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Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a odpadového hospodárstva 
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

      

 

 

Bratislava 10. februára 2021 

Číslo: 4165/2021-1.7 

             8306/2021 

 

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. 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 § 20 ods. 3 tohto zákona 

 

zastavuje  

 

správne konanie vo veci zisťovacieho konania o  posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej 

činnosti „Obnovenie ťažby stavebného kameňa (andezitu) v ložisku Malá Lehota“ 

navrhovateľa KSR – Kameňolomy SR, s. r. o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen. 

  

Odôvodnenie: 

 

Dňa 07. 09. 2020 doručil Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie 

na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu environmentálneho 

hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

(ďalej len „MŽP SR“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Obnovenie ťažby 

stavebného kameňa (andezitu) v ložisku Malá Lehota“ (ďalej len „oznámenie o zmene 

navrhovanej činnosti č. 1“) navrhovateľa KSR – Kameňolomy SR, s. r. o., Neresnícka cesta 

3, 960 01 Zvolen (ďalej len „navrhovateľ“), nakoľko nebol príslušným orgánom na vykonanie 

zisťovacieho konania 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 o posudzovaní“).  

 

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 o posudzovaní upovedomilo podľa § 18 ods. 3 

správneho poriadku, listom č. 10781/2020-1.7/ss-46435/2020 zo dňa 17. 09. 2020, známych 

účastníkov konania, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti č.1 začalo 
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podľa § 18 ods. 2 správneho poriadku správne konanie vo veci zisťovacieho konania zmeny 

navrhovanej činnosti.  

 

MŽP SR rozhodnutím č. 10871/2020-1.7/ss-4680/2020 zo dňa 18. 09. 2020 prerušilo 

konanie vo veci zisťovacieho konania zmeny navrhovanej činnosti a vyzvalo navrhovateľa aby 

podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku odstránil nedostatky podania a požiadalo o doplnenie 

oznámenia o zmene navrhovanej činnosti č. 1. 

 

Dňa 22. 10. 2020 navrhovateľ doručil na MŽP SR oznámenie o zmene navrhovanej 

činnosti „Obnovenie ťažby stavebného kameňa (andezitu) v ložisku Malá Lehota“ (ďalej len 

„oznámenie o zmene navrhovanej činnosti č. 2“). 

 

MŽP SR rozhodnutím č. 10871/2020-1.7/ss-55717/2020 zo dňa 29. 10. 2020 prerušilo 

konanie vo veci zisťovacieho konania zmeny navrhovanej činnosti a vyzvalo navrhovateľa aby 

podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku odstránil nedostatky podania a požiadalo o doplnenie 

oznámenia o zmene navrhovanej činnosti č. 2. 

 

Dňa 02. 12. 2020 navrhovateľ doručil na MŽP SR žiadosť o predĺženie lehoty na 

doplnenie podania, týkajúce sa oznámenia o zemne navrhovanej činnosti. 

 

MŽP SR listom č. 10871/2021-1.7/ss-62961/2021 zo dňa 04. 12. 2020 žiadosti 

navrhovateľa o predĺženie lehoty na doplnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti 

vyhovelo a lehotu predĺžilo z 30 na 60 dní, t.j. do 04. 02. 2021. 

 

Dňa 08. 02. 2021 navrhovateľ doručil na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 

republiky, sekciu ochrany prírody, biodiverzity a odpadového hospodárstva, odbor 

posudzovania vplyvov na životné prostredie žiadosť o späťvzatie oznámenia o zmene 

navrhovanej činnosti. 

 

Podľa § 20  ods. 3 zákona o posudzovaní 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 späť vzatie 

návrhu sa nevyžaduje súhlas ostatných účastníkov konania. 

 

Na základe uvedených skutočností Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 

republiky, sekcia ochrany prírody, biodiverzity a odpadového hospodárstva, odbor 

posudzovania vplyvov na životné prostredie rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 

tohto rozhodnutia. 

 

Poučenie 

 

Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať rozklad podľa § 61 správneho poriadku. Toto 

rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom. 

 

 

 

 

 

Ing. Roman  Skorka 

riaditeľ odboru 
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Rozdeľovník 

Doručuje sa (elektronicky): 

1. KSR – Kameňolomy SR, s. r. o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen 

2. Obec Lehota pod Vtáčnikom, Námestie SNP 33/1, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom 

 


