MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
Bratislava 25. 10. 2016
Číslo: 5181/2016-1.7/zk

ROZHODNUTIE

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov
na životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003
Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a 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 (ďalej len „zákon o posudzovaní“) a v súlade s
ustanoveniami § 20 ods. 3 zákona o posudzovaní a § 30 ods. 1 písm. j) zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
zastavuje
správne konanie vo veci Oznámenia o zmene činnosti „Skládka Martin – Kalnô – Zmena
nakladania s priesakovými kvapalinami“ navrhovateľa Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka
20, 036 01 Martin.
Odôvodnenie:
Navrhovateľ, Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin, doručil dňa 03. 05.
2016 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálneho
posudzovania (ďalej len „MŽP SR“) podľa § 18 ods. 2 písm. c) a podľa § 29 ods. 1 písm. b)
zákona o posudzovaní Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Skládka Martin – Kalnô –
Zmena nakladania s priesakovými kvapalinami“, vypracované podľa Prílohy č. 8a k zákonu o
posudzovaní.
MŽP SR ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z.
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. f) zákona o posudzovaní
a podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov upovedomilo listom č. 5181/2016-3.4/zk zo dňa 04. 05. 2016, že dňom doručenia
oznámenia o zmene navrhovanej činnosti navrhovateľom začalo zisťovacie konanie podľa
§ 29 zákona o posudzovaní.
MŽP SR zaslalo podľa § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní oznámenie o zmene
navrhovanej činnosti „Skládka Martin – Kalnô – Zmena nakladania s priesakovými
kvapalinami“ listom č. listom č. 5181/2016-3.4/zk zo dňa 04. 05. 2016 dotknutej obci (mesto
Martin) a informáciu o zverejnení oznámenia na webovom sídle ministerstva na adrese:
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/skladka-martin-kalno-zmena-nakladania-spriesakovymi-kvapalinami
jednotlivých dotknutým subjektom.
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Na základe pripomienok doručených v stanoviskách k oznámeniu o zmene podľa § 29
ods. 10 zákona o posudzovaní a podľa § 19 ods. 3 zákona o správnom konaní bolo konanie
prerušené rozhodnutím MŽP SR č. 5181/2016-3.4/zk zo dňa 30. 05. 2016 a od navrhovateľa
Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin bolo požadované doplnenie predloženého
oznámenia o zmene „Skládka Martin – Kalnô – Zmena nakladania s priesakovými
kvapalinami“ o ďalšie podklady, ktoré sú nevyhnutné na rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná
činnosť alebo jej zmena má posudzovať podľa tohto zákona.
Dňa 21. 10. 2016 bol na MŽP SR doručený list od navrhovateľa Brantner Fatra s.r.o.,
Robotnícka 20, 036 01 Martin, ktorým berie späť oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
„Skládka Martin – Kalnô – Zmena nakladania s priesakovými kvapalinami“.
Podľa § 20, ods. 3 zákona príslušný orgán konanie zastaví, ak do vydania rozhodnutia
navrhovateľ vezme 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.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať rozklad podľa § 61 ods.1 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v lehote do 15 dní odo dňa doručenia
písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

RNDr. Gabriel Nižňanský
riaditeľ odboru

Doručí sa:
1.
2.

Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin
Mesto Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin

Na vedomie:
3. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina,
Legionárska 5, 012 05 Žilina
4. MŽP SR, odbor odpadového hospodárstva, TU
5. Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 2622/48, 011 09 Žilina
6. Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. S. H. Vajanského 1,
036 58 Martin
7. Okresný úrad Martin, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie S. H.
Vajanského 1, 036 58 Martin
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

Okresný úrad Martin, pozemkový a lesný odbor, P. Mudroňa 45, 036 01 Martin
Okresný úrad v Martine, odbor krízového riadenia, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 58
Martin
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine, Kuzmányho 27, 036 80
Martin
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine, V. Žingora 30, 036 01
Martin
Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, P.O. Box 52,
837 52 Bratislava
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy
vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. M. R. Štefánika 1, 010 01
Žilina

