
OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN
ODBOR OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV

Hviezdoslavova 3, 911 01  Trenčín____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-TN-OOP3-2020/035174-007

Trenčín
08. 12. 2020

Rozhodnutie
o odvolaní proti rozhodnutiu č. OU-PE-OSZP-2020/001335-016 zo dňa 21. 09. 2020

Popis konania / Účastníci konania
1. Ing. Ladislav Centár, S.C.S, Šimonovianska 5/18, 958 01 Partizánske
2. Združenie domových samospráv, o. z., Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava
3. OZ Čistý vzduch, Veľké Kršteňany č. 9, 958 03 Veľké Kršteňany
4. Obec Veľké Kršteňany, Veľké Kršteňany č. 157, 958 03 Partizánske

Výrok
Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie, ako
príslušný odvolací orgán podľa § 4 ods. 2 písm. b) a ods. 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej
štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 58 ods.
1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, o odvolaní
Združenia domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava, IČO: 31 820 174 zo dňa 22. 09.
2020 a OZ Čistý vzduch so sídlom Veľké Kršteňany 9, 958 03 Veľké Kršteňany, IČO: 50 141 104 zo dňa
28. 09. 2020 takto rozhodol:

Podľa ustanovení § 59 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v
znení neskorších predpisov odvolaním napadnuté rozhodnutie Okresného úradu Partizánske, odboru
starostlivosti o životné prostredie č. OU-PE-OSZP-2020/001335-016 zo dňa 21. 09. 2020, v ktorom
rozhodol, že navrhovaná činnosť „Agroturistický areál“ navrhovateľa Ing. Ladislav Centár - S.C.S.,
Šimonovianska 5/18, 958 01 Partizánske, IČO: 34 580 514 sa nebude posudzovať v zmysle 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“)

zrušuje a vec vracia na nové prejednanie a rozhodnutie.

Odôvodnenie
Okresnému úradu Trenčín, odboru opravných prostriedkov, referátu starostlivosti o životné prostredie
(ďalej len „odvolací orgán“), bolo dňa 30. 10. 2020 doručené z Okresného úradu Partizánske, odboru
starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „prvostupňový správny orgán“) odvolaním napadnuté
rozhodnutie, ktorým prvostupňový správny orgán rozhodol, že navrhovaná činnosť „Agroturistický areál“
navrhovateľa Ing. Ladislav Centár - S.C.S., Šimonovianska 5/18, 958 01 Partizánske, IČO: 34 580 514
(ďalej len „navrhovateľ“) sa nebude posudzovať v zmysle zákona EIA.

Predmetom zámeru navrhovanej činnosti bolo posúdenie výstavby Agroturistického areálu s chovom
hospodárskych zvierat, menších športových aktivít, so sezónnym poskytovaním ubytovania v 6 chatkách s
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rozmermi 13x7 m a reštauráciou. Súčasťou areálu budú 4 rodinné domy ako samostatné stavby rozmerov
do 180 m2. Areál je lokalizovaný v k. ú. Veľké Kršteňany mimo zastavaného územia obce vo vzdialenosti
cca 920 m od jej okraja v bezprostrednej blízkosti lesa na ploche definovanej ako orná pôda resp. trvalý
trávny porast, ktoré sú zaradené do 4. a 5. skupiny kvality pôdy. Areál je prepojený so zastavanou časťou
obce nespevnenou komunikáciou, ktorá je v prípade nepriaznivého počasia len čiastočne zjazdná.
Na základe žiadosti na vykonanie zisťovacieho konania podľa zákona EIA, ktorú predložil spracovateľ
zámeru spoločnosť ENVICONSULT, spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina, IČO: 31 604 528 (ďalej len
„spracovateľ“) zastupujúca navrhovateľa vydal prvostupňový správny orgán dňa 21. 09. 2020 rozhodnutie
pod č. OU-PE-OSZP-2020/001335-016, v ktorom rozhodol, že zámer navrhovanej činnosti sa nebude
posudzovať podľa zákona EIA.

Proti tomuto rozhodnutiu doručil prvostupňovému správnemu orgánu odvolanie v zákonom stanovenej
lehote v súlade s § 24 ods. 4 zákona EIA a v súlade s § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) dňa 25.
09. 2020 odvolateľ Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava, IČO: 31 820
174 (ďalej len „odvolateľ ZDS“) a dňa 12. 10. 2020 odvolateľ OZ Čistý vzduch so sídlom Veľké Kršteňany
9, 958 03 Veľké Kršteňany, IČO: 50 141 104 (ďalej len „odvolateľ OZ Čistý vzduch“).

Odvolateľ ZDS vo svojom odvolaní uviedol, že sa domnieva o nezákonnosti odvolaním napadnutého
rozhodnutia z nasledovných dôvodov:

a) Odvolateľ ZDS zaslal prvostupňovému správnemu orgánu svoje stanovisko dňa 06. 08. 2020,
čím sa stal účastníkom zisťovacieho konania; napriek tejto skutočnosti prvostupňový správny orgán
s odvolateľom ZDS ako s účastníkom konania nekonal a z tohto dôvodu je odvolaním napadnuté
rozhodnutie nezákonné.

b) V dôsledku nedostatku podľa bodu a) bolo odvolateľovi ZDS upreté právo podľa čl. 6 ods. 4
Aarhuského dohovoru a v zmysle § 3 ods.2 správneho poriadku ovplyvniť výsledok projektu svojou
aktívnou participáciou na príprave projektu.

c) Odvolateľovi ZDS bolo v dôsledku nedostatku podľa bodu a) zároveň upreté právo byť účastníkom
nasledujúcich povoľovacích konaní.

Odvolateľ OZ Čistý vzduch vo svojom odvolaní uviedol, že sa domnieva o nezákonnosti odvolaním
napadnutého rozhodnutia z nasledovných dôvodov:

1. Odvolateľ OZ Čistý vzduch podalo v zmysle ustanovenia § 24 ods. 3 zákona EIA odôvodnené
písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti, ktoré doručilo dotknutej obci dňa 19. 08. 2020.
Dotknutá obec zaevidovala písomné stanovisko odvolateľa OZ Čistý vzduch pod spisovým číslom
29/2020/12 a zverejnila ho na svojom webovom sídle. V zmysle § 23 ods. 4 zákona EIA mala dotknutá
obec jednoznačne zákonnú povinnosť doručiť všetky stanoviská k zámeru navrhovanej činnosti od
dotknutej verejnosti prvostupňovému správnemu orgánu. Dotknutá obec však predmetné stanovisko
prvostupňovému správnemu orgánu nedoručila. Prvostupňový správny orgán tak rozhodol vo veci
bez vyhodnotenia odôvodnených pripomienok dotknutej verejnosti. Z tohto dôvodu jeho rozhodnutie
nevychádza zo spoľahlivo zisteného skutkového stavu, čo je predpokladom každého zákonného konania
a rozhodnutia.

2. Vadou v konaní bolo odvolateľovi OZ Čistý vzduch upreté právo stať sa v zmysle § 24 ods. 2 zákona
EIA účastníkom zisťovacieho konania a následných povoľovacích konaní.

Prvostupňový správny orgán podľa § 56 správneho poriadku upovedomil dňa 14. 10. 2020 účastníka
konania o podanom odvolaní odvolateľa ZDS a jeho obsahu a vyzval ho na vyjadrenie k predloženému
odvolaniu v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia upovedomenia. Upovedomenie o podanom
odvolaní odvolateľa ZDS zverejnil na webovej stránke Ministerstva životného prostredia SR dňa 25. 09.
2020. V určenej lehote sa účastník konania k podanému odvolaniu nevyjadril.
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Preskúmaním predloženého spisového materiálu odvolací orgán zistil, že prvostupňový správny orgán
neupovedomil v zmysle § 56 správneho poriadku účastníkov konania s podaným odvolaním odvolateľa
OZ Čistý vzduch. Účastníci konania tak nemali možnosť sa k predmetnému odvolaniu vyjadriť.

Podľa § 59 ods. 1 správneho poriadku odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu;
ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni.

V zmysle uvedeného upovedomil odvolací orgán listom č. OU-TN-OOP3-2020/035174-003 zo dňa 26. 11.
2020 účastníkov konania o odvolaní OZ Čistý vzduch a zároveň ich vyzval, aby sa vyjadrili k jeho obsahu
v lehote 5 dní odo dňa doručenia upovedomenia. V určenej lehote doručil odvolaciemu orgánu stanovisko
spracovateľ, v ktorom sa vyjadril k stanovisku odvolateľa OZ Čistý vzduch zo dňa 17. 08. 2020, ktoré bolo
zaslané v zmysle zákona EIA obci Veľké Kršteňany.

Odvolací orgán k doručenému stanovisku spracovateľa uvádza, že nakoľko sa jeho obsah netýka
odvolacích dôvodov, ale námietok, ktoré zaslal odvolateľ OZ Čistý vzduch k zámeru navrhovanej činnosti
podľa § 23 ods. 4 zákona EIA, zašle odvolací orgán stanovisko spracovateľa prvostupňovému správnemu
orgánu, ktorý sa s ním v pokračovaní konania vyrovná.

Zo zverejnených námietok, ktoré zaslal k zámeru navrhovanej činnosti odvolateľ OZ Čistý vzduch
odvolací orgán zistil, že na Spoločnom obecnom úrade stavebnom v Partizánskom, ktorý zabezpečuje
prenesený výkon štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku v zmysle
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej
len „stavebný zákon“) na území obce Veľké Kršteňany prebieha stavebné konanie vo veci oplotenia
predmetného areálu pod sp. zn. SocÚ-80/2020/SP-U9/1. V nadväznosti na uvedené upovedomil odvolací
orgán listom č. OU-TN-OOP3-2020/035174-004 zo dňa 26. 11. 2020 Spoločný obecný úrad stavebný v
Partizánskom, že trvalé oplotenie pozemkov navrhovanej činnosti je predmetom posudzovania vplyvov
navrhovanej činnosti na životné prostredie v zmysle zákona EIA.

Odvolací orgán preskúmal odvolaním napadnuté rozhodnutie a celý s ním súvisiaci spisový materiál, ako
aj konanie, ktoré predchádzalo vydaniu rozhodnutia v celom rozsahu po vecnej i procesnej stránke. Zo
spisového materiálu zistil odvolací orgán nasledujúce skutočnosti:

Navrhovateľ v zastúpení spracovateľa predložil dňa 30. 07. 2020 prvostupňovému správnemu orgánu
zámer navrhovanej činnosti „Agroturistický areál“ (ďalej len „zámer navrhovanej činnosti“). Prvostupňový
správny orgán oznámil dňa 03. 08. 2020 začatie konania podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku a v
zmysle § 23 ods. 1 zákona EIA zaslal zámer navrhovanej činnosti obci Veľké Kršteňany, ako dotknutej
obci, ďalej rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu a dotknutým orgánom. Prvostupňový správny orgán
nezaslal predmetný zámer Spoločnému obecnému úradu stavebnému v Partizánskom, ktorý zabezpečuje
prenesený výkon štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku v zmysle
stavebného zákona na území obce Veľké Kršteňany. Prvostupňový správny orgán v zmysle § 24 ods.
1 a § 23 ods. 1 zákona EIA zverejnil bezodkladne na webovom sídle MŽP SR oznámenie o predložení
zámeru navrhovanej činnosti, ktoré obsahovalo základné údaje o navrhovanej činnosti, ako sú názov,
miesto realizácie, predmet činnosti a základné údaje o navrhovateľovi. Obec Veľké Kršteňany informovala
verejnosť v zmysle § 23 ods. 3 zákona EIA o zámere navrhovanej činnosti v termíne odo dňa 04. 08. 2020
do dňa 26. 08. 2020 na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle.

V zmysle § 23 ods. 4 zákona EIA: „Rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec
doručia písomné stanoviská k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí
písomné stanovisko v uvedenej lehote, stanovisko sa považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť
svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom
sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podľa odseku 3; písomné stanovisko sa považuje
za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.“ Stanovisko
k zámeru navrhovanej činnosti zaslal v zákonom stanovenej lehote rezortný orgán, dotknutá obec,
povoľujúci orgán a dotknuté orgány. Rezortný orgán a dotknuté orgány – Okresný úrad Partizánske, odbor
starostlivosti o životné prostredie, na úseku štátnej vodnej správy, ochrany ovzdušia, ochrany prírody
a krajiny, odpadového hospodárstva, Štátna ochrana prírody SR vo svojich odborných stanoviskách
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nepožadovali ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti v zmysle zákona EIA. Súhlasné stanovisko
podmienili podmienkami, ktoré eliminujú alebo zmierňujú negatívny vplyv navrhovanej činnosti na životné
prostredie a požiadavkami, ktoré bude potrebné uplatniť v následných povoľovacích konaniach. Okresný
úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie požadoval vo svojom odbornom stanovisku
posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona EIA. Nakoľko v predloženej dokumentácií nebol
zdokumentovaný výskyt biotopov vyskytujúcich sa na lokalite a jej zázemí, chýba posúdenie vplyvu
navrhovanej činnosti na predmetné biotopy (travinnobylinné, lesné a pobrežné).

Na základe oznámenia o zámere navrhovanej činnosti doručil prvostupňovému správnemu orgánu
dňa 06. 08. 2020 svoje písomné stanovisko ako dotknutá verejnosť odvolateľ ZDS, v ktorom žiadal
prvostupňový správny orgán o zapracovanie podmienok uvedených v stanovisku do záväzných
podmienok rozhodnutia podľa § 29 ods. 13 zákona EIA v prípade, že vydá rozhodnutie zo zisťovacieho
konania o ďalšom neposudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a zároveň
žiadal vyhodnotiť uvedené pripomienky v odôvodnení rozhodnutia podľa § 20a písm. a) zákona EIA.
Zároveň odvolateľ ZDS požiadal o zvolanie ústneho pojednávania za účelom vykonania konzultácie v
zmysle ustanovenia § 63 zákona EIA.

Na základe doručených písomných stanovísk dotknutej verejnosti požiadal prvostupňový správny orgán
dňa 18. 08. 2020 listom č. OU-PE-OSZP-2020/001335-007 spracovateľa o doplnenie objasnenie
pripomienok a požiadaviek, ktoré vyplynuli zo stanoviska doručeného v procese posudzovania od
dotknutej verejnosti. Spracovateľ odpovedal listom doručeným prvostupňovému správnemu orgánu dňa
31. 08. 2020, v ktorom uviedol svoje stanovisko k predloženým pripomienkam.

Po preštudovaní predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a ďalších podkladov
rozhodnutia vydal prvostupňový správny orgán dňa 21. 09. 2020 rozhodnutie č. OU-PE-
OSZP-2020/001335-016, ktorým rozhodol, že zámer navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať
v zmysle zákona EIA. Rozhodnutie podmienil rešpektovaním dodržania opatrení na zmiernenie
nepriaznivých vplyvov činnosti na životné prostredie, ktoré uviedli vo svojich odborných stanoviskách
dotknuté orgány a rezortný orgán.

Prvostupňový správny orgán zverejnil rozhodnutie v zmysle § 29 ods. 15 zákona EIA na svojej úradnej
tabuli v termíne od 21. 09. 2020 do 06. 10. 2020 a prostredníctvom webového portálu MŽP SR dňa 25. 09.
2020. Dotknutá obec zverejnila rozhodnutie zo zisťovacieho konania na svojej úradnej tabuli v termíne
odo dňa 22. 09. 2020 do 13. 10. 2020 a na svojom webovom sídle odo dňa 22. 09. 2020.

Po preštudovaní predloženého spisového materiálu odvolací orgán uvádza k námietkam, ktoré sú
uvedené v odvolaní nasledovné:

K odvolaniu odvolateľa ZDS:

V zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku správny orgán je povinný dať účastníkom konania a
zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k
spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

V zmysle § 3 ods. 2 správneho poriadku správne orgány sú povinné postupovať v konaní v úzkej
súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka, a
dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu
rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy. Účastníkom konania, zúčastneným osobám a iným osobám, ktorých
sa konanie týka, musia správne orgány poskytovať pomoc a poučenia, aby pre neznalosť právnych
predpisov neutrpeli v konaní ujmu.

V zmysle § 24 ods. 2 zákona EIA dotknutá verejnosť má postavenie účastníka v konaniach uvedených
v tretej časti a následne postavenie účastníka v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo
jej zmene, ak uplatní postup podľa odseku 3 alebo odseku 4, ak jej účasť v konaní už nevyplýva z
osobitného predpisu. Právo dotknutej verejnosti na priaznivé životné prostredie, ktorá prejavila záujem
na navrhovanej činnosti alebo jej zmene postupom podľa odseku 3 alebo odseku 4, môže byť povolením
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navrhovanej činnosti alebo jej zmeny alebo následnou realizáciou navrhovanej činnosti alebo jej zmeny
priamo dotknuté.

Prvostupňový správny orgán neuplatnil v zisťovacom konaní postup podľa správneho poriadku, keď
odvolateľa ZDS ako účastníka konania neupovedomil podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku s podkladmi
rozhodnutia najmä s vyjadrením spracovateľa k stanovisku odvolateľa ZDS k zámeru navrhovanej
činnosti. Prvostupňový správny orgán nezvolal na žiadosť dotknutej verejnosti konzultáciu v zmysle §
63, nakoľko sú konzultácie vykonávané v súlade s § 64 zákona EIA ako ústne pojednávanie podľa §
21 správneho poriadku, čo uviedol v odôvodnení rozhodnutia. V prípade, že správny orgán konzultáciu
podľa zákona EIA nenariadi, má o tom v súlade s § 3 ods. 2 správneho poriadku upovedomiť účastníka
konania s uvedením dôvodov, pre ktoré konzultáciu nezvolal.

Odvolateľovi nebolo upreté právo stať sa účastníkom následných povoľovacích konaní. V odvolaním
napadnutom rozhodnutí ho prvostupňový správny orgán uviedol ako účastníka konania a zároveň v
podmienke č. 12 uviedol, že má odvolateľ ZDS ako dotknutá verejnosť podľa § 24 zákona EIA postavenie
účastníka konania v povoľovacom procese.

K odvolaniu odvolateľa OZ Čistý vzduch:

Podľa § 24 ods. 2 zákona EIA dotknutá verejnosť má postavenie účastníka v konaniach uvedených v tretej
časti a následne postavenie účastníka v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ak
uplatní postup podľa odseku 3 alebo odseku 4, ak jej účasť v konaní už nevyplýva z osobitného predpisu.
Právo dotknutej verejnosti na priaznivé životné prostredie, ktorá prejavila záujem na navrhovanej činnosti
alebo jej zmene postupom podľa odseku 3 alebo odseku 4, môže byť povolením navrhovanej činnosti
alebo jej zmeny alebo následnou realizáciou navrhovanej činnosti alebo jej zmeny priamo dotknuté.

Stanovisko odvolateľa OZ Čistý vzduch k zámeru navrhovanej činnosti bolo doručené dotknutej obci
dňa 19. 08. 2020 pod spisovým číslom 29/2020/12. Dotknutá obec zverejnila uvedené stanovisko
na webových stránkach dňa 21. 08. 2020. Predmetné stanovisko však nedoručila prvostupňovému
správnemu orgánu.

Podľa § 23 ods. 4 zákona EIA rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec doručia
písomné stanoviská k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné
stanovisko v uvedenej lehote, stanovisko sa považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť svoje písomné
stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva
alebo od zverejnenia oznámenia podľa odseku 3; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď
je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.

V zmysle uvedeného právneho ustanovenia má obec zákonnú povinnosť doručiť prvostupňovému
správnemu orgánu všetky stanoviská k zámeru navrhovanej činnosti, ktoré jej boli doručené v stanovenej
lehote 21 dní od zverejnenia oznámenia. Vadou v konaní tak boli účastníkovi konania – odvolateľovi OZ
Čistý vzduch upreté jeho práva podľa zákona EIA a správneho poriadku.

Podľa § 3 písm. m) zákona EIA je povoľujúci orgán obec alebo orgán štátnej správy príslušný na
rozhodovanie v povoľovacom konaní.

Podľa § 3 písm. h) zákona EIA je povoľovacie konanie konanie, v ktorom sa rozhoduje o návrhu na
vydanie povolenia vo vzťahu k navrhovanej činnosti alebo jej zmene podľa osobitných predpisov.

Prenesený výkon štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku v zmysle
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku na území obce Veľké Kršteňany na
základe uzatvorených zmlúv o vzájomnej spolupráci podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
zabezpečuje Spoločný obecný úrad stavebný v Partizánskom.

Podľa § 3 písm. p) je dotknutý orgán orgán verejnej správy, ktorého záväzný posudok, súhlas, stanovisko,
rozhodnutie alebo vyjadrenie vydávané podľa osobitných predpisov podmieňujú povolenie navrhovanej
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činnosti, jej zmeny, alebo ktorého vyjadrenie sa vyžaduje pred prijatím alebo schválením strategického
dokumentu.

Podľa § 44 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
záväzný posudok regionálnej veterinárnej a potravinovej správy sa musí vyžiadať v územnom konaní,
stavebnom konaní a kolaudačnom konaní, ak sa týka stavieb a zariadení, ktoré sú určené na
a) chov alebo držanie zvierat,
b) výrobu, spracúvanie, ošetrenie a skladovanie krmív pre spoločenské zvieratá,
c) prípravu, výrobu, skladovanie a distribúciu medikovaných krmív,
d) ukladanie, ďalšie spracúvanie a neškodné odstránenie živočíšnych vedľajších produktov,
e) výrobu, spracúvanie alebo skladovanie potravín živočíšneho pôvodu okrem maloobchodných
prevádzkarní pri poskytovaní stravovacích služieb.

Nakoľko zámer navrhovanej činnosti predpokladá chov hospodárskych zvierat je Regionálna veterinárna
a potravinová správa Prievidza dotknutým orgánom v konaní podľa zákona EIA.

V zmysle uvedeného porušil prvostupňový správny orgán ustanovenie § 23 ods. 1 zákona EIA, keď
nezaslal zámer navrhovanej činnosti Spoločnému obecnému úradu stavebnému v Partizánskom ako
povoľujúcemu orgánu v konaní podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a Regionálnej veterinárnej správe Prievidza ako
dotknutému orgánu.

Podľa § 22 ods. 1 zákona EIA ak má byť predmetom posudzovania vplyvov navrhovaná činnosť alebo
jej zmena, navrhovateľ je povinný pred začatím povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej
zmene doručiť príslušnému orgánu zámer s náležitosťami podľa odsekov 3 až 5; zámer je navrhovateľ
povinný doručiť písomne a elektronicky a zároveň vopred dohodnúť s príslušným orgánom potrebný počet
písomných vyhotovení pre dotknuté obce. Túto povinnosť navrhovateľ nemá, ak doručil k navrhovanej
činnosti alebo jej zmene zámer v priebehu zisťovacieho konania podľa § 29.

Podľa § 17 ods. 1 správneho poriadku účastníci konania, ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu
dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia.

Podľa § 17 ods. 3 správneho poriadku splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným
plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice. Správny orgán môže v nepochybných
prípadoch od preukazu plnomocenstvom upustiť.

Zákon EIA ukladá povinnosť predložiť zámer navrhovanej činnosti navrhovateľovi. Zámer navrhovanej
činnosti predložil dňa 30. 07. 2020 prvostupňovému správnemu orgánu spracovateľ. Aj v ďalších
procesných krokoch predmetného konania bol navrhovateľ zastúpený spracovateľom. Navrhovateľ sa
môže dať zastupovať v konaní v zmysle § 17 ods. 1 správneho poriadku iným zástupcom, zástupca má
však povinnosť sa preukázať podľa správneho poriadku písomným plnomocenstvom. Predložený spis
prvostupňového správneho orgánu neobsahoval plnomocenstvo na zastupovanie.

Podľa § 29 ods. 3 zákona EIA ak sa rozhoduje o tom, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude
posudzovať podľa tohto zákona, primerane sa použijú kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe
č. 10, pričom príslušný orgán prihliada aj na stanoviská podľa § 23 ods. 4.

Účelom zákona EIA podľa § 2 písm. b) je zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy
navrhovaného strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie.

Podľa § 32 ods. 1 správneho poriadku správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav
veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi
účastníkov konania.
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Podľa § 46 správneho poriadku rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi
predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a
musí obsahovať predpísané náležitosti.

Podľa kritérií v prílohe č. 10 mal prvostupňový správny orgán posúdiť miesto vykonávania navrhovanej
činnosti, najmä posúdiť súlad navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou,
súčasný stav využitia územia a únosnosť prírodného prostredia ak ide o oblasti významné z hľadiska
výskytu, ochrany a zachovania vzácnych druhov fauny a flóry. Význam vplyvov navrhovanej činnosti má
posúdiť s ohľadom na veľkosť a povahu vplyvu, jeho frekvenciu a reverzibilitu.

Odvolací orgán má za to, že prvostupňový správny orgán nedostatočne vyhodnotil uvedené kritériá. V
záväznej aj smernej časti platného územného plánu obce Veľké Kršteňany sa uvádza, že v riešenom
katastrálnom území sa predpokladajú nálezy cenných biotopov, ktoré by mohli byť v budúcnosti
predmetom ochrany v rámci európskej, prípadne národnej siete chránených území. Tieto biotopy
zatiaľ nemá správa CHKO Ponitrie podrobne zmapované, ale je potrebné počítať s ochranou nelesnej
vegetácie a trvalo trávnatých porastov, v rámci ktorých sa môžu tieto biotopy nachádzať. Okresný
úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie požadoval vo svojom stanovisku č. OU-TN-
OSZP2-2020/025561-002 SIN zo dňa 02. 09. 2020 posudzovať navrhovanú činnosť podľa zákona EIA,
nakoľko nie je zdokumentovaný výskyt biotopov vyskytujúcich sa na lokalite a jej zázemí, čím chýba
vyhodnotenie vplyvu na vyššie uvedené biotopy. Prvostupňový správny orgán v odôvodnení odvolaním
napadnutého rozhodnutia neuviedol dôvod, pre ktorý požiadavku Okresného úradu Trenčín, odboru
starostlivosti o životné prostredie neakceptoval.

V zámere navrhovanej činnosti sa v kapitole 1.7.2 Druhová ochrana prírody na str. 16 uvádza, že hniezdne
prostredie predstavuje borovicový les na severe lokality a remízka na juhu lokality. V kapitole 3.2 Prírodné
prostredie, v časti hodnotiacej vplyvy prevádzky na faunu a flóru na str. 33 sa uvádza, že potenciálne
môže byť ovplyvnené hniezdenie niektorých citlivých druhov vtákov na vyrušovanie (dravce) v okolitej
brehovej a lesnej vegetácii. Zámer navrhovanej činnosti je lokalizovaný na území s vysokou mierou
biodiverzity, nenarušenom antropogénnou činnosťou s výnimkou sezónnych poľnohospodárskych prác
v jeho okrajovej časti. Predmetná lokalita prirodzene prechádza na S a SZ do súvislých kompaktných
lesných porastov Nitrických vrchov. Predpoklad hniezdenia chránených druhov, citlivých na vyrušovanie
je v tejto lokalite veľmi vysoký. Sprístupnenie lokality spevnenou cestou, zabezpečenie pripojenia na
inžinierske siete zároveň s ďalším predpokladaným rozvojom uvedenej lokality a okolitého územia
by mohlo viesť k trvalému a nezvratnému antropogénnemu narušeniu tohto hodnotného prírodného
prostredia a k oslabeniu jeho ekologickej únosnosti a environmentálnej citlivosti.

Na Okresnom úrade Partizánske, odbore starostlivosti o životné prostredie prebieha schvaľovanie
Regionálneho územného systému ekologickej stability pre okres Partizánske. Predmetný dokument
je zverejnený na webových stránkach Okresného úradu Partizánske. V zmysle návrhu uvedeného
dokumentu je predmetná lokalita zaradená čiastočne do regionálneho biokoridoru RBk1 Malé Kršteňany
– Veľké Uherce. Medzi činnosti, ktoré predstavujú ohrozenie predmetného biokoridoru sú zaradené
činnosti – výstavba väčších urbanizovaných komplexov ako priemyselné areály, rekreačná infraštruktúra,
bytová zástavba (individuálna, hromadná); veľkoplošné oplotenie poľnohospodárskych kultúr a trvalých
trávnych porastov. Pre uvedený biokoridor sú navrhnuté ekostabilizačné a manažmentové opatrenia
– neurbanizovať plochy biokoridoru a jeho bezprostrednú blízkosť, vylúčiť akékoľvek trvalé a
nepriechodné oplotenie pozemkov v biokoridore, zachovať alebo obnoviť krajinnú štruktúru s vysokým
podielom heterogénnych prvkov ŠKŠ, minimalizovať svetelné znečistenie priestoru biokoridoru. V
zmysle uvedeného dokumentu by realizáciou zámeru navrhovanej činnosti mohlo dôjsť k ohrozeniu
navrhovaného biokoridoru.

Podľa § 22 ods. 6 zákona EIA príslušný orgán na základe žiadosti navrhovateľa môže vo výnimočnom
prípade upustiť do 30 dní od doručenia žiadosti od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti
najmä vtedy, ak nie je k dispozícii iná lokalita, alebo ak pre navrhovanú činnosť neexistuje iná technológia.
Ak z pripomienok predložených k zámeru podľa § 23 ods. 4 vyplynie potreba posudzovania ďalšieho
reálneho variantu navrhovanej činnosti, príslušný orgán uplatní požiadavku na dopracovanie ďalšieho
variantu v konaní podľa tohto zákona.
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Podľa § 12 ods. 14 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a
územnoplánovacej dokumentácií rekreačné územia podľa odseku 4 písm. f) obsahujú časti územia obcí,
ktoré zabezpečujú požiadavky každodennej rekreácie bývajúceho obyvateľstva a turistov. Podstatnú časť
rekreačných zón musí tvoriť zeleň, najmä lesy a sady, ovocné sady, záhrady a záhradkárske osady, trávne
plochy a prípadne aj vodné toky a iné vodné plochy. Do rekreačnej plochy sa môžu umiestniť športové
zariadenia, ihriská, kúpaliská, zariadenia verejného stravovania a niektorých služieb, centrá voľného času
a zariadenia so špecifickou funkciou.

V zmysle predmetného právneho ustanovenia je teda v zmysle územnoplánovacej dokumentácie územie,
ktoré zabezpečuje každodennú rekreáciu. V predmetnom ustanovení sú vymenované prípustné činnosti
pre rekreačné plochy. V uvedených činnostiach sa neuvádza obytná funkcia.

Podľa predloženého zámeru navrhovanej činnosti bude agroturistický areál pozostávať zo 6 chatiek o
rozmeroch 13 x 7 m prevádzkovaných len v letnom období a reštaurácie, ktorá, ako vyplýva z predloženej
výkresovej časti nemá navrhnutú vodomernú šachtu, ani žumpu. Obdobne sa v zámere neuvádza, akým
spôsobom budú odvádzané odpadové vody z chatiek a do chatiek nie je zakreslený ani prívod vody a
elektrickej energie. Žumpy a vodomerné šachty podľa predloženej výkresovej časti majú navrhnuté len 4
rodinné domy. V kapitole 3. 1. Posúdenie vplyvov na obyvateľstvo v časti vplyvy počas prevádzky sa na
str. 31 uvádza, že sa predpokladá využitie rekreačného potenciálu areálu iba v letnom období.

Vplyv navrhovanej činnosti sa v zmysle zákona EIA posudzuje komplexne. Navrhovateľ v dôsledku
realizácie navrhovanej činnosti plánuje upraviť prístupovú komunikáciu a napojiť predmetnú lokalitu na
inžinierske siete. Z predloženého zámeru ale nie je zrejmé, akým spôsobom a kedy v rámci realizácie
navrhovanej činnosti bude upravená prístupová komunikácia a ako a kadiaľ bude vedené pripojenie
na inžinierske siete. V predloženej výkresovej časti je zaznačená elektrická prípojka vedená v telese
prístupovej komunikácie a čiastočne aj v línii koryta občasného toku.

Zámer navrhovanej činnosti je podkladom rozhodnutia správneho orgánu v zisťovacom konaní, ktorý musí
na základe jeho posúdenia a posúdenia ďalších podkladov presne a úplne vyhodnotiť priame a nepriame
vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie a určiť opatrenia na ich zmiernenie alebo elimináciu.

Navrhovaná činnosť je umiestnená v lokalite, ktorá sa navrhuje ako biokoridor umožňujúci migráciu
veľkých kopytníkov v smere sever-juh až po pohorie Tríbeč. Okolité lesné porasty a líniová vegetácia na
okraji lúčnych komplexov a poľnohospodárskej krajiny je pravdepodobne hniezdiskom dravcov.

Prvostupňový správny orgán odôvodnil upustenie od variantného riešenia navrhovanej činnosti tým, že
je umiestnenie areálu v súlade s územným plánom obce Veľké Kršteňany. Územie označené ako lokalita
H je určené pre monofunkčnú funkciu rekreácie, čo navrhovaná činnosť spĺňa. Stavba je v dostupnosti
ku všetkým potrebným inžinierskym sieťam.

V zmysle predchádzajúcich skutočností má odvolací orgán za to, že toto odôvodnenie nie je v súlade
so skutkovým stavom. Navrhovaná činnosť nie je monofunkčná – spája funkciu rekreačnú s funkciou
obytnou a navrhovaná lokalita aktuálne nemá pripojenie na požadované inžinierske siete. V súvislosti s
uvedeným je tiež potrebné vziať na vedomie skutočnosť, že účelom konania zákona EIA podľa § 2 písm.
c) je objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti
vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom.

Primárne je teda v zmysle zákona EIA potrebné posúdiť navrhovanú činnosť variantne v porovnaní s
nulovým variantom a zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovanej činnosti na životné
prostredie. Vzhľadom na uvedené, nie je možné sa odvolávať na súlad s územným plánom obce, ktorý
nebol predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Na základe vyššie uvedených skutočností a pokiaľ potreba posudzovania ďalšieho reálneho variantu
navrhovanej činnosti vyplynie zo stanovísk podľa § 23 ods. 4 zákona EIA, teda aj stanoviska odvolateľa
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OZ Čistý vzduch zo dňa 17. 08. 2020, uplatní prvostupňový správny orgán požiadavku na dopracovanie
ďalšieho variantu v konaní podľa tohto zákona.

Podľa § 59 ods. 1 správneho poriadku odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu;
ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni.

Podľa § 59 ods. 3 správneho poriadku odvolací orgán rozhodnutie zruší a vec vráti správnemu orgánu,
ktorý ho vydal, na nové prejednanie a rozhodnutie, pokiaľ je to vhodnejšie najmä z dôvodov rýchlosti
alebo hospodárnosti; správny orgán je právnym názorom odvolacieho orgánu viazaný.

Odvolací orgán preskúmal napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu, čo znamená preskúmanie správnosti
a zákonnosti rozhodnutia. Odvolací orgán nie je viazaný iba dôvodmi uvedenými v odvolaní. Rovnako nie
je viazaný skutkovými zisteniami ani právnym názorom, ku ktorým dospel prvostupňový správny orgán.
V rámci preskúmania odvolaním napadnutého rozhodnutia sa preskúmava tak výrok rozhodnutia, ako aj
jeho odôvodnenie vrátane konania, ktoré mu predchádzalo.

Odvolací orgán uvádza, že sa zaoberal podanými námietkami odvolateľov v celom rozsahu. Odvolací
orgán odvolaniu vyhovel, rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu zrušil a vrátil ho na nové
prerokovanie, keďže to považuje za vhodnejšie najmä z dôvodov rýchlosti a hospodárnosti.

V pokračovaní konania prvostupňový správny orgán odstráni vady uvedené v odôvodnení tohto
rozhodnutia, najmä

a) zašle zámer navrhovanej činnosti v zmysle § 23 ods. 1 zákona EIA povoľujúcemu orgánu a dotknutému
orgánu,

b) vyžiada si od navrhovateľa doplnenie písomného splnomocnenia na zastupovanie v zmysle § 17 ods.
3 správneho poriadku pre spracovateľa a doplnenie zámeru navrhovanej činnosti tak, aby mohol úplne a
presne posúdiť vplyv navrhovanej činnosti na životné prostredie

c) oboznámi účastníkov konania pred vydaním rozhodnutia so všetkými podkladmi rozhodnutia v zmysle
§ 33 ods. 2 správneho poriadku,

d) vyrovná sa s námietkami § 29 ods. 3 zákona EIA a v zmysle § 47 ods. 3 správneho poriadku odvolateľa
OZ Čistý vzduch zo dňa 17. 08. 2020 k zámeru navrhovanej činnosti, ktoré boli doručené dňa 19. 08.
2020 dotknutej obci a s požiadavkou OU TN na posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona EIA,

e) v odôvodnení rozhodnutia v zmysle § 29 ods. 3 zákona EIA a v zmysle § 47 ods. 3 správneho poriadku
správny orgán uvedenie ako posúdil kritéria z prílohy č. 10 zákona EIA, najmä s ohľadom na miesto
vykonávania navrhovanej činnosti, význam a reverzibilitu predpokladaných priamych ale aj nepriamych
vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a v spojitosti so zachovaním migračných trás veľkých
kopytníkov.

f) v prípade, že zo stanoviska odvolateľa OZ Čistý vzduch zo dňa 17. 08. 2020 vyplynie potreba
dopracovania ďalšieho variantu navrhovanej činnosti a na základe skutočností uvedených v odôvodnení
tohto rozhodnutia uplatní prvostupňový správny orgán požiadavku na dopracovanie ďalšieho variantu
navrhovanej činnosti.

Na základe vyššie uvedeného rozhodol odvolací orgán v predmetnej veci v súlade s § 59 ods. 3 správneho
poriadku tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podľa § 59 ods. 3 správneho poriadku je správny orgán viazaný právnym názorom odvolacieho orgánu.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 59 ods. 4 správneho poriadku nemožno ďalej odvolať. Toto
rozhodnutie nemožno preskúmať súdom.
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JUDr. Eva Plevová
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10126
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