MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
Bratislava 02. 12. 2016
Číslo: 6633/2016 – 1.7/mo

ROZHODNUTIE

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov
na životné prostredie (ďalej len „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, 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 (ďalej len „zákon“)
podľa § 20 ods. 3 zákona
zastavuje konanie,
ktoré sa začalo na základe predloženia zámeru navrhovanej činnosti „Stránske – spracovanie
odpadových plastov, pneumatík a biomasy, výskum vývoj, výroba“ navrhovateľom
SLOVAL INVEST, a.s., Nábrežná 908/18, 024 01 Kysucké Nové Mesto.

ODÔVODNENIE:
Dňa 23. 09. 2016 bol na MŽP SR podľa § 22 doručený zámer navrhovanej činnosti
„Stránske – spracovanie odpadových plastov, pneumatík a biomasy, výskum vývoj,
výroba“.
MŽP SR ako ústredný 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) v spojení s § 54 ods. 2 písm. k) zákona oznámil
účastníkom konania, povoľujúcim orgánom, dotknutým orgánom a rezortným orgánom, že
dňom doručenia zámeru navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov, správne konanie vo veci
posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie.
Dňa 02. 12. 2016 bolo na MŽP SR doručené oznámenie, v ktorom navrhovateľ,
SLOVAL INVEST, a.s., Nábrežná 908/18, 024 01 Kysucké Nové Mesto berie späť návrh na
začatie procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti „Stránske – spracovanie
odpadových plastov, pneumatík a biomasy, výskum vývoj, výroba“.
Príslušný orgán konanie zastaví, ak do vydania rozhodnutia navrhovateľ vezme späť
návrh na začatie procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny. Na späť
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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 v znení neskorších predpisov na Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia
rozhodnutia účastníkovi konania.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny
súdny poriadok po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

RNDr. Gabriel Nižňanský
riaditeľ odboru

Doručí sa:
1. SLOVAL INVEST, a.s., Nábrežná 908/18, 024 01 Kysucké Nové Mesto
2. Obecný úrad Stránske, Stránske 168, 013 13 Rajecké Teplice
Na vedomie:
1. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. M. R.
Štefánika 1, 010 01 Žilina
2. Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenia, Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina
3. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Predmestská
1613, 010 40 Žilina
4. Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, Vojtecha Spanyola 27,
011 71 Žilina
6. Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina
7. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline,
Nám. Požiarnikov 1, 010 01 Žilina
8. Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
9. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor odpadového hospodárstva, TU
10. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor ochrany ovzdušia, TU

