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

Rakúsku 
legislatívny stav 

 
 

(podia rakúskej legislatívy) 

EIA cezhraničné podľa Espoo-
dohovoru a Aarhuského 

dohovoru 
projekt v Rakúsku 

 
(podia rakúskej legislatívy a bilaterálnej 

dohody) 

Aktivity v Slovenskej republike
 

 
(podľa slovenskej legislatívy a bilaterálnej 

dohody) 

Pre dodatočný zápis pre 
užívateľa 

EIA-zákon 
Pokiaľ nie je uvedené inak, 
vzťahujú sa paragrafy k uvede-
nému rakúskemu zákonu.  

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

U zámerov, ktoré podliehajú 
povinne procesu EIA, len  na 
základe kontroly jednotlivých 
prípadov (u zmien existujúcich 
zámerov, zámerov v chránených 
územiach, u zámerov 
kumulovaných s inými), stanoví 
úrad na základe žiadosti 
navrhovateľa projektu, 
ekologického zástupcu, 
spolupracujúceho úradu alebo 
úradnej moci, či zámer podlieha 
povinne EIA  (§3/7, §24/5). 

Úrad pre EIA je krajinská vláda, pri 
stavbe spolkových ciest a 
vysokorychlostných železničných 
tratí je to ministerstvo dopravy 
(BMVIT). 

Zistenie povinnosti vykonania 
EIA 

U zámerov, ktoré podliehajú 
povinne procesu EIA len  na 
základe kontroly jednotlivého 
prípadov (u zmien existujúcich 
zámerov, zámerov v chránených 
územiach, u zámerov 
kumulovaných s inými), stanoví 
úrad na základe žiadosti 
navrhovateľa projektu, 
ekologického zástupcu, 
spolupracujúceho úradu alebo 
z úradnej moci, či zámer podlieha 
povinne EIA  (§3/7, §24/5). 

Úrad pre EIA je krajinská vláda, pri 
stavbe spolkových ciest a 
vysokorychlostných železničných 
tratí je to ministerstvo dopravy 
(BMVIT). 

Zistenie povinnosti vykonania 
EIA  

Na zámery, pri ktorých jedna 
zmluvná strana dohody vykonáva 
na základe právnych predpisov  
EIA a pre druhú zmluvnú stranu by 
z toho mohli vyplynúť závažné 
negatívne dôsledky pre životné 
prostredie, sa aplikuje bilaterálna 
dohoda a jej úpravy. 
Zmluvné strany sa vzájomne 
informujú o zámere podľa článku 1 
ods. 1 a ďalej podľa čl. 2 ods. 2-10 
tejto dohody.  

 

PPRREEDDBBEEŽŽNNÉÉ  PPRREERROOKKOOVVAA NNIIEE   ((FFAAKKUULLTTAATT ÍÍVVNNEE))  

Koncepcia pre prehlásenie o EIA 
§4 

Na základe žiadosti navrhovateľa 
projektu, ktorý musí objasniť 
základné rysy zámeru, a ktorý má 
obsahovať koncepciu prehlásenia o 
EIA, zaujme úrad počas 3 
mesiacov stanovisko k zjavným 
nedostatkom a ku koncepcii 
prehlásenia o EIA (scoping). 

Koncepcia pre prehlásenie o EIA  
§4 

Na základe žiadosti navrhovateľa 
projektu, ktorý musí objasniť 
základné rysy zámeru, a ktorý má 
obsahovať koncepciu prehlásenia o 
EIA, zaujme úrad počas 3 
mesiacov stanovisko k zjavným 
nedostatkom a ku koncepcii 
prehlásenia o EIA (scoping). 

Informovanie slovenskej 
verejnosti a dotknutých orgánov 

MŽP SR  
Ak je to písomne oznámené už 
v priebežnom konaní,  MŽP SR 
informuje slovenskú verejnosť 
v rovnakom rozsahu, ako je 
informovaná rakúska verejnosť. 
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Účasť verejnosti v predbežnom 
konaní nie je nutná. Rakúska 
republika môže ale zámer 
s možným značne negatívnym 
cezhraničným vplyvom na životné 
prostredie písomne oznámiť 
Slovenskej republike už v tomto 
štádiu.  

Toto písomné oznámenie sa musí 
uskutočniť, ak sa rakúska verejnosť 
zúčastní predbežného konania 
(§10/1). 

Ak sa strany nezhodnú na nutnosti 
písomného oznámenia, treba príp. 
ustanoviť overovaciu komisiu (čl. 
3/7 Dohovoru Espoo) 

HHLLAAVVNNÉÉ  KKOONNAANNIIEE  

Žiadosť o schválenie a 
predloženie prehlásenia o EIA 

navrhovateľom projektu 
príslušnému úradu pre EIA 

Navrhovateľ projektu podá na 
úrade pre EIA žiadosť o povolenie, 
vrátane prehlásenia o EIA (§5, 
§24a). 

Úrad musí vypracovať časový plán 
pre priebeh konania (§7 a §24b) 

Žiadosť o schválenie a 
predloženie prehlásenia o EIA 

navrhovateľom projektu 
príslušnému úradu pre EIA 

Navrhovateľ projektu podá na  
úrade pre EIA žiadosť o povolenie, 
vrátane prehlásenia o EIA (§5, 
§24a). 

Má obsahovať tiež informácie o 
možných značných negatívnych 
cezhraničných vplyvoch na životné 
prostredie. Navrhovateľ projektu 
predloží úradu, pokiaľ je to 
potrebné, tiež preloženú  
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dokumentáciu (§10/1 a 6). 

 
    

Informovanie verejnosti a 
dotknutých úradov úradom pre 

EIA 
Odovzdanie žiadosti o schválenie a 
prehlásenia o EIA spolupracujúcim 
úradom, ekologickému zástupcovi a 
ministerstvu životného prostredia 
(§5/3 a 4, §24a /3 a 4). 

Verejné vystavenie 
dokumentácie/podkladov na  úrade 
pre EIA a obci po dobu minimálne 6 
týždňov, oznámenie v úradnom 
vestníku  Wiener Zeitung a vo 
dvoch v dotknutej spolkovej zemi 
rozšírených denníkách (§ 9/1 a 3). 

 

Úrad musí informovať o zámere aj 
na internete (vrátane krátkeho 
popisu zámeru a súhrnu 
prehlásenia o EIA) (§9/4). 

Informovánie verejnosti a 
dotknutých úradov úradom pre 

EIA 
Odovzdanie žiadosti o povolení a 
prehlásenia o EIA spolupracujúcim 
úradom, ekologickému zástupcovi a 
ministerstvu životného prostredia 
(§5/3 a 4). 

Verejné vystavenie dokumentácie/ 
podkladov na  úrade pre EIA a obci 
po dobu minimálne 6 týždňov, 
oznámenie v úradnom vestníku  
Wiener Zeitung a vo dvoch 
v dotknutej spolkovej zemi 
rozšírených denníkách (§9/1 a 3). 

Úrad musí informovať o zámere aj 
na internete (vrátane krátkeho 
popisu zámeru a súhrnu 
prehlásenia o EIA) (§9/4). 

Ak by zámer mohol mať značne 
negatívny vplyv na životné 
prostredie presahujúci štátne 
hranice, odovzdá úrad pre EIA 
alebo rakúske ministerstvo 
životného prostredia (BMLFUW) 
ako kontaktné miesto podľa 
Dohovoru Espoo slovenskej strane 
popis projektu, dostupné informácie 
o možných cezhraničných vplyvoch 

Informovanie slovenskej 
verejnosti, dotknutých úradov a 

susedného štátu 
Rakúska strana ako strana pôvodu 
odovzdá slovenskej strane v 
slovenskom jazyku: 

 
 Základné údaje o zámere 
 Informáciu o možnom druhu 
povolenia, 

 Informáciu o EIA v Rakúsku a 
v nemeckom jazyku: 

 Koncepciu prehlásenia EIA 
(bez predbežného konania: 
prehlásenie EIA a žiadosť o 
povolenie), 

 Príp. iné predložené 
relevantné podklady (podľa čl. 
2 dohody) 

Lehota na predloženie odpovedí 
dotknutej strane v slovenskom 
jazyku predstavuje 4 týždne.  

 

Podľa § 51 zákona ak rakúska 
strana zašle na MŽP SR 
oznámenie  o navrhovanej činnosti, 
ktorá môže mať vplyv na životné 
prostredie presahujúci štátne 
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a prípadne koncepciu EIA s infor-
máciou o priebehu procesu EIA a 
spôsobe možného rozhodnutia. 
Súčasne bude Slovenská republika 
vyzvaná, aby oznámila, či sa EIA 
zúčastní  (§9/1). 

Ak Slovensko oznámi, že 
v primeranej lehote, že se chce 
zúčastniť EIA-procesu, odovzdá 
Rakousko – pokiaľ sa tak dovtedy 
nestalo – žiadosť o povolenie, EIA-
prehlásenie a prípadne. ďalšiu 
dokumentáciu a stanoví primeranú 
lehotu, v ktorej sa slovenská 
verejnosť zúčastní procesu.  

hranice, je MŽP SR povinné 
v lehote určenej rakúskou stranou  
bez zbytočného odkladu  
odpovedať na oznámenie. 
V odpovedi MŽP SR uvedie, či sa 
na posudzovaní zúčastní.  

Po doručení dokumentácie od 
rakúskej strany MŽP SR o nej 
informuje  dotknuté subjekty a 
vlastnú verejnosť podľa § 33 a § 34 
zákona. 

 

Dotknutá obec informuje verejnosť 
o dokumentácii v mieste obvyklým 
spôsobom v priebehu 3 dní. 

 
    

Stanovisko verejnosti a úradov 
Každý môže dať písomné 
stanovisko v dobe vystavenia §9/5. 

Stanovisko verejnosti a úradov 
Každý môže dať písomné 
stanovisko v dobe vystavenia §9/5. 

Stanovisko verejnosti a úradov 
slovenskej strany  

Slovenská strana informuje svoju 
verejnosť o možnostiach a formách 
účasti na cezhraničnej EIA, hlavne 
o možnosti písomného stanoviska 
k plánovanému zámeru ako aj o 
čase a mieste odovzdania.  

Podľa § 35 zákona orgány, 
dotknutá obec a verejnosť doručia 
písomné stanovisko na MŽP SR 
k dokumentácii v lehote dohodnutej 
medzi slovenskou a rakúskou 
stranou (v priebehu 30 dní). 
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Podľa článku 4 ods. 3 Dohody 
predloží slovenská strana rakúskej 
strane zoznam predložených 
stanovísk účastníkov 
medzištátneho posudzovania 
v nemeckom jazyku a originály 
všetkých stanovísk v slovenskom 
jazyku. 

 
    

Posudok, prípadne súhrnné 
hodnotenie 

§12, 12 a, § 24 c, 24 d 

Úrad poverí znalca vypracovaním 
súhrnného posudku, poprípade (v 
zjednodušenom konaní) súhrnným 
zhodnotením vplyvov na životné 
prostredie. 

Posudok prípadne súhrnné 
hodnotenie 

§12, 12 a, § 24 c, 24 d 

Úrad poverí znalca vypracovaním 
súhrnného posudku poprípade (v 
zjednodušenom konaní) súhrnným 
zhodnotením vplyvov na životné 
prostredie. 

 

  

    

Zverejnenie posudku 
Tieto podklady se odovzdajú 
spolupracujúcim úradom, 
ekologickému právnemu zástupcovi 
a ministerstvu životného prostredia. 
Posudok sa zverejní na úradoch a 
v obci na minimálne 4 týždne a 
oznámi sa  vhodnou formou (§13).  

Zverejnenie posudku 
Tieto podklady se odovzdajú 
spolupracujúcim úradom, 
ekologickému právnemu zástupcovi 
a ministerstvu životného prostredia. 
Posudok sa zverejní na úradoch a 
v obci na minimálne 4 týždne a 
oznámi sa  vhodnou formou (§ 10/2 
a §13). 

 

Zverejnenie posudku 
Slovenská strana zabezpečí, aby 
sa verejnosť mohla zúčastniť 
cezhraničnej EIA v rovnakom 
rozsahu a za tých istých podmienok 
ako verejnosť rakúskej strany.  
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Verejné prerokovanie/ ústne 
prerokovanie zámeru  

§44c AVG, §16, §24/7 UVP-G 

V konaní EIA existuje pravidelne 
ustné prerokovanie. Naviac u 
„veľkých konaní„, t.j. pri účasti viac 
ako sto osôb, sa vykonáva verejné 
prerokovanie. 

U zámerov týkajúcich sa   nových 
trás (spolkové cesty alebo 
vysokorýchlostné železničné trate), 
ktoré nepodliehajú novele Zákona o 
EIA (Z.z. 2004/153), treba vždy 
vykonať verejné prerokovanie, 
avšak nie ústne prerokovanie (§24f) 
v súvislosti s prechodnými 
ustanoveniami.  

 

Pri konfliktoch záujmu môže úrad 
na žiadosť navrhovateľa projektu 
prerušiť konanie na začatie 
mediačného konania. (§16/2) 

Verejné prerokovanie/ ústne 
prerokovanie zámeru 

§44c AVG, §16, §24/7 UVP-G 

V konaní EIA existuje pravidelne 
ustné prerokovanie. Naviac u 
„veľkých konaní„, t.j. pri účasti viac 
ako sto osôb, sa vykonáva verejné 
prerokovanie. 

U zámerov týkajúcich sa   nových 
trás (spolkové cesty alebo 
vysokorýchlostné železničné trate), 
ktoré nepodliehajú novele Zákona o 
EIA (Z.z. 2004/153), treba vždy 
vykonať verejné prerokovanie, 
avšak nie ústne prerokovanie (§24f) 
v súvislosti s prechodnými 
ustanoveniami.  

Rakúska strana oznámi včas 
slovenskej strane miesto a čas 
verejného prerokovania, prípadne 
ustného rokovania  (žiadna 
výslovná zákonná úprava). 

Ak slovenská strana prejaví záujem 
o konanie verejného prerokovania 
na Slovensku, rakúska strana 
zabezpečí podľa možnosti účasť 
navrhovateľa, spracovateľov 
posudkov a prípadne ďalších 
odborníkov, ktorí sa na 
medzinárodnom posudzovaní 
zúčastnili. 

Verejné prerokovanie 
MŽP SR oznámi slovenskej 
verejnosti a orgánom čas a miesto 
konania verejného prerokovania v 
Rakúsku.  

Ak slovenská strana prejaví záujem 
o konanie verejného prerokovania 
na slovenskom území, zabezpečí 
MŽP SR miesto konania 
a informovanie verejnosti. 
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Ak sa podľa rakúskeho práva 
neuskutoční verejné prerokovanie, 
umožní príslušný rakúsky úrad 
zástupcom Slovenskej republiky 
účasť na ústnom prorokovaní bez 
účasti verejnosti. 

 
    
 Konzultácie 

Kedykoľvek počas konania sa 
môžu uskutočniť, ak to bude 
potrebné, konzultácie medzi 
rakúskou a slovenskou stranou o 
možných cezhraničných vplyvoch a 
opatreniach na ich zamedzenie. 

 

Konzultácie 

MŽP SR sa zúčastní konzultacií, ak 
sa to dohodne medzi slovenskou a 
rakúskou stranou podľa článku 6 
Dohody. 

 

    

Rozhodnutie (§17) 
Úrad pre EIA rozhodne o žiadosti o 
povolení podľa osobitných 
správnych  predpisov a zákona o 
EIA v koncentrovanom rozhodnutí o 
povolení, ktorý zohľadní výsledky 
EIA. Proti tomuto rozhodnutiu môžu 
účastníci konania (§19) (susedia, 
občianske iniciatívy, 
vodohospodárske plánovacie 
orgány, ekologický právny 
zástupca, dané stanovište/obec a 
dotknuté obce, ekologické 
organizácie) podať odvolanie u 

 Rozhodnutie (§17) 
Úrad pre EIA rozhodne o žiadosti o 
povolení podľa osobitných 
správnych  predpisov a zákona o 
EIA v koncentrovanom rozhodnutí o 
povolení, ktorý zohľadní výsledky 
EIA. Proti tomuto rozhodnutiu môžu 
účastníci konania (§19) (susedia, 
občianské iniciatívy, 
vodohospodárske plánovacie 
orgány, ekologický právny 
zástupca, dané stanovište/obec a 
dotknuté obce, ekologické 
organizácie) podať odvolanie u 
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nezávislého ekologického senátu 
(§40). 

 

Osobitné ustanaovenia pre 
spolkové cesty a 
vysokorýchlostné trasy 
Pre určité spolkové cesty a 
vysokorýchlostné trasy (zámer 
podľa §23a alebo 23b)   sa musí 
vykonať EIA a čiastočné 
povoľovacie konanie. 

EIA treba vykonať pred vydaním 
rozhodnutia (predtým nariadenie o 
trasách) a zohľadniť 
v nasledujúcich povoľovacích 
konaniach. 

Úrad musí podľa §21/1 
bezodkladne zúčastneným úradom 
a obci odovzdať žiadosť o 
povolenie, projektové podklady a 
prehlásenie EIA na zaujatie 
stanoviska. Ekologickému 
právnemu zástupcovi a Ministerstvu 
poľnohospodárstva a lesníctva, 
životného prostredia a vodného 
hospodárstva treba bezodkladne 
odovzdať prehlásenie o EIA, aby 
mohli zaujať stanovisko. 

Úrad musí najneskôr v priebehu 12 
mesiacov rozhodnúť o povolení. 
Proti tomuto rozhodnutiu môžu 
strany (§19): susedia, ekologický 

nezávislého ekologického senátu 
(§40). 
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právny zástupca, občianske 
iniciatívy, vodohospodársky 
plánovací orgán a obce a dotknuté 
susedné obce, uznávané 
ekologické organizácie, podať 
sťažnosť na Správnom súde a 
sčasti aj na Ústavnom súde (§ 
24h/8). 

 
    

Zverejnenie rozhodnutia  
Verejné vystavenie rozhodnutia o 
povolení na úrade pre EIA a 
v danej obci po dobu 8 týždňov; 
treba to vo vhodnej forme zverejniť 
aj na internete (§ 17/7). 

 

Zverejnenie rozhodnutia  
Verejné vystavenie rozhodnutia o 
povolení na úrade pre EIA a 
v danej obci po dobu 8 týždňov; 
treba to vo vhodnej forme zverejniť 
aj na internete (§ 17/7). 

Rakúska strana odovzdá 
slovenskej strane všetky 
rozhodnutia o povolení ako aj príp. 
všetky súdne rozhodnutia vo veci 
najneskôr 4 týždne po ich vydaní. 
Závery, výrok, opatrenia a časti 
odôvodnenia  podstatné pre 
dotknutú stranu sa odovzdajú 
v slovenskom jazyku, celý 
dokument v nemeckom jazyku. 

 

Zverejnenie rozhodnutia 
Podľa § 52 zákona MŽP SR 
zverejní všetky rozhodnutia, ktoré 
obdrží od rakúskej strany v mieste 
obvyklým spôsobom a  na svojej 
internetovej stránke.  

 

SS TT AA VV EE BB NN ÁÁ   FF ÁÁ ZZ AA  

Kontrola prevzatia §20 

Dokončenie zámeru oznámi úradu 

Kontrola prevzatia §20 

Dokončenie zámeru oznámi úradu 

Slovenská účast na kontrole 
prevzatia 
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navrhovateľ zámeru pred uvedením 
do prevádzky. Úrad skontroluje 
zámer, či zodpovedá schváleniu a 
vydá o tom rozhodnutie.  

navrhovateľ zámeru pred uvedením 
do prevádzky. Úrad skontroluje 
zámer, či zodpovedá schváleniu a 
vydá o tom rozhodnutie. 

 
Ak bola dohodnutá účasť zástupcov 
slovenskej strany na poradách 
ohľadom konania, môže  slovenská 
strana získať výsledky kontroly, 
resp. sa na nej zúčastniť. 
 

    

Následná kontrola (§21) 

Pre zámery podľa stĺpca 1 Dodatku 
1 vyžaduje zákon o EIA následnú 
kontrolu najskôr po 3, najneskôr po 
5 rokoch od dokončenia. Pri nej  
treba skontrolovať,či je dodržané 
povolenie a či predpoklady a 
prognózy EIA súhlasia so 
skutočným vplyvom zámeru na 
životné prostredie.  

Následná kontrola (§21) 

Pre zámery podľa stĺpca 1 Dodatku 
1 vyžaduje zákona o EIA následnú 
kontrolu najskôr po 3, najneskôr po 
5 rokoch od dokončenia. Pri nej  
treba skontrolovať, či je dodržané 
povolenie a či predpoklady a 
prognózy EIA súhlasia so 
skutočným vplyvom zámeru na 
životné prostredie.  

Slovenská účasť na následnej 
kontrole 

Ak bola dohodnutá účasť zástupcov 
slovenskej strany na poradách 
ohľadom konania, môže  slovenská 
strana získať výsledky kontroly, 
resp. sa na nej zúčastniť. 

Podľa článku 8 Dohody, ak bolo 
dohodnuté na základe žiadosti 
ktorejkoľvek strany,  že bude 
vykonaná poprojektová analýza, 
postupuje sa podľa článku 7 
Dohovoru Espoo.  

 

 
 


