
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Číslo spisu: OU-SC-OSZP-2018/004422 – zast.  

V Senci, 03.04.2018 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o  životné prostredie  ako príslušný orgán štátnej 

správy podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii štátnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 1 a 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 a podľa § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) 

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“) podľa § 20 

ods. 3 zákona o posudzovaní  

 

 

zastavuje konanie 

 

vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti „Zvieracie 

krematórium – Volkan 150“, uvedená v predloženom zámere, k.ú. Zálesie, na p.č. 1149/77. 

  

 

Odôvodnenie 

  

Navrhovateľ, Barbora Dobrovodská, Poľná 311/77, 900 28 Zálesie, predložil dňa 

12.01.2018 v písomnej aj elektronickej forme Okresnému úradu Senec, odboru starostlivosti 

o životné prostredie podľa § 29 ods. 1 písm. a)  zákona  o posudzovaní zámer navrhovanej 

činnosti „ Zvieracie krematórium – Volkan 150“ (ďalej len zámer), na vykonanie zisťovacieho 

konania podľa zákona o posudzovaní. 

 

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, 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, podľa § 18 ods. 3 zákona                                  

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov začalo 

správne konanie vo veci zisťovacieho konania navrhovanej činnosti „Zvieracie krematórium – 

Volkan 150“ dňom doručenia  zámeru navrhovanej činnosti navrhovateľom.  

  

odbor starostlivosti o životné prostredie 

úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie 

Hurbanova 21, 903 01 Senec  

 



 Hlavným účelom navrhovanej činnosti je prevádzkovanie kremačnej pece, ktorá bude 

namontovaná na špeciálny prívesný vozík, a tým sa stáva mobilným. Je určená na spaľovanie 

malých domácich uhynutých zvierat. 

Dňa 26.03.2018 navrhovateľ svoju žiadosť o vykonanie zisťovacieho konania vzal späť. 

 Nakoľko odpadol dôvod konania začatého na podnet účastníka konania – navrhovateľa, 

Barbora Dobrovodská, Poľná 311/77, 900 28 Zálesie, bolo rozhodnuté tak, ako sa uvádza vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

  

Poučenie 

 

  Podľa § 64 písmena b) sa na osobitosti konania podľa § 20 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov všeobecný predpis o správnom konaní nevzťahuje. 

Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na späťvzatie návrhu sa 

nevyžaduje súhlas ostatných účastníkov konania 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Beáta Adameová 

vedúca odboru 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie Okresného úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie,                             

pod č.   OU-OSZP-2018/004422-zast. zo dňa  03. 04. 2018 sa doručuje:  
 

 

 

1. Barbora Dobrovodská, Poľná 77, 900 28 Zálesie 

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

Senec 

3. Obec Zálesie, Trojičné námestie č. 1, 900 28 Zálesie 

4. Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec, Svätoplukova 50, 903 01 Senec 

5. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, Botanická č. 17, 842 13 

Bratislava 

6. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičová 12, 

812 66 Bratislava 

7. Bratislavský samosprávny kraj, P.O.BOX 106, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25 

8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, Ružinovská 8, 

P.O.BOX  26, 820 09 Bratislava 29 

9. Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Tomášikova 

46, 832 05 Bratislava 

10. Okresný úrad Senec, odbor KR, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

11. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a krajiny a vybraných zložiek prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

12. Okresný úrad Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hurbanova 21, 

903 01 Senec 

13. Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

14. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava 

15. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava 

16. Obec Zálesie, Trojičné námestie č. 1, 900 28 Zálesie 

17. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská 2, 902 01 

Pezinok 

18. Okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

19. Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, ref. pôdohospodárstva, 

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
 


