
 

 
 

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

 

 

Číslo: 5271/2023-11.1.2/im 

2593/2023 

Bratislava, 12. januára 2023 

 

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) 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, v súlade  

s § 20 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

  

zastavuje 

 

konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti „Štrkovňa 

Petržalka, zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením JAWMAX 450 a REMAX 300“ 
na životné prostredie, navrhovateľa ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 

Bratislava, IČO 35 825 286 v zastúpení spoločnosti e-c-o s.r.o., Panenská 7, 811 03 

Bratislava, IČO 47 477 733. 

 

Odôvodnenie 

 

Dňa 22. 11. 2022 doručil navrhovateľ ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 

01 Bratislava, IČO 35 825 286 v zastúpení spoločnosti e-c-o s.r.o., Panenská 7, 811 03 

Bratislava, IČO 47 477 733 (ďalej len „navrhovateľ“) na Ministerstvo životného prostredia 

Slovenskej republiky, sekciu posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania 

vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) podľa § 22 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“) zámer navrhovanej činnosti „Štrkovňa Petržalka, 

zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením JAWMAX 450 a REMAX 300“ (ďalej len 

„navrhovaná činnosť“). 

 

MŽP SR listom č. 13903/2022-11.1.2/im, 72393/2022 zo dňa 30. 11. 2022 upovedomilo 

podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) známych účastníkov konania, že podľa 

§ 18 ods. 2 správneho poriadku dňom doručenia zámeru začalo správne konanie vo veci 

posudzovania predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.  
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MŽP SR procesným rozhodnutím č. 13903/2022-11.1.2/im, 72398/2022 zo dňa 

30. 11. 2022 konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na 

životné prostredie podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku a v súlade s § 22 ods. 5 zákona 

prerušilo na dobu 30 dní. 

 

Dňa 12. 12. 2022 bolo na MŽP SR od navrhovateľa doručené späťvzatie návrhu 

na začatie procesu posudzovania predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné 

prostredie v zmysle § 20 ods. 3 zákona. 

 

Podľa § 20 ods. 3 zákona 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 späťvzatie návrhu sa 

nevyžaduje súhlas ostatných účastníkov konania. 

 

Na základe vyššie uvedených skutočností MŽP SR rozhodlo tak, ako je uvedené 

vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

Poučenie: 

 

Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať. Toto rozhodnutie je preskúmateľné 

súdom. 

 

 

 

 

    Mgr. Michaela Seifertová  

   generálna riaditeľka sekcie 
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Rozdeľovník 

Doručuje sa (elektronicky): 

 

1. Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Primaciálne námestie 1, 

814 99 Bratislava  

2.    e-c-o s.r.o., Panenská 7, 811 03 Bratislava 

 


