 2022, 

označené ako „Späťvzatie návrhu na začatie konania“, v ktorom uviedol, že návrh na začatie 

procesu posudzovania vplyvov podaný v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov berie späť 

a zároveň žiada o zastavenie konania v zmysle ust. § 30 ods. 1 písm. b) správneho poriadku. 

 

V súlade s ustanoveniami § 30 ods. 1 písm. b) správneho poriadku a podľa § 20 ods. 3 

zákona o posudzovaní vplyvov príslušný orgán konanie zastaví, ak do vydania rozhodnutia 

navrhovateľ vezme späť návrh na začatie procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti 

alebo jej zmeny. Na späť vzatie 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. Michaela Seifertová  

generálna riaditeľka sekcie 

 

  

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vyroba-rpet-pre-potravinarske-ucely-
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Rozdeľovník 

Doručuje sa (poštou): 

1. B-Projekting, spol. a r.o., Třída Tomáše Bati 229, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika 

 

Doručuje sa (elektronicky): 

2. Mesto Dunajská Streda, Hlavná ulica 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

3. Združenie domových samospráv, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava 

4. Úrad Trnavského samosprávneho kraja, P. O. BOX 128, Starohájska 10 917 01 Trnava 

5. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo 

B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda 

6. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia, Korzo B. Bartóka 789/3, 

929 01 Dunajská Streda 

7. Okresný úrad Dunajská Streda, pozemkový a lesný odbor, Korzo B. Bartóka 789/3, 

929 01 Dunajská Streda 

8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, 
Veľkoblahovská 1067/30, 929 01 Dunajská Streda 

9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, Trhovisko 

1102/1, 929 01 Dunajská Streda 

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

212 

11. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia obehového 

hospodárstva, Odbor odpadového hospodárstva, TU 

12. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia zmeny klímy 

a ochrany ovzdušia, Odbor ochrany ovzdušia, TU 

13. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia vôd, Odbor štátnej 

vodnej správy a rybárstva, TU 

14. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia ochrany prírody 

a biodiverzity, Odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny, TU 

 

 


