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Vec 

Závod spracovania starých vozidiel a elektroodpadu - upovedomenie o začatí konania 

 

Dňa 15. 11. 2021 bol na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu 

posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

(ďalej len „MŽP SR“), doručený od Okresného úradu Senec, odboru starostlivosti o životné 

prostredie, zámer navrhovanej činnosti „Závod spracovania starých vozidiel a 

elektroodpadu“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“), navrhovateľa AUTOVRAKOVISKO, 

s.r.o., Priemyselná 11, 900 27 Bernolákovo, IĆO 35 686 375, zastúpeného spoločnosťou  

INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11, Banská Bystrica,  IĆO 36 738 379 (ďalej len 

„navrhovateľ“).  

 

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) 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, 

podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku upovedomuje, že podľa § 18 ods. 2 správneho poriadku 

dňom doručenia predmetného podania začalo zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov 

zmeny navrhovanej činnosti „Závod spracovania starých vozidiel a elektroodpadu“. 

 

S pozdravom 

 

 

 

Mgr. Barbora Donevová 

poverená vykonávaním funkcie                                                                                                    

riaditeľa odboru                                                                   
 

  

 

   
Podľa rozdeľovníka 



 

 

Rozdeľovník 

Doručuje sa elektronicky: 

1. INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11, Banská Bystrica 

2. Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo 

 


