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ROZHODNUTIE 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov 

na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy 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) a § 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 a v súlade s ustanoveniami § 20 ods. 3 tohto zákona  

 

zastavuje 

 

správne konanie vo veci posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti „Mobilné zariadenie 

na zhodnocovanie stavebných odpadov Mobicat MC 100 R EVO“ navrhovateľa FORNIX 

Recykling, s.r.o., Trnavská 181, 900 27 Bernolákovo, v zastúpení spoločnosťou EKO-DAMI 

s.r.o, Mesačná 9, 821 02 Bratislava. 

 

 

Odôvodnenie:  

 

 Navrhovateľ, FORNIX Recykling, s.r.o., Trnavská 181, 900 27 Bernolákovo, 

v zastúpení spoločnosťou EKO-DAMI s.r.o, Mesačná 9, 821 02 Bratislava, doručil dňa 

23. 09. 2016 Okresnému úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku 

posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 22 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“) zámer navrhovanej činnosti „Mobilné 

zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov Mobicat MC 100 R EVO“. 

 

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov 

na životné prostredie (ďalej len „OÚ Senec“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 

zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 180/2013 Z. z. o 

organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, § 56 písm. b) zákona a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny 
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poriadok“) začalo správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné 

prostredie dňom doručenia zámeru navrhovateľom. 

 

OÚ Senec podľa § 23 ods. 1 zákona zaslal zámer dotknutej obci, rezortnému orgánu, 

povoľujúcemu orgánu a dotknutým orgánom. Súčasne v zmysle § 23 ods. 1 zverejnil  zámer, 

oznámenie o predložení zámeru a informáciu pre verejnosť na webovom sídle Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky. 

 

OÚ Senec upovedomil účastníkov konania a orgány štátnej správy, že podľa § 20 

správneho poriadku spisový materiál „Mobilné zariadenie  na zhodnocovanie stavebných 

odpadov Mobicat MC 100 R EVO“ pod č. OU-SC-OSZP-2016/013348-Gu a spisový materiál 

pod č. OU-SC-OSZP/2016/012907-Gu, predložený navrhovateľom, FORNIX Recykling, 

s.r.o., Trnavská 181, 900 27 Bernolákovo, v zastúpení spoločnosťou EKO-DAMI s.r.o., 

Mesačná 9, 821 02 Bratislava, postúpil dňa 15. 11. 2016 na priame vybavenie vecne a miestne 

príslušnému orgánu (§ 54, ods. 2, písm. k) podľa zákona) Ministerstvu životného prostredia 

Slovenskej republiky, na odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie 

Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava (ďalej len „MŽP SR“). 

 

Zámer bol zverejnený na webovom sídle ministerstva, na adrese: 

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/mobilne-zariadenice-na-zhodnocovanie-stavebnych-

odpadov-mobicat-mc-100 

 

Záverečné stanovisko z posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti „Mobilné 

zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov Mobicat MC 100 R EVO“ podľa zákona 

bolo vydané MŽP SR pod č. 2395/2017-1.7/bj zo dňa 07. 09. 2017. Voči uvedenému 

záverečnému stanovisku doručil dňa 27. 09. 2017 účastník konania, Občianske združenie Zem 

bez odpadkov, P.O.BOX 4, 820 11 Bratislava rozklad. 

 

Rozhodnutím druhostupňového orgánu č. 9321/2017-1.7.1 (42/2017) zo dňa 21. 12. 

2017 bolo zrušené záverečné stanovisko MŽP SR č. 2395/2017-1.7/bj zo dňa 07. 09. 2017 na 

základe rozkladu podaného Občianskym združením Zem bez odpadkov, P.O.BOX 4, 820 11 

Bratislava a vec bola vrátená MŽP SR na nové prejednanie a rozhodnutie. 

 

Dňa 04. 05. 2018 bola na MŽP SR od splnomocneného zástupcu navrhovateľa EKO-

DAMI s.r.o, Mesačná 9, 821 02 Bratislava, doručená žiadosť o späť vzatie zámeru 

navrhovanej činnosti „Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov 

Mobicat MC 100 R EVO“. 

 

Podľa § 20  ods. 3 zákona príslušný orgán konanie zastaví, ak do vydania rozhodnutia 

navrhovateľ vezme späť 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 MŽP SR rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej 

časti tohto rozhodnutia.        
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Poučenie:  

 

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

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Roman Skorka  

riaditeľ odboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručí sa:  

1. EKO-DAMI s.r.o, Mesačná 9, 821 02 Bratislava  

2. Obec Rovinka, Rovinka 350, 900 41 Rovinka 

3. Občianske združenie Zem bez odpadkov, P. O. BOX 4, 820 11 Bratislava 

 

Na vedomie: 

4. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej 

správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 

Bratislava  

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto so sídlom v 

Bratislave, Ružinovská 8, P.O.BOX 26, 820 09 Bratislava 29  

6. Okresný úrad Senec, odbor krízového riadenia, Hurbanova 21, 903 01 Senec  

7. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 

Senec  

8. Okresný úrad Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hurbanova 

21, 903 01 Senec  

9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 

Pezinok  

10. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, 

Limbová 2, 837 52 Bratislava 

11. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového 

hospodárstva, TU 


