
OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA 
odbor starostlivosti o životné prostredie  

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08  Žilina 

   

 

 

 

 

č.j.: OU-ZA-OSZP3-2021/027094                       V Žiline 23. 08. 2021 

  

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa 

zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení s § 3 písm. k) 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 EIA“), a v súlade s ustanoveniami § 

20 ods. 3 zákona EIA 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 navrhovanej činnosti „Úprava 

križovatky a parkovacích plôch Kofola, Rajecká Lesná“ navrhovateľa Kofola  a.s., 

Rajecká Lesná 1, 013 15 Rajecká Lesná vypracovaného spracovateľom EKOJET, s.r.o., 

Tehelná 19, 831 03 Bratislava. nakoľko navrhovateľ vzal svoj návrh na začatie konania späť. 

Navrhovaná činnosť je situovaná na pozemkoch KN C č. 3653, 10035/1, 10035/2, 10048, 

1594/277, 1594/317, 1453/4, 1455/6, 1455/1, 1455/16, 1455/18, 1453/3, 1454, 1457/1, 466/6, 

5358, 1457/59, 453/4, 8235 v k.ú. Rajecká Lesná. 

Odôvodnenie  

 

Navrhovateľ, Kofola  a.s., Rajecká Lesná 1, 013 15 Rajecká Lesná, doručil dňa 09. 

06. 2021 na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia na úseku posudzovania vplyvov na životné 

prostredie (ďalej „ OÚ Žilina, OSZP3“) podľa § 18 ods. 2 písm. d) a podľa § 29 ods. 1 písm. a) 

zákona EIA oznámenie o zmene k navrhovanej činnosti „Úprava križovatky a parkovacích 

plôch Kofola, Rajecká Lesná“, vypracovanej podľa Prílohy č. 8a k zákonu EIA. 
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OÚ Žilina, OSZP3 upovedomil listom č.j. OU-ZA-OSZP3-2021/027094-002/Hnl zo 

dňa 15. 06. 2021 dotknuté subjekty o začatí zisťovacieho konania podľa § 29 zákona EIA a 

zaslalo podľa § 29 ods. 6 zákona EIA zámer k navrhovanej činnosti dotknutým subjektom. 

 

Zámer k navrhovanej činnosti bol zverejnený na webovom sídle ministerstva na adrese: 
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uprava-krizovatky-parkovacich-ploch-kofola-rajecka-lesna 

 

Dňa 30. 07. 2021 bol na OÚ Žilina, OSZP3 doručený list od navrhovateľa, Kofola  a.s., 

Rajecká Lesná 1, 013 15 Rajecká Lesná, ktorým berie späť zámer k navrhovanej činnosti 

„Novostavba hotela, Rajecké Teplice“. 

 

Podľa § 20 ods. 3 zákona EIA príslušný orgán konanie zastaví, ak do vydania rozhodnutia 

navrhovateľ vezme návrh na začatie zisťovacieho konania alebo  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 OÚ Žilina, OSZP3 rozhodol tak, ako je uvedené vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia.        

 

Poučenie: 
 

 Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53, 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

v znení neskorších predpisov je možné podať odvolanie.  na Okresnom úrade Žilina, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina v lehote do 15 dní 

odo dňa oznámenia rozhodnutia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi 

konania. 

 

 Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný 

prostriedok v rámci správneho konania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Ing. arch. Pavel Kropitz 

                                                                                                     vedúci odboru 

 

                                                                                    v zastúpení: Ing. Daniela Hančíková 

                                                                              vedúca oddelenia OP a vybraných zložiek ŽP  
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Doručí sa účastníkom konania: 

 

1. Kofola a.s., Rajecká Lesná 1, 013 15 v zastúpení EKOJET spol. s r.o., Tehelná 19, 831 03 

Bratislava 

2. Obec Rajecká Lesná, Márie Kráľovnej Anjelov 82, Rajecká Lesná, 013 15 

 

 

Zasiela sa na vedomie podľa § 29 ods. 15 zákona: 

 

1. Okresný úrad Žilina, ODC a PK, Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina 
2. Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 
3. Ministerstvo dopravy a výstavby SR 
4. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 

8556/33B, Žilina – ŠSOPaK, ŠSOO, ŠS OH, ŠVS 

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline, V. Spanyola 27, 010 01 Žilina 

6. Okresný úrad Žilina odbor krízového riadenia, J. Kráľa 4, 010 01 Žilina 

7. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline, Nám. požiarnikov 1, 010 

01 Žilina 

8. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 010 01 Žilina 
  
 

 

 


