
 

 
 

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

 

Číslo: 4524/2023-11.1.1/im 

2150/2023 

2151/2023-int. 

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. 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. 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 zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti 

„TORNAĽA, úprava odpadov“ na životné prostredie, navrhovateľa Brantner Tornaľa 

s. r. o., Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava, IČO 48 211 010. 

 

Odôvodnenie 

 

Dňa 28. 09. 2022 doručil navrhovateľ Brantner Tornaľa s. r. o., Pestovateľská 2,  

821 04 Bratislava, IČO 48 211 010 (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 § 18 ods. 2 písm. c) 

a § 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 „TORNAĽA, úprava odpadov“ (ďalej len „zmena 

navrhovanej činnosti“), vypracované podľa prílohy č. 8a k zákonu. 

 

MŽP SR listom č. 12225/2022-11.1.1/im, 56783/2022, 56788/2022-int. zo dňa 

05. 10. 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 oznámenia o zmene 

navrhovanej činnosti začalo správne konanie vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní 

vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie.  

 

MŽP SR podľa § 29 ods. 6 písm. a) zákona predmetným listom zároveň predložilo 

oznámenie o zmene navrhovanej činnosti povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom, 
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dotknutej obci, ako aj rezortným orgánom a vyzvalo ich na doručenie stanoviska v zákonom 

stanovenej lehote. MŽP SR súčasne v súlade s § 29 ods. 6 písm. b) zákona zverejnilo 

oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na webovom sídle Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky, na adrese: 

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/tornala-uprava-odpadov 

 

Vzhľadom na skutočnosť plynutia lehoty na doručenie písomných stanovísk podľa § 29 

ods. 9 zákona a potrebu náležite zistiť a vyhodnotiť skutočný stav veci podľa § 32 správneho 

poriadku, MŽP SR v súlade s § 29 ods. 14 písm. c) zákona upovedomilo listom č. 12225/2022-

11.1.1/im, 61243/2022 účastníkov konania o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia vydaného 

v zisťovacom konaní. 

 

K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti bolo na MŽP SR doručených podľa § 29 

ods. 9 zákona celkovo 12 stanovísk od dotknutých orgánov, rezortného orgánu, povoľujúceho 

orgánu, dotknutej obce a zainteresovanej verejnosti, pričom sa v niektorých stanoviskách 

vyskytlo niekoľko pripomienok a požiadaviek, na základe ktorých MŽP SR podľa § 29 ods. 10 

zákona listom č. 12225/2022-11.1.1/im, 65436/2022 zo dňa 10. 11. 2022 požiadalo 

navrhovateľa o poskytnutie doplňujúcich informácií na objasnenie pripomienok a požiadaviek 

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

navrhovanej činnosti bude posudzovať podľa zákona.  

 

Dňa 10. 01. 2023 bolo na MŽP SR od navrhovateľa doručené späťvzatie návrhu 

na začatie zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny 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 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/martin-kalno-uprava-odpadov-
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Rozdeľovník 

Doručuje sa:  

Dotknutá obec (elektronicky): 

1. Mestský úrad Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa 

Navrhovateľ (elektronicky): 

2. Brantner Tornaľa s. r. o., Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava 

Dotknutá verejnosť(elektronicky, poštou): 

3. Ján Fecenko, Lackovce č. 79, 066 01 Humenné (poštou) 

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

(elektronicky) 

Na vedomie: 

Povoľujúci orgán (elektronicky): 

5. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská 

Bystrica, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica  

Rezortný orgán (elektronicky): 

6. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia obehového hospodárstva, 

odbor odpadového hospodárstva, TU  

7. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na 

životné prostredie, odbor integrovanej prevencie, TU  

Dotknutý orgán (elektronicky): 

8. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a ŽP, Námestie SNP 

23, 974 01 Banská Bystrica 

9. Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredia, Komenského 40, 050 01 

Revúca 

10. Okresný úrad Revúca, odbor krízového riadenia, Komenského 40, 050 01 Revúca 

11. Okresný úrad Revúca, pozemkový a lesný odbor, Komenského 40, 050 01 Revúca 

12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, Sama Tomášika 

14, 979 01 Rimavská Sobota 

13. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Revúca, Okružná 3, 050 01 Revúca 

14. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8. 975 65 Banská Bystrica 

15. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 

832 47 Bratislava 

16. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, 

Limbová 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava 37 

 

 


