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           13. júna 2022 

Úradný záznam – verejná vyhláška 
 
 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na 
životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „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. k) 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“), v súlade s § 30 zákona upovedomuje účastníka konania: Ivana Chalupková, 
Ostredková 13, 821 02 Bratislava o správe o hodnotení navrhovanej činnosti vypracovanej 
podľa prílohy č. 11 zákona pre navrhovanú činnosť „PARK Ivanka“ (ďalej len „správa 
o hodnotení“), ktorú na MŽP SR doručil dňa 20. 05. 2022 navrhovateľ Logistic SPV 2 s. r. o., 
Rusovská cesta 15, 851 01 Bratislava, IČO 50 275 549 v zastúpení spoločnosti 
DJ engineering s. r. o., Krajná 23, 900 472 Dunajská Lužná, IČO 47 924 799 podľa § 31 
zákona, verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku. 

 
Na základe § 26 správneho poriadku MŽP SR doručuje správu o hodnotení (list 

č. 586/2022-1.7/ed, 33417/2022 zo dňa 13. 06. 2022) formou verejnej vyhlášky vzhľadom na 
to, že pobyt účastníka konania: Ivana Chalupková, Ostredková 13, 821 02 Bratislava, mu nie je 
známy. 

 
Podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku tento záznam zverejní aj dotknutá obec spôsobom 

v mieste obvyklým.  
 

S pozdravom 
 
 

Mgr. Barbora Donevová 
                    riaditeľka odboru 

 
 
Vyvesené dňa:      Zvesené dňa: 
 
 
Príloha: Oznámenie o správe o hodnotení  
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Doručuje sa (poštou): 
1. Obec Ivanka pri Dunaji, obecný úrad,  Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji 

  


