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Priebehy procesu hodnotenia vplyvov na životné prostredie (strana pôvodu Slovenská republika)  
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EIA-priebeh Slovenská 

republika 
legislatívny stav 

 

(slovenské zákonné podmienky) 

Cezhraničné posudzovanie 
podľa Dohovoru Espoo a 

Aarhuského dohovoru 
 

(slovenské zákonné podmienky a podmienky 
bilaterálnej dohody) 

Aktivity v Rakúskej republike 
 
 

(rakúske zákonné podmienky a podmienky 
bilaterálnej dohody) 

Pre dodatočný zápis pre 
užívateľa 

EIA-zákon 
Ak nie je uvedené inak, vzťahujú 
sa paragrafy k uvedenému 
slovenskému zákonu. 

 
Slovenský zákon č. 24/2006 Z. z. 

o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie 
(ďalej len „zákon“) 

 
Príslušný orgán podľa zákona je: 
Ministerstvo životného prostredia 
SR, krajské úrady životného 
prostredia, obvodné úrady 
životného prostredia. 

Slovenský zákon č. 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie (ďalej len 
„zákon“) – jeho štvrtá časť sa týka 
posudzovania vplyvov 
presahujúcich štátne hranice a  
Dohody medzi vládou 
Slovenskej republiky a vládou 
Rakúskej republiky 
o vykonávaní Dohovoru Espoo 
(ďalej označenej ako Dohoda) 
 
Príslušným orgánom na 
posudzovanie vplyvov 
presahujúcich štátne hranice je 
vždy Ministerstvo životného 
prostredia SR (ďalej len, MŽP 

Rakúsky zákon č. 1993/697 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie v znení I 

2005/14 
 

Rakúsky zákon o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie 2000 
(č. 1993/697 Z. z. v znení I 
2005/14, ďalej len „zákon o EIA“) 
upravuje niekoľko špecifických 
ustanovení týkajúcich sa úlohy 
Rakúskej republiky ako dotknutej 
strany v cezhraničnom 
posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie. Zákon o EIA však 
ponecháva osobitné zmluvné 
ustanovenia štátu bez zmeny (§ 
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Podľa § 18 zákona predmetom 
posudzovania vplyvov na životné 
prostredie sú projekty uvedené 
v prílohe č. 8 zákona. 
 
V časti A prílohy č. 8 zákona sú 
uvedené projekty, ktoré podliehajú 
povinnému hodnoteniu. 
 
V časti B prílohy č. 8 zákona sú 
uvedené projekty, ktoré podliehajú 
zisťovaciemu konaniu. 
 
Posudzovaniu podliehajú i zmeny 
projektov uvedených v prílohe č. 8 
zákona. 
 
Podľa § 18 ods. 4 a ods. 5 zákona 
môže príslušný orgán rozhodnutím 
určiť, že posudzovaniu podlieha 
i projekt neuvedený v prílohe č. 8 
zákona. 
 

 

SR“). 
 
Podľa § 40 zákona predmetom 
posudzovania vplyvov 
presahujúcich štátne hranice sú 
projekty uvedené v prílohe č. 13 
a projekty uvedené v prílohe č. 8, 
vykonávané na území Slovenskej 
republiky, ktoré môžu mať 
závažný vplyv na životné 
prostredie presahujúci štátne 
hranice. 
 
Predmetom posudzovania môže 
byť i ktorýkoľvek ďalší projekt 
uvedený v prílohe č. 13 a prílohe 
č. 8 ak o to požiada dotknutá 
strana. 
 
Predmetom posudzovania sú 
i projekty vykonávané na území 
iného štátu, ktoré môžu mať 
závažný vplyv na životné 
prostredie Slovenskej republiky.  

10/8 zákona o EIA). 
 
V Rakúskej republike takto vstúpila 
1. februára 2005 do platnosti 
bilaterálna dohoda medzi 
Rakúskoou republikou a 
Slovenskou republikou o 
implementácii dohody o 
posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie v cezhraničnom rámci 
paralelne so zákonom EIA. (Z. z. 
III 2005/1, ďalej len  „Dohoda“). 
 

ZZ ÁÁ MM EE RR  

Vypracovanie zámeru 
Podľa § 22 zákona navrhovateľ 
doručí príslušnému orgánu 
podklady o zámere. Podrobnosti 
o obsahu a štruktúre zámeru 
obsahuje príloha č. 9 zákona. 
 
Zámer sa vypracováva pre 

Vypracovanie zámeru 
Podľa § 22 zákona navrhovateľ 
doručí MŽP SR podklady o 
zámere. Podrobnosti o obsahu 
a štruktúre zámeru obsahuje 
príloha č. 9 zákona. 
 
Zámer sa vypracováva pre 
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projekty, ktoré podliehajú 
zisťovaciemu konaniu i pre 
projekty, ktoré podliehajú 
povinnému hodnoteniu podľa 
zákona. 
 
V zámere je vždy uvedené, či 
môže mať projekt/zámer závažný 
vplyv na životné prostredie 
presahujúci štátne hranice. 

projekty, ktoré podliehajú 
zisťovaciemu konaniu i pre 
projekty, ktoré podliehajú 
povinnému hodnoteniu podľa 
zákona. 
 
V zámere je vždy uvedené, či 
môže mať projekt/zámer závažný 
vplyv na životné prostredie 
presahujúci štátne hranice.  

IINNFFOORRMMAAČČNNÁÁ  FFÁÁZZAA  &&  ZZ IISSŤŤOOVVAACCIIEE   KKOONNAANNIIEE 
Informovanie o zámere 

 
Podľa § 23 zákona príslušný orgán 
do 7 dní od doručenia zámeru 
zašle zámer EIA-orgánu, 
dotknutým orgánom a dotknutej 
obci. 
 
Príslušný EIA-orgán zverejní 
oznámenie o predložení zámeru, 
ktoré obsahuje základné údaje 
o projekte a základné údaje 
o navrhovateľovi  na internetovej 
stránke ministerstva. 
 
Dotknutá obec do 3 dní od 
doručenia zámeru o ňom informuje 
verejnosť spôsobom v mieste 
obvyklým a zároveň oznámi, kde 
a kedy je možné do zámeru 
nahliadnuť. 
 
Zámer musí byť verejnosti 

Informovanie o zámere 
 
Podľa § 23 zákona MŽP SR  do 7 
dní od doručenia zámeru zašle 
zámer EIA-orgánu, dotknutým 
orgánom a dotknutej obci. 
 
MŽPSR zverejní oznámenie 
o predložení zámeru, ktoré 
obsahuje základné údaje 
o projekte a základné údaje 
o navrhovateľovi  na internetovej 
stránke ministerstva. 
 
Dotknutá obec do 3 dní od 
doručenia zámeru o ňom 
informuje verejnosť spôsobom 
v mieste obvyklým a zároveň 
oznámi, kde a kedy je možné do 
zámeru nahliadnuť. 
 
Zámer musí byť verejnosti 
sprístupnený po dobu 21 dní od 

Informovanie o zámere 
 
Rakúska strana zastúpená 
Ministerstvom životného prostredia 
(BMLFUW) ako kontaktné miesto 
podľa Dohovoru Espoo prijme 
oznámenie slovenskej strany 
a rozhodne, či sa Rakúska 
republika zúčastní cezhraničnej 
EIA (čl. 2/7 Dohody).  
 
Ak sa Rakúsko rozhodne, že sa 
zúčastní cezhraničnej EIA, oznámi 
túto skutočnosť slovenskej strane.  
 
Dotknuté orgány informujú vlastnú 
verejnosť v rovnakom rozsahu ako 
je informovaná slovenská 
verejnosť  (čl. 4 Dohody). 
 
Okrem toho dotknutá krajinská 
vláda by mala v zmysle §9 zákona 
o EIA  verejne vystaviť doručené 
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sprístupnený po dobu 21 dní od 
doby, kedy bola o zámere 
informovaná.  
 
Informovanie o zámere sa 
vykonáva  pri  zisťovacom konaní 
i pri povinnom hodnotení. 

doby, kedy bola o zámere 
informovaná.  
 
Informovanie o zámere sa 
vykonáva pri  zisťovacom konaní 
i pri povinnom hodnotení. 
 
Podľa § 44 zákona informáciu 
o navrhovanej činnosti oznámi 
MŽP SR rakúskej strane 
(BMLFUW) bez zbytočného 
odkladu po doručení zámeru. 
 
Informácia obsahuje: 
 
a) základné údaje o projekte 
vrátane dostupných údajov 
o predpokladaných vplyvoch na 
životné prostredie presahujúcich 
štátne hranice, 
b) informáciu o druhu povolenia, 
ktoré sa vyžaduje podľa 
osobitných predpisov, 
c) lehotu na doručenie odpovede 
rakúskej strany. 
 
Ak rakúska strana oznámi svoj 
úmysel zúčastniť sa 
posudzovania, MŽP SR (podľa § 
46) zákona doručí rakúskej strane 
 
a) údaje o projekte v rozsahu 
uvedenom v § 22 zákona 
a v prílohe č. 9, ak už neboli 
oznámené 

posudky, ktoré zodpovedajú 
žiadosti o povolenie, dokumentácii 
o vplyvoch na životné prostredie, 
alebo iným pre rozhodnutie 
relevantným posudkom (§ 10/7 
zákona o EIA). 
 
Doba vystavenia sa riadi podľa 
slovenských ustanovení (§ 10/7 
zákona o EIA). 
 
Zásady pre toto vystavenie sú 
nasledujúce: 
 
Verejné vystavenie podkladov na  
EIA-úrade a obci, oznámenie 
v úradnom vestníku  Wiener 
Zeitung a v dvoch denníkoch 
rozšírených v dotknutej spolkovej 
krajine (§9/1 a 3 zákona o EIA). 
 
Každý môže odovzdať písomné 
stanovisko v dobe vystavenia (§ 
9/4 zákona o EIA). 
 
V Rakúskej republike je potrebné 
dať možnosť k vyjadreniu 
stanoviska aj iným dotknutým 
úradom v ich oblasti úloh 
vzťahujúcich sa na životné 
prostredie (§ 10/7 zákona o EIA). 
 
Na žiadosť Slovenskej republiky 
musí krajinská vláda doručiť aj 
informácie o možnom dotknutom 
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b) informáciu o postupe 
posudzovania vrátane lehoty na 
podanie pripomienok, 
c) informácii o predpokladaných 
vplyvoch projektu na územie 
rakúskej strany. 

životnom prostredí Rakúskej 
republiky (§ 10/7 zákona o EIA). 
 
Aj ďalšie prípadné posudky alebo 
rozhodnutia doručené zo 
slovenskej strany musia byť 
sprístupnené verejnosti vo vhodnej 
forme (§ 10/7 zákona o EIA). 

    
Pripomienkovanie zámeru 

 
Rezortný orgán, povoľujúci orgán, 
iné dotknuté orgány a dotknutá 
obec doručia písomné stanoviská 
k zámeru príslušnému orgánu do 
21 dní od jeho doručenia. 
 
Verejnosť môže doručiť svoje 
písomné stanoviská k zámeru 
príslušnému orgánu pre EIA do 21 
dní od jeho zverejnenia. 

Pripomienkovanie zámeru 
 

Ministerstvo, povoľujúci orgán, 
dotknuté orgány a dotknutá obec 
doručia písomné stanoviská 
k zámeru MŽP SR do 21 dní od 
jeho doručenia. 
 
Verejnosť môže doručiť svoje 
písomné stanoviská k zámeru 
MŽP SR do 21 dní od jeho 
zverejnenia. 

Pripomienkovanie zámeru 
 

Krajinská vláda, BMVIT, alebo 
BMLFUW zašle MŽP SR 
stanovisko Rakúskej republiky 
v slovenskom jazyku, ako aj všetky 
stanoviská verejnosti v origináli (čl. 
4/3 a čl. 14 Dohody). 
 
Toto zostáva nedotknuteľné na 
základe ustanovenia, že sú 
sprostredkované doručené 
stanoviská krajinskej vlády SR ako 
štátu pôvodu (§ 10/7 a 8 zákona o 
EIA). 

 

RROOZZSSAAHH  HHOODDNNOOTTEENNIIAA  AA  ČČAASSOOVVÝÝ  HHAARRMMOONNOO GGRRAAMM 
Určenie rozsahu hodnotenia 

 
Podľa § 30 zákona rozsah 
hodnotenia a podľa potreby aj jeho 
časový harmonogram určí 
príslušný orgán v spolupráci 
s dotknutým ministerstvom 
a povoľujúcim orgánom a doručí ho 

Určenie rozsahu hodnotenia 
 
Podľa § 30 zákona rozsah 
hodnotenia a podľa potreby aj 
jeho časový harmonogram určí 
MŽP SR v spolupráci s dotknutým 
ministerstvom a povoľujúcim 
orgánom a doručí ho 
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navrhovateľovi spolu so 
stanoviskami predloženými 
k zámeru. 

Pri určení rozsahu hodnotenia sa 
vychádza z prílohy č. 11 zákona 
s prihliadnutím na stanoviská 
predložené k zámeru. 

navrhovateľovi spolu so 
stanoviskami predloženými 
k zámeru. 

Pri určení rozsahu hodnotenia sa 
vychádza z prílohy č. 11 zákona 
s prihliadnutím na stanoviská 
predložené k zámeru. 

Podľa § 46 zákona sa pri určení 
rozsahu hodnotenia zohľadnia 
i pripomienky rakúskej strany, ak 
boli doručené k zámeru. 

    

Informovanie o rozsahu 
Podľa § 30 ods. 4 zákona, 
navrhovateľ v spolupráci s dotknu-
tou obcou bez zbytočného odkladu 
informuje verejnosť o určenom 
rozsahu hodnotenia spôsobom 
v mieste obvyklým. 

Informovanie o rozsahu 
Podľa § 30 ods. 4 zákona, 
navrhovateľ v spolupráci s dotknu-
tou obcou bez zbytočného 
odkladu informuje verejnosť 
o určenom rozsahu hodnotenia 
spôsobom v mieste obvyklým. 

 

  

    

Pripomienkovanie rozsahu 
 
Podľa § 30 ods. 5 verejnosť, 
dotknutá obec, dotknutý 
samosprávny kraj, dotknuté orgány 
môžu predložiť pripomienky 
k rozsahu hodnotenia do 10 dní od 
jeho zverejnenia príslušnému 
orgánu, ktorý ich po vyhodnotení 
doručí navrhovateľovi. 

Pripomienkovanie rozsahu 
 

Podľa § 30 ods. 5 verejnosť, 
dotknutá obec, dotknutý 
samosprávny kraj, dotknuté 
orgány môžu predložiť 
pripomienky k rozsahu hodnotenia 
do 10 dní od jeho zverejnenia 
príslušnému orgánu, ktorý ich po 
vyhodnotení doručí 
navrhovateľovi. 
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SSPPRRÁÁVVAA  OO  HHOODDNNOO TTEENNÍÍ 

Vypracovanie správy 
 

Podľa § 31 zákona komplexné 
zistenie, opísanie a vyhodnotenie 
predpokladaných vplyvov projektu 
na životné prostredie vrátane 
porovnania s existujúcim stavom 
životného prostredia sa uvedie 
v správe o hodnotení. 

 
Hodnotenie vplyvu sa vykoná 
podľa prílohy č. 11 a podľa 
určeného rozsahu hodnotenia. 

Vypracovanie správy 
 

Podľa § 31 zákona komplexné 
zistenie, opísanie a vyhodnotenie 
predpokladaných vplyvov projektu 
na životné prostredie vrátane 
porovnania s existujúcim stavom 
životného prostredia sa uvedie 
v správe o hodnotení. 

 

Hodnotenie vplyvu sa vykoná 
podľa prílohy č. 11 a podľa 
určeného rozsahu hodnotenia. 

  

    

Predloženie správy 
 

Podľa § 31 navrhovateľ predloží 
správu o hodnotení príslušnému 
orgánu. 

Predloženie správy 
 

Podľa § 31 navrhovateľ predloží 
správu o hodnotení MŽP SR. 
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Informovanie o správe 
 

Podľa § 33 príslušný orgán 
bezodkladne doručí správu 
o hodnotení na zaujatie stanoviska 
dotknutému ministerstvu, 
dotknutému orgánu, povoľujúcemu 
orgánu a dotknutej obci pre 
vypracovaní stanoviska.  
Súčasne zverejní správu na 
internetovej stránke MŽP SR. 
 
Dotknutá obec do 3 dní od 
doručenia správy o nej informuje 
verejnosť a zároveň zverejní 
všeobecne zrozumiteľné zhrnutie 
po dobu 30 dní spôsobom v mieste 
obvyklým a oznámi, kde a kedy 
možno do správy nahliadnuť, robiť 
z nej výpisy, odpisy alebo zhotoviť 
kópie. 

Informovanie o správe 
 

Podľa § 33 MŽP SR bezodkladne 
doručí správu o hodnotení na 
zaujatie stanoviska dotknutému 
ministerstvu, dotknutému orgánu, 
povoľujúcemu orgánu a dotknutej 
obci pre vypracovaní stanoviska.  
 
Súčasne  zverejní správu na 
internetovej stránke MŽP SR. 
 
Dotknutá obec do 3 dní od 
doručenia správy o nej informuje 
verejnosť a zároveň zverejní 
všeobecne zrozumiteľné zhrnutie 
po dobu 30 dní spôsobom 
v mieste obvyklým a oznámi, kde 
a kedy možno do správy 
nahliadnuť, robiť z nej výpisy, 
odpisy alebo zhotoviť kópie. 
 
Podľa § 47 zákona MŽP SR bez 
zbytočného odkladu doručí 
dokumentáciu o hodnotení vplyvu 
na životné prostredie vypracovanú 
podľa prílohy č. 15 zákona 
rakúskej strane a zároveň ju vyzve 
na uskutočnenie konzultácií.  

Informovanie o správe 
 

Rakúska strana podľa článku 4 
Dohody zabezpečí, aby sa jej 
verejnosť mohla zúčastniť na 
posudzovaní v rovnakom rozsahu 
a za rovnakých podmienok ako 
verejnosť strany pôvodu vrátane 
predloženia stanovísk. 
Rakúska strana informuje svoju 
verejnosť o možnostiach 
a formách účasti na medzištátnom 
posudzovaní, najmä o možnosti 
predloženia písomného stanoviska 
k navrhovanej činnosti a o čase 
a mieste predloženia stanovísk (čl. 
4/2 Dohody). 
 
Aj ďalšie prípadné posudky alebo 
rozhodnutia doručené zo 
slovenskej strany, musia byť 
sprístupnené verejnosti vo vhodnej 
forme (§ 10/7 zákona o EIA). 

 

    

Verejné prerokovanie 
§34 zákona 

 
Podľa § 34 ods. 2 zákona dotknutá 

Verejné prerokovanie 
§34 zákona 

 
Podľa § 34 ods. 2 zákona 

Verejné prerokovanie 
 
 

Ak rakúska strana prejaví záujem 
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obec zabezpečí po dohode 
a v spolupráci s navrhovateľom 
verejné prerokovanie navrhovanej 
činnosti. 
 
Termín a miesto konania verejného 
prerokovania oznámi dotknutá 
obec verejnosti najmenej 10 dní 
pred  jeho konaním. 
 
Dotknutá obec v spolupráci 
s navrhovateľom vyhotoví záznam 
o priebehu verejného prerokovania 
a doručí ho príslušnému orgánu. 

dotknutá obec zabezpečí po 
dohode a v spolupráci 
s navrhovateľom verejné 
prerokovanie navrhovanej 
činnosti. 
 
Termín a miesto konania 
verejného prerokovania oznámi 
dotknutá obec verejnosti najmenej 
10 dní pred  jeho konaním. 
 
Dotknutá obec v spolupráci 
s navrhovateľom vyhotoví záznam 
o priebehu verejného 
prerokovania a doručí ho 
príslušnému orgánu. 
 
Podľa Dohody slovenská strana 
informuje o verejnom prerokovaní 
rakúsku stranu a umožní účasť 
rakúskej verejnosti na verejnom 
prerokovaní. 

 
Ak rakúska strana prejaví záujem 
o konanie verejného prerokovania 
na svojom území, zabezpečí 
slovenská strana účasť 
navrhovateľa, spracovateľov 
posudkov a prípadne ďalších 
odborníkov, ktorí sa na 
medzištátnom posudzovaní 
zúčastňujú. 

 

Zmluvná strana, ktorá organizuje 

o konanie verejného prerokovania 
na svojom území, zabezpečí 
miesto konania a informovanie 
verejnosti (čl. 5/2 Dohody).  
 
Ak Rakúska republika organizuje 
verejné prerokovanie, vyhotoví o 
prerokovaní protokol a do 6 
týždňov ho predloží v slovenskom 
jazyku Slovenskej republike (čl. 
5/3 Dohody). 
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verejné prerokovanie, vyhotoví 
z prerokovania protokol a predloží 
ho druhej zmluvnej strane. 

 

OODDBBOORRNN ÝÝ  PPOOSSUUDDOOKK  KK  NNAAVVRRHHOOVVAANNEEJJ   ČČ IINNNNOOSSTT II   
Podľa § 36 zákona odborný 
posudok k navrhovanej činnosti 
môže vypracovať iba fyzická osoba 
alebo právnická osoba zapísaná 
v zozname odborne spôsobilých 
osôb, ktorú určí MŽP SR. 
 
V odbornom posudku sa vyhodnotí 
najmä úplnosť správy o hodnotení, 
návrh opatrení, priebeh procesu 
EIA. 
 
Odborný posudok obsahuje i návrh 
záverečného stanoviska. 

Podľa § 36 zákona odborný 
posudok k navrhovanej činnosti 
môže vypracovať iba fyzická 
osoba, alebo právnická osoba 
zapísaná v zozname odborne 
spôsobilých osôb, ktorú určí MŽP 
SR. 
 
V odbornom posudku sa 
vyhodnotí najmä úplnosť správy 
o hodnotení, návrh opatrení, 
priebeh procesu EIA. 
 
Odborný posudok obsahuje 
i návrh záverečného stanoviska. 

Aj ďalšie prípadné posudky alebo 
rozhodnutia doručené zo 
slovenskej strany musia byť 
sprístupnené verejnosti vo vhodnej 
forme (§ 10/7 zákona o EIA). 

 

ZZÁÁVVEERREEČČNNÉÉ  SSTTAANNOOVVIISSKKOO 
Vypracovanie záverečného 

stanoviska 
 

Podľa § 37 zákona príslušný orgán 
v súčinnosti s orgánom na ochranu 
zdravia vypracuje záverečné 
stanovisko.  
 
Podrobnosti o obsahu 
záverečného stanoviska sú 
uvedené v prílohe č 12 zákona. 

Vypracovanie záverečného 
stanoviska 

 
Podľa § 37 zákona MŽP SR 
v súčinnosti s orgánom na 
ochranu zdravia vypracuje 
záverečné stanovisko.  
 
Podrobnosti o obsahu 
záverečného stanoviska sú 
uvedené v prílohe č 12 zákona. 

Aj ďalšie prípadné posudky alebo 
rozhodnutia doručené zo 
slovenskej strany, musia byť 
sprístupnené verejnosti vo vhodnej 
forme (§ 10/7 zákona o EIA). 
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Záverečné stanovisko k posudzo-
vaniu činností, ktoré môžu mať 
vplyv presahujúci štátne hranice, 
musí podľa § 48 zákona okrem 
náležitostí uvedených v prílohe č. 
12 obsahovať aj náležitosti podľa 
prílohy č. 15 a vyjadrenie k pripo-
mienkam rakúskej strany vrátane 
pripomienok jej verejnosti. 

    

Informovanie o záverečnom 
stanovisku 

 
Podľa § 37 príslušný orgán doručí 
záverečné stanovisko navrho-
vateľovi, dotknutému ministerstvu, 
povoľujúcemu orgánu, dotknutým 
orgánom, dotknutej obci 
a zainteresovanej verejnosti. 
 
Dotknutý orgán, ktorému bolo 
doručené záverečné stanovisko, 
ho zverejní  v lehote do 3 dní od 
jeho doručenia spôsobom v mieste 
obvyklým a oznámi, kde je možno 
doň nahliadnuť, robiť z neho 
výpisy, odpisy, alebo zhotoviť 
kópie. 

 

Informovanie o záverečnom 
stanovisku 

 
Podľa § 37 príslušný orgán doručí 
záverečné stanovisko 
navrhovateľovi, orgánom, 
dotknutej obci a zainteresovanej 
verejnosti. 
 
 
Dotknutý orgán, ktorému bolo 
doručené záverečné stanovisko, 
ho zverejní  v lehote do 3 dní od 
jeho doručenia spôsobom 
v mieste obvyklým a oznámi, kde 
je možno doň nahliadnuť, robiť 
z neho výpisy, odpisy, alebo 
zhotoviť kópie. 
 
Podľa § 48 MŽP SR bez 
zbytočného odkladu doručí 
rakúskej strane záverečné 
stanovisko k činnosti 
a rozhodnutie o povolení činnosti 

Informovanie o záverečnom 
stanovisku 

 
Záverečné stanovisko, všetky 
rozhodnutia o povolení, ako aj 
prípadné súdne rozhodnutia v tejto 
veci sa odovzdajú bez zbytočného 
odkladu najneskôr do 4 týždňov od 
ich vydania. 
 
Záverečné vyjadrenie (pri 
záverečnom stanovisku), 
rozsudok, opatrenia a pre dotknutú 
stranu podstatné časti 
odôvodnenia sa doručia v jazyku 
dotknutej strany, celkový 
dokument v jazyku strany pôvodu 
(čl. 7/1 a 2 Dohody). 
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vydané podľa osobitných 
predpisov. 

RROOZZHHOODDOOVVAANNIIEE   OO  PPOOVVOOLLEENNÍÍ   NNAAVVRRHHOOVVAANNEEJJ   ČČ IINNNNOOSSTTII 
Podľa § 38 zákona povoľujúci 
orgán pri rozhodovaní o povolení 
navrhovanej činnosti (zámeru) 
musí prihliadať na obsah 
stanoviska. 
 
Povoľujúci orgán nemôže bez 
priloženia záverečného stanoviska 
k činnosti vydať rozhodnutie podľa 
osobitných predpisov. 
 
Príslušný orgán je orgán príslušný 
pre konanie, v ktorom sa rozhoduje 
o povolení navrhovanej činnosti. 
 
V prípade, že projekt môže mať 
vplyv na územia NATURA 2000, 
možno povoliť navrhovanú činnosť 
len v prípade, ak sa na základe 
výsledku posudzovania jedno-
značne preukáže, že nebude mať 
vplyv na priaznivý stav takéhoto 
územia z hľadiska predmetu jeho 
ochrany. 

Podľa § 38 zákona povoľujúci 
orgán pri rozhodovaní o povolení 
navrhovanej činnosti (zámeru) 
musí prihliadať na obsah 
stanoviska.  
 
Povoľujúci orgán nemôže bez 
priloženia záverečného stanoviska 
k činnosti vydať rozhodnutie podľa 
osobitných predpisov. 
 
Príslušný orgán je orgán príslušný 
pre konanie, v ktorom sa 
rozhoduje o povolení navrhovanej 
činnosti. 
 
V prípade, že projekt môže mať 
vplyv na územia Natura 2000, 
možno povoliť navrhovanú činnosť 
len v prípade, ak sa na základe 
výsledku posudzovania jedno-
značne preukáže, že nebude mať 
vplyv na priaznivý stav takéhoto 
územia z hľadiska predmetu jeho 
ochrany. 

  

    

Informovanie o povolení zámeru 
 
Povoľujúci orgán zašle rozhodnutie 

Informovanie o povolení zámeru
 
Povoľujúci orgán zašle 
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o povolení zámeru príslušnému 
orgánu a dotknutému ministerstvu. 
 

Zároveň povoľujúci orgán vhodným 
spôsobom zverejní výrokovú časť 
rozhodnutia a časť odôvodnenia 
týkajúcu sa vplyvu na životné 
prostredie. 

rozhodnutie o povolení zámeru 
príslušnému orgánu a dotknutému 
ministerstvu.  
 

Zároveň povoľujúci orgán 
vhodným spôsobom zverejní 
výrokovú časť rozhodnutia a časť 
odôvodnenia týkajúcu sa vplyvu 
na životné prostredie.  

    

PPOOPPRROOJJEEKKTTOOVVÁÁ  AANNAALLÝÝZZAA 
 MŽP SR sa môže podľa § 49 

zákona dohodnúť s rakúskou 
stranou, že do záverečného 
stanoviska zahrnie požiadavku na 
sledovanie pôsobenia projektu na 
územie rakúskej strany. 
Podľa článku 8 Dohody sa na 
základe žiadosti ktorejkoľvek zo 
strán  rozhodne, či bude vykonaná 
poprojektová analýza a pokiaľ 
áno, tak v akom rozsahu. 

Čl. 8 Dohody týkajúci sa následnej 
kontroly/poprojektovej analýzy 
vstúpil v Rakúsku do platnosti 
spolu s ostatnými ustanoveniami 
Dohody 1. februára 2005. 

 

 
 
 


