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ROZHODNUTIE 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody, 

biodiverzity a odpadového hospodárstva, 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) 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, podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

zastavuje konanie 

vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti „Zariadenie 

na zhodnocovanie odpadov z plastov - rozšírenie zoznamu zhodnocovaných odpadov  

z plastov“, navrhovateľa Plastics – Trade a. s., Budovateľská 5, 069 01 Snina. 

Odôvodnenie: 

Navrhovateľ, Plastics – Trade a. s., Budovateľská 5, 069 01 Snina (ďalej len 

„navrhovateľ“), doručil dňa 28. 01. 2021 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 

republiky, sekciu environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor 

posudzovania vplyvov na životné prostredie, podľa § 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 

„Zariadenie na zhodnocovanie odpadov z plastov - rozšírenie zoznamu zhodnocovaných 

odpadov z plastov“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“), na základe ktorého sa začalo 

podľa § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) správne konanie vo veci zisťovacieho 

konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti  

na životné prostredie podľa zákona. 

  

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody, 

biodiverzity a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

(ďalej len „MŽP SR“), vyzvalo navrhovateľa, aby podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku, 

v súlade s § 29 ods. 5 zákona, odstránil nedostatky podania a doplnil oznámenie o zmene 

navrhovanej činnosti, z dôvodu, že predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 
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nemalo potrebné náležitosti podľa prílohy č. 8a k zákonu, ktoré boli nevyhnutné na rozhodnutie 

vo veci, či sa zmena navrhovanej činnosti má posudzovať podľa zákona. 

 

MŽP SR zároveň navrhovateľa upozornilo, že v prípade neodstránenia nedostatkov 

podania v stanovenej lehote, MŽP SR podľa § 30 ods. 1 písm. d)  správneho poriadku konanie 

zastaví. 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že navrhovateľ neodstránil nedostatky podania a nepredložil 

doplnené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v lehote do 30 dní od vydania rozhodnutia, 

MŽP SR rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Poučenie 

Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku sa 

možno odvolať.  

 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa § 61 

správneho poriadku na MŽP SR.  

 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny 

súdny poriadok v znení neskorších predpisov po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov 

 

 

 

 

 

 

 

           Mgr. Barbora Donevová 

poverená vykonávaním funkcie riaditeľa odboru                     

 

 

 

 

 

 

 

Rozdeľovník: 

 

Doručuje sa (poštou): 

 

Navrhovateľ/ účastník konania: 

1. Plastics – Trade a. s., Budovateľská 5, 069 01 Snina 

 

Dotknutá obec/účastník konania: 

2. Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina 
 

 

 


