Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Číslo: 875/2019-1.7/mo
Bratislava 13. februára 2019

ROZHODNUTIE
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, 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) 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
konanie vo veci posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti „Skládka odpadov TKO
Brodzany, Určenie kapacity skládky“, navrhovateľa Technické služby Partizánske, spol.
s r.o., Nemocničná 979/1, 958 30 Partizánske.
Odôvodnenie:
Navrhovateľ, Technické služby Partizánske, spol. s r.o., Nemocničná 979/1, 958 30
Partizánske doručil dňa Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, odboru
posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) podľa § 31 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“) správu o hodnotení navrhovanej
činnosti „Skládka odpadov TKO Brodzany, Určenie kapacity skládky“, vypracovanú podľa
Prílohy č. 11 zákona.
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 ods. § 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 k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. k) zákona upovedomilo podľa § 18 správneho
poriadku o začatí správneho konania vo veci posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti.
MŽP SR listom č. 2581/2018-1.7/mv zo dňa 16. 04. 2018 zaslalo na zaujatie stanoviska
podľa § 33 ods. 1 zákona dotknutej obci správu o hodnotení činnosti „Skládka odpadov TKO
Brodzany, Určenie kapacity skládky“ v listinnom vyhotovení, rezortnému orgánu, dotknutému
orgánu a povoľujúcemu orgánu prostredníctvom informácii o zverejnení na webovom sídle
MŽP SR na adrese:

Strana č. 2 rozhodnutia č. 875/2019-1.7/mo, zo dňa 13.02.2018

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/skladka-odpadov-tko-brodzany-urceniekapacity-skladky-odpadov
Zároveň MŽP SR upozornilo dotknutú obec na povinnosti uvedené
v § 34 zákona (o zverejnení správy o hodnotení navrhovanej činnosti a všeobecne
zrozumiteľného záverečného zhrnutia, o možnosti podávať pripomienky, o povinnosti
zabezpečiť po dohode a v spolupráci s navrhovateľom verejné prerokovanie navrhovanej
činnosti) a upozornilo rezortný, dotknutý a povoľujúci orgán a dotknutú obec podľa § 35 na
možnosť doručiť stanovisko do 30 dní. MŽP SR v liste uviedlo, že verejnosť môže svoje
písomné stanovisko doručiť najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia záverečného zhrnutia
podľa § 34 ods. 1 zákona a zároveň uviedlo, že podľa § 35 ods. 4 na stanoviská doručené po
uplynutí stanovenej lehoty nemusí príslušný orgán prihliadať.
Navrhovateľ, Technické služby Partizánske, spol. s r.o., Nemocničná 979/1, 958 30
Partizánske, doručil dňa 01. 02. 2019 na MŽP SR listom č. 030/2019 zo dňa 29. 01. 2019
„Späťvzatie návrhu na konanie vo veci posúdenia činnosti „Skládka odpadov TKO Brodzany,
Určenie kapacity skládky“. Svoju žiadosť odôvodňuje nesúhlasným stanoviskom Obecného
zastupiteľstva Brodzany.
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.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať rozklad podľa § 61 správneho poriadku.
Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.

Ing. Roman Skorka
riaditeľ odboru

Doručí sa poštou:
1. xxxxxxxxxxxxxxxxxx Brodzany
Doručí sa elektronicky:
2. Technické služby Partizánske, spol. s r.o., Nemocničná 979/1, 958 30 Partizánske
3. Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske
4. Obec Brodzany, č. 154, 958 42 Brodzany
5. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava,
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Stále pracovisko Nitra, Mariánska dolina 7,
949 01 Nitra
6. Spoločný obecný úrad Partizánske, Stavebný úrad, Námestie SNP 212/4, 958 01
Partizánske
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7. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
8. Okresný úrad Partizánske, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie SNP 151/6,
958 01 Partizánske
9. Okresný úrad Partizánske, Odbor krízového riadenia, Námestie SNP 151/6, 958 01,
Partizánske
10. Okresný úrad Prievidza, Pozemkový a lesný odbor, Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza
11. Okresný úrad Prievidza, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Medzibriežková č. 2, 971 01 Prievidza
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice
13. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Partizánskom, Nitrianska cesta
1483/8, 958 01 Partizánske
14. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Odbor
štátnej geologickej správy, TU
15. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového hospodárstva
a integrovanej prevencie, TU
Na vedomie - poštou:
16. xxxxxxxxxxxxxxx Bratislava

