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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. 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 § 29 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. 

z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

prerušuje  konanie 

vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti 

„Zabezpečenie  II. etapy skládky TKO Námestovo – Zubrohlava zakrytie a rekultivácia 

skládky – aktualizácia“, navrhovateľa Technické služby Mesta Námestovo,  Miestneho 

priemyslu 560, 029 01 Námestovo, na dobu 30 dní.  

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody, 

biodiverzity a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, 

vyzýva navrhovateľa Technické služby Mesta Námestovo,  Miestneho priemyslu 560,  

029 01 Námestovo, aby podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 29 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o 

posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, odstránil nedostatky podania a žiada o doplnenie oznámenia o zmene 

navrhovanej činnosti „Zabezpečenie  II. etapy skládky TKO Námestovo – Zubrohlava 

zakrytie a rekultivácia skládky – aktualizácia“, z dôvodu, že predložené oznámenie o zmene 

navrhovanej činnosti nemá potrebné náležitosti podľa prílohy č. 8a k zákonu č. 24/2006 Z. z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, ktoré sú nevyhnutné na rozhodnutie vo veci, či sa zmena navrhovanej 

činnosti má posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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Odôvodnenie: 

Navrhovateľ, Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie, Nám. SNP 18/18,  

015 01 Rajec (ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 01. 03. 2021 Ministerstvu životného 

prostredia Slovenskej republiky, sekcii ochrany prírody, biodiverzity a odpadového 

hospodárstva, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“), 

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 „Zabezpečenie  II. etapy skládky TKO Námestovo 

– Zubrohlava zakrytie a rekultivácia skládky – aktualizácia“ (ďalej len „zmena 

navrhovanej činnosti“).  

 

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 upovedomilo podľa § 18 ods. 3 správneho 

poriadku, listom č. 7041/2021-6.6/mo; 15450/2021 zo dňa 19. 03. 2021 známych účastníkov 

konania, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo, podľa § 18  

ods. 2 správneho poriadku, správne konanie vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní 

vplyvov zmeny navrhovanej činnosti.  

 

MŽP SR, v súlade s § 29 ods. 5 zákona a § 29 ods. 1 správneho poriadku vyzýva 

navrhovateľa, aby oznámenie o zmene navrhovanej činnosti doplnil.  

 

Oblasť doplnenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti: 

 Vypracovať oznámenie o zmene podľa prílohy č. 8a k zákonu.  

 Doručiť oznámenie o zmene vypracované podľa prílohy v dvoch výtlačkoch (aj pre 

dotknutú obec) a na elektronickom nosiči dát. 

 Listinné vyhotovenie musí byť zhodné s elektronickou verziou, ktorá bude zverejnená. 

 

Podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona je navrhovateľ povinný na MŽP SR doručiť oznámenie 

o zmene navrhovanej činnosti písomne a elektronicky. MŽP SR žiada o doručenie dvoch 

listinných vyhotovení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre potreby MŽP SR 

a dotknutej obce a jedného jeho elektronického vyhotovenia. 

Poučenie:  

Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods. 3 správneho poriadku nemožno 

odvolať. 

 

Podľa § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku správny orgán konanie zastaví, ak účastník 

konania na výzvu správneho orgánu v určenej lehote neodstráni nedostatky svojho podania.  

 

Ing. Roman Skorka 

riaditeľ odboru 
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Rozdeľovník: 

 

Doručuje sa poštou:  

Navrhovateľ/ účastník konania: 

1. Technické služby Mesta Námestovo,  Miestneho priemyslu 560, 029 01 Námestovo 

 

Doručuje sa elektronicky:  

Dotknutá obec/účastník konania: 

2. Mesto Námestovo, Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo 
 

 


