MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
odbor environmentálneho posudzovania
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
Bratislava 29. 03. 2016
Číslo: 4235/2016-3.4/mo

ROZHODNUTIE
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálneho
posudzovania (ďalej len MŽP SR), ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/167 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny
poriadok“) a 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“) podľa § 29 správneho poriadku
prerušuje konanie
vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie zmeny navrhovanej
činnosti „Výrobný areál ICS Slovakia s.r.o. 2. etapa, Dolné hony, Nitra“ navrhovateľa
ICS Industrial Cables Slovakia, spol. s r.o., IČO: 35970910, so sídlom Dolné Hony 25,
949 01 Nitra (ďalej len „navrhovateľ“) na dobu 30 dní.
MŽP SR podľa § 29 ods.10 žiada navrhovateľa o doplňujúce informácie na
objasnenie pripomienok a požiadaviek rezortného orgánu, Ministerstva hospodárstva
SR a vyjadrenie k pripomienkam Združenia domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.
BOX 2018 Bratislava.
Odôvodnenie
Navrhovateľ doručil dňa 02. 03. 2016 na MŽP SR podľa § 18 ods. 2 písm. c) a podľa
§ 29 ods. 1 písm. b) zákona oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Výrobný areál ICS
Slovakia s.r.o. 2. etapa, Dolné hony, Nitra“.
MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie 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 ako príslušný orgán podľa § 3
písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona upovedomil známych účastníkov konania,
podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku, o začatí konania o posudzovaní predpokladaných
vplyvov na životné prostredie zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 správneho konania.
Ministerstvo hospodárstva SR, ako rezortný orgán doručilo 24. 03. 2016 k oznámeniu
o zmene navrhovanej činnosti stanovisko list č. 17725/2016-3200-18731 zo dňa 21. 03. 2016
v ktorom požaduje doplnenie informácií.
MŽP SR bude pokračovať v správnom konaní v súlade s § 29 ods. 4 správneho
poriadku, ak navrhovateľ v určenej lehote doplní informácie, ktoré požaduje Ministerstvo
hospodárstva SR.
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K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti bolo doručené aj stanovisko Združenia
domových samospráv Rovniankova 14, P.O. BOX 2018 Bratislava, ktoré zasielame
navrhovateľovi na vyjadrenie k jednotlivým pripomienkam.
Na základe uvedených skutočností MŽP SR rozhodlo tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Lehoty podľa § 29 zákona o posudzovaní neplynú, pokiaľ je konanie prerušené.

Poučenie:
Podľa § 29 ods. 3 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu o prerušení konania sa
nemožno odvolať.

RNDr. Gabriel Nižňanský
riaditeľ odboru

Prílohy (len pre navrhovateľa):
1. Stanovisko MH SR 17725/2016-3200-18731 zo dňa 21. 03. 2016
2. Stanovisko Združenia domových samospráv zo dňa 14. 03. 2016

Doručí sa:
1. ICS Industrial Cables Slovakia, spol. s r.o., Dolné Hony 25, 949 01 Nitra
2. Združenie domových samospráv Rovniankova 14, P.O. BOX 218, 850 00
Bratislava
3. Mestský úrad v Nitre, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra

