
 

 
 

Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie 
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 

 

 

 

Bratislava, 23. augusta 2021 

Číslo: 11503/2021-11.1.1/vt 

45689/2021 

 

 

 

ROZHODNUTIE 

 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na 

životné prostredie, 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) 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, podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 22 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. 

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

neskorších predpisov 

 

prerušuje  konanie 

 

vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti 

„Veterné elektrárne Rohov“, navrhovateľa SLOWEB s.r.o., Viedenská cesta 5, 851 01 

Bratislava, IČO 52 921 743, a WKS Energia I s.r.o., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, IČO 

45 409 200, na dobu 30 dní.  

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na 

životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, vyzýva navrhovateľa 

SLOWEB s.r.o., Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava a WKS Energia I s.r.o., Galvaniho 7/D, 

821 04 Bratislava, aby podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov, odstránil nedostatky podania a žiada o doplnenie zámeru 

navrhovanej činnosti „Veterné elektrárne Rohov“, v súlade s § 22 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. 

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

neskorších predpisov, z dôvodu, že zámer nemá potrebné náležitosti podľa § 22 ods. 3 a 4 

uvedeného zákona. 
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Odôvodnenie:  

 

Navrhovateľ, SLOWEB s.r.o., Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava, IČO 52 921 743, 

a WKS Energia I s.r.o., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, IČO 45 409 200, (ďalej len 

„navrhovateľ“) doručil dňa 16. 08. 2021 Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, 

sekcii posudzovania vplyvov na životné prostredie, odboru posudzovania vplyvov na životné 

prostredie (ďalej len „MŽP SR“), podľa § 22 ods. 1 písm. 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“) zámer navrhovanej činnosti „Veterné elektrárne Rohov“ (ďalej 

len „navrhovaná činnosť“). Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) sa dňom doručenia 

zámeru začalo správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov navrhovanej 

činnosti na životné prostredie. MŽP SR o tejto skutočnosti upovedomilo podľa § 18 ods. 3 

správneho poriadku známych účastníkov konania listom č. 11503/2021-11.1.1/vt, 45686/2021, zo 

dňa 23. 08. 2021. 

 

Predmetom navrhovanej činnosti je vbudovanie veterných elektrární v obci Rohov. Podľa 

prílohy č. 8 k zákonu sa navrhovaná činnosť zaraďuje do kapitoly č. 9. Energetický priemysel, 

položky č. 3. Zariadenia na využívanie vetra na výrobu energie (veterné elektrárne), časť A, a bez 

limitu podlieha povinnému hodnoteniu. 

 

Po preštudovaní predloženého zámeru MŽP SR zistilo, že zámer nemá potrebné náležitosti 

podľa prílohy č. 9 k zákonu (napr. termín skončenia prevádzky navrhovanej činnosti v kap. II.7., 

údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na biodiverzitu v kap. IV.5., v kapitole 

V.2. taktiež nie je uvedený výber optimálneho variantu, resp. stanovenie poradia vhodnosti, pre 

realizačné varianty 1 a 2, a následne zdôvodnenie tohto návrhu optimálneho variantu v kap. V.3.), 

a v zámere sa tiež objavujú viaceré nepresnosti (v texte dva krát uvedená rovnaká parcela, na 

viacerých miestach je uvedené, že navrhovaná činnosť podlieha zisťovaciemu konaniu). MŽP SR 

taktiež v súlade s § 22 ods. 3 zákona žiada v zámere (napr. v kap. II.9.) uviesť súvislosť 

s navrhovanou činnosťou „Veterný park Rohov“, ktorá je v súčasnosti predmetom konania vo 

veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie podľa zákona 

(https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/veterny-park-rohov).   

 

Nakoľko doručený zámer nemá potrebné náležitosti podľa § 22 ods. 3 a 4 zákona, MŽP SR 

v súlade s § 29 ods. 1 správneho poriadku a § 22 ods. 5 zákona, vyzýva navrhovateľa na 

odstránenie nedostatkov podania, o doplnenie zámeru v zmysle vyššie uvedeného a o jeho 

predloženie v súlade s § 22 ods. 1 zákona na MŽP SR do 30 dní od doručenia tejto výzvy. 

 

Podľa § 22 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov je navrhovateľ povinný na MŽP SR 

doručiť zámer písomne a elektronicky a zároveň vopred dohodnúť s príslušným orgánom 

potrebný počet písomných vyhodnotení pre dotknuté obce. MŽP SR žiada navrhovateľa 

o doručenie siedmych listinných vyhotovení zámeru a jedného jeho vyhotovenia na 

elektronickom nosiči dát. 

 

MŽP SR si listinné vyhotovenia zámeru doručeného dňa 16. 08. 2021 ponecháva 

v administratívnom spise.   

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/veterny-park-rohov


3. strana rozhodnutia č. 11503/2021-11.1.1/vt, 45689/2021, zo dňa 23. 08. 2021 

Poučenie:  

 

Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods. 3 správneho poriadku nemožno 

odvolať. 

 

Podľa § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku správny orgán konanie zastaví, ak účastník 

konania na výzvu správneho orgánu v určenej lehote neodstráni nedostatky svojho podania.  

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Barbora Donevová 

poverená vykonávaním funkcie 

riaditeľa odboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručuje sa (elektronicky): 

1. SLOWEB s.r.o., Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava 

2. WKS Energia I s.r.o., Galvaniho 7/D 821 04 Bratislava 

3. Obec Rohov, Rohov 75, 906 04 Rohov 

4. Obec Rybky, Rybky 110, 906 04 Rybky 

5. Obec Častkov, Častkov 35, 906 04 Častkov 

6. Obec Smrdáky, Smrdáky 181, 906 03 Smrdáky 

7. Obec Lopašov, Lopašov 80, 908 63 Lopašov 

8. Obec Oreské, Oreské 7, 908 63 Oreské 


