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Záverečný protokol 
 
 
 
 

 
 
 

V rámci projektu „Stratégie realizácie Dohovoru Espoo a Aarhuského dohovoru – 
nadnárodná účasť verejnosti“ subvencovaného a podporovaného Európskou úniou, 

spolkovou krajinou Dolné Rakúsko a rakúskym Spolkovým ministerstvom poľnohospodárstva 
a lesníctva, životného prostredia a vodného hospodárstva, za účasti spolkovej krajiny 

Burgenland a Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (Interreg III A Program 
RU2-A-254/184) 

 
 

podrobila  
 
 

skupina odborníkov z odboru životného prostredia a verejnej správy podporovaná 
zástupcami mimovládnych neziskových organizácií a občianskych iniciatív z obidvoch krajín, 

 
 

vo vedomí nutnosti optimalizácie cezhraničnej spolupráce pri zámeroch s prípadnými 
závažnými vplyvmi na životné prostredie presahujúcimi štátne hranice 

 
 

súčasné priebehy procesu opierajúce sa o Dohovor o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie presahujúcich štátne hranice, uzatvorený v Espoo (25. februára 1991, platný od 
10. septembra 1997) (ďalej len „dohovor Espoo), ratifikovaný Rakúskou republikou 27. júla 
1994 (Z. z. III č.201/1997) a Slovenskou republikou 26. februára 2001 a ďalej o Aarhuský 
dohovor (30. október 2001) o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovaní a 

prístupe k právnej ochrane v ekologických záležitostiach ratifikovaný Rakúskou republikou 
17. januára 2005 a Slovenskou republikou 6. júla 2004, o Dohodu medzi Rakúskou 

republikou a Slovenskou republikou  zo 14. októbra 2004 (Z.z. III č.1/2005) o vykonávaní 
Dohovoru  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice (ďalej 

iba bilaterálna dohoda), ako i o príslušné zákonné ustanovenia týkajúce sa priebehu procesu 
posudzovania vplyvov na životné prostredie, 

 
 

kritickej analýze. 
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Tomuto projektu poslúžilo za základ vytýčenie cieľa spočívajúceho v tom, že konkrétna a 
transparentná úprava procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie presahujúcich 

štátne hranice medzi Rakúskou republikou  a Slovenskou  republikou uľahčí, urýchli a 
podporí spoluprácu medzi účastníkmi obidvoch štátov (správnymi orgánmi, záujmovými 

skupinami, verejnosťou). 
 
 

Ďalej slúžila za základ projektu myšlienka, že vplyvy plánovaných zámerov na životné 
prostredie presahujúce štátne hranice, majú byť čo najskôr a čo najobsiahlejšie zistené,  
popísané a vyhodnotené za účasti orgánov a verejnosti obidvoch štátov, a že výsledok 
posudzovania vplyvov presahujúcich štátne hranice má byť primerane zohľadnený vo 

všetkých rozhodnutiach relevantných pre schválenie daného zámeru. 
 
 

Analýzy vykonané na rôznych zasadaniach a v pracovných skupinách preukázali, že 
doterajšia prax schvaľovania projektov a uskutočnenie procesu posudzovania vplyvov na 

životné prostredie presahujúcich štátne hranice na jednej aj druhej strane hranice by mohli 
byť zlepšené. Malo by dôjsť k optimalizácii rôznych podrobností procesu, aby sa dosiahlo 

zlepšenie, urýchlenie a väčšia prijateľnosť  projektov a schvaľovacieho procesu verejnosťou. 
 
 

Jednotlivé návrhy zlepšení boli vypracované na piatich zasadaniach expertmi z obidvoch 
štátov, ktorí z veľkej časti disponujú vlastnými skúsenosťami z procesu posudzovania 

vplyvov na životné prostredie, vrátane posudzovania vplyvov presahujúcich štátne hranice. 
Expertmi boli zástupcovia verejnej  správy Dolného Rakúska, spolkovej krajiny Burgenland, 
západného Slovenska, Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, rakúskeho 
Spolkového ministerstva poľnohospodárstva a lesníctva, životného prostredia a vodného 
hospodárstva, ako i zástupcovia záujmových skupín (napr. infraštruktúry, hospodárstva), 

ekologických organizácií, iniciatív i zainteresovaných súkromných osôb. 
 
 

Účastníci tohto projektu sa v budúcnosti budú snažiť v rámci svojich činností, funkcií 
a kompetenčných možností o to, aby sa tieto návrhy maximálne využívali a realizovali  pri 
prejednávaniach relevantných projektov presahujúcich štátne hranice. Budú upozorňovať 

svoje okolie na tieto optimalizačné kroky a aktívne spolupôsobiť na ich zlepšení a realizácii. 
 
 

Uverejnenie a šírenie tohto protokolu vo vytlačenej a elektronickej podobe má podporiť a 
urýchliť realizáciu optimalizačných návrhov. 

 
 

Cieľom je zabezpečiť plynulý priebeh procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie   
na základe príslušných zákonov jednotlivých štátov, ktorý spĺňa ustanovenia Dohovoru 

Espoo a Aarhuského dohovoru, a tým umožniť splnenie  spoločných odporúčaní a usilovať 
o čo najmenší negatívny vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice. 
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Ako výsledok projektu boli vypracované nasledujúce odporúčania, ktoré možno 
realizovať v rámci súčasných zákonných úprav. Rakúske a slovenské inštitúcie 

podieľajúce sa na tomto projekte usilujú o realizáciu nasledujúcich krokov 
v rámci svojich kompetencií: 

 
 

Odporúčania 
 

1. Zriadenie bilaterálnej pracovnej skupiny: táto pracovná skupina pozostáva zo 
zástupcov podpisujúcich inštitúcií, ktoré sa budú vzájomne informovať o daných 
otázkach v oblasti „posudzovania vplyvov na životné prostredie“ alebo „strategického 
posudzovania vplyvov na životné prostredie“ presahujúcich štátne hranice a o ďalšom 
vývoji pri realizácii bilaterálnej dohody. Predbežne sa bude stretávať raz až dva razy 
do roka. Podľa potreby môže dočasne pribrať ďalších členov. 

 
2. Zlepšenie spolupráce medzi úradmi: zúčastnené úrady sa postarajú o to, aby boli 

informované o právnom stave, kontaktných osobách a zámeroch v príslušnej inej 
krajine. Budú sa usilovať o rýchlu komunikáciu ohľadom nového vývoja v týchto 
oblastiach. 

 
3. Včasné preklady dokumentov: pri projektoch presahujúcich štátne hranice podľa  

Dohovoru Espoo  a Aarhuského dohovoru sú dobré a včas vystavené preklady 
dôležitou súčasťou vzájomných informácií a konzultácii. V oboch štátoch by mali byť 
k dispozícii obe jazykové verzie.  

 
4. Dobrovoľné informovanie verejnosti navrhovateľom projektu: navrhovatelia 

projektu by mali v prípravnej fáze procesu hodnotenia vplyvov na životné prostredie 
dobrovoľne informovať verejnosť, aj verejnosť dotknutého štátu, o zámere projektu 
a zahájiť prácu s verejnosťou  (priebeh procesu, akcie pre verejnosť, mediácia, atď.)  

 
5. Kontakt navrhovateľov projektu s úradom príslušným pre posudzovanie 

vplyvov na životné prostredie: navrhovatelia projektu by mali včas nadviazať 
kontakt s úradom príslušným pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie 
v prípravnej fáze, obzvlášť so znalcami úradu príslušného pre posudzovanie vplyvov 
na životné prostredie a prezentovať obsah projektu.  

 
 
Eisenstadt, dňa 6 november 2006 
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Zoznam návrhov 
 

Pre realizáciu existuje v  súčasnosti právny rámec iba sčasti. Jedná sa o súhrn 
požiadaviek účastníkov projektu nad rámec odporúčaní pre budúci proces 
a ďalší vývoj právneho stavu. Týmto zoznamom návrhov sa bude zaoberať 

bilaterálna pracovná skupina. 
 

Zoznam je rozčlenený na štyri podtémy. Inak je usporiadanie jednotlivých 
bodov náhodné a nevzniká ním nárok na prípadnú prioritu alebo dôležitosť.  

 
*** 

 
Vysvetlenie pojmov (Harmonizácia) 

 
 

6. Jednotná a odsúhlasená interpretácia znenia Dohovoru Espoo: je nutné, aby sa 
vytvorila jednotná a odsúhlasená forma pomoci pri interpretácii pojmu „značne 
negatívne vplyvy plánovaných projektov na životné prostredie presahujúce štátne 
hranice“.  

 
7. Rozdielne prahové hodnoty v obidvoch štátoch: v obidvoch štátoch existujú 

rozdielne prahové hodnoty pre hodnotenie vplyvov na životné prostredie.  Toto je 
skutočnosť, ktorá je v zhode s EÚ. Dotknuté združenia občanov treba v danom 
prípade o tejto skutočnosti výslovne informovať. 

 
8. Rozdielny význam procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) v 

obidvoch štátoch: na základe informácií konštatujeme , že výsledok procesu 
posudzovania vplyvov na životné prostredie je v Slovenskej republike podkladom pre 
rozhodovanie samotného povoľovacieho orgánu (napr. stavebný úrad) a nie je pre 
tento orgán bezprostredne záväzný. Pri nezohľadnení výsledku procesu EIA ale musí 
povoľovací orgán svoje konanie výslovne odôvodniť. Z toho dôvodu bol do článku 6 
bilaterálnej dohody zahrnutý bod, že aj v konkrétnom povoľovacom konaní môže 
Rakúska republika požadovať konzultácie. 

 
9. EIA verzus SEA: v novom slovenskom zákone č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie je upravené strategické hodnotenie vplyvov na životné 
prostredie (SEA). V Rakúskej republike je táto problematika rozčlenená do 
zložkových zákonov. Dohovor Espoo sa ale vzťahuje iba na proces EIA. Avšak 
v rámci režimu Espoo UN-ECE sa medzičasom dohodol protokol pre SEA. Smernica 
EÚ pre SEA predpokladá podobne ako Dohovor Espoo cezhraničnú účasť verejnosti. 
Cieľom by malo byť dosiahnutie kontinuálnej harmonizácie cezhraničnej účasti 
verejnosti v reťazci procesu plány/programy, rozhodovanie o variantoch, EIA pri 
projektoch, ale hlavne, aby sa uplatňovali princípy bilaterálnej dohody medzi 
Rakúskou republikou a Slovenskou republikou pri realizácii Dohovoru Espoo aj 
v oblasti SEA.  

 
10. Zintenzívnené využívanie procesu strategického posudzovania vplyvov na 

životné prostredie (SEA): v Rakúskej republike je upravená SEA v zložkových 
zákonoch.  Napr. v Dolnom Rakúsku predpokladá Zákon o územnom plánovaní v §§ 
21 ods. 8, aby bol pri vplyvoch regionálnych vývojových konceptov na životné 
prostredie presahujúcich štátne hranice informovaný susedný štát. Mimovládne 
organizácie dali podnet na to,  aby sa SEA v Rakúskej republike stala samostatným 
konaním tak, ako to je v Slovenskej republike. 
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*** 
 

Šírenie informácií 
 
 

11. Zlepšenie informovanosti: pre jednotlivých občanov by mal byť uľahčený prístup 
k informáciám, čím by sa zlepšila účasť občanov na rozhodovacom konaní. 

 
12. Zapojenie komunikačných kanálov MVO: tieto by mali byť okrem súčasných 

informačných tokov častejšie využívané za účelom  rýchlejšieho šírenia informácií.  
 

13. Intenzívnejšia účasť verejnosti: účasť verejnosti by sa mala stať skutočnou 
participačnou kultúrou, ktorá má väčší význam ako len splnenie legislatívnych 
náležitostí (viď aj články 4 až 6 Dohovoru Espoo). 

 
14. Nezúčastnenie sa jedného štátu na procese posudzovania susedného štátu: aj 

neúčasť štátu na procese posudzovania podľa smernice EIA alebo Dohovoru Espoo  
by mala byť oznámená občanom druhého štátu.  

 
15. Informovanosť občanov o obsahu bilaterálnej dohody: mali by byť poskytnuté 

informácie o obsahu bilaterálnej dohody medzi Rakúskou republikou a Slovenskou 
republikou. 

 
16. Zlepšenie zverejnenia projektovej dokumentácie na internete: oficiálna 

projektová dokumentácia je už v súčasnosti  zverejnená na internete v zmluvných 
štátoch a prístupná v príslušnej jazykovej verzii vždy, keď navrhovateľ projektu 
požiadal o proces EIA a zároveň predložil kompletné podklady o projekte. Navrhuje 
sa zlepšenie a optimalizácia výmeny informácií o projektoch presahujúcich štátne 
hranice, u ktorých sa musí povinne vykonať proces EIA (viď aj článok 11 bilaterálnej 
dohody) na internete. Rovnako by mali byť zverejnené aj dodatočné informácie, ktoré 
sa v priebehu projektu ukázali ako bilaterálne relevantné. Aj staršie projekty by mali 
byť k dispozícii na príslušnej platforme. Malo by sa zaviesť resp. rozšíriť používanie 
abstraktov a textových vyhľadávačov. Súhrnné, ľahko čitateľné a zrozumiteľné 
informácie o projekte poskytnuté obidvomi štátmi v obidvoch jazykoch by mohli 
výmenu informácií uľahčiť. 

 
17. Optimalizácia čitateľnosti a zrozumiteľnosti posudkov a projektových 

podkladov pre laikov v  procese posudzovania vplyvov na životné prostredie: 
posudky a odborné podklady by mali byť pre dotknutú verejnosť formulované 
zrozumiteľne a jasne. Mali by sa vypracovať zrozumiteľné a prehľadné zhrnutia 
a krátke súhrny o projekte. 
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*** 
 

Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) 
 
 

18. Odbúranie a prekonanie jazykových bariér: jazyková rozdielnosť predstavuje väčší 
problém, ako sa doteraz predpokladalo. Odporúča sa záväzné angažovanie 
tlmočníkov a prekladateľov do procesov EIA a SEA. 

 
19. Zriadenie projektového fondu pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie: 

viaceré strany dali podnet k tomu, aby bol zriadený všeobecný projektový fond pre 
posudzovanie vplyvov na životné prostredie alebo pre posudzovanie vplyvov na 
životné prostredie v rámci Dohovoru Espoo. Tento fond by mohol byť napĺňaný zo 
stanoveného podielu promile z projektových nákladov, neutrálne spravovaný a mohol 
by financovať tie oblasti, ktoré nebolo možné dovtedy zrealizovať z dôvodu 
nedostatku prostriedkov (mediátorov, právnu pomoc, databanku Dohovoru Espoo a 
domovskú stránku, včasné preklady, znalcov, rôzne náhrady nákladov, atď.). 

 
20. Najlepšie príklady z praxe: navrhuje sa vypracovanie informácie o projektoch alebo 

realizácii procesu, ktoré sa obzvlášť dobre osvedčili (príklady „best-practice“ porovnaj 
aj www.partizipation.at). 

 
21. Spresnenie procesov EIA presahujúcich štátne hranice prostredníctvom 

aktuálnych schém o priebehu procesu EIA a opisov procesu z praxe: tieto 
schémy by mali jasne vyznačiť vzájomné závislosti pri procesoch presahujúcich 
štátne hranice a dokumentovať s nimi súvisiace lehoty. Schémy by mali taktiež slúžiť 
ako doplnok bilaterálnej dohody na uľahčenie aplikácie a realizácie bilaterálnej 
dohody (viď www.espoo-ce.info). 

 
22. Predĺženie lehoty na odvolanie: táto požiadavka o predĺžení lehoty na odvolanie v 

hlavnom konaní  bola predložená z rôznych strán.  
 

23. Predĺženie doby vystavenia podkladov posudzovania vplyvu na životné 
prostredie: možnosť dotknutých strán nahliadnuť do podkladov projektu je často 
označovaná za príliš krátku. Doba možnosti nahliadnutia by mala byť predĺžená. 
Článok 9 bilaterálnej dohody poukazuje jednoznačne na komplexnosť posudzovania 
vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice. 

 
24. Zlepšenie časového plánovania: termíny zasadaní by mali byť tak časovo 

prispôsobené, aby sa na nich mohli zúčastniť aj zamestnané subjekty bez 
dodatočných nákladov (dovolenka, a pod.).  Obzvlášť v rámci verejných prerokovaní 
by malo byť všetkým stranám poskytnuté dostatočné množstvo času na prednesenie 
námietok a komentárov.  

 
25. Výber odborne spôsobilých osôb: verejnosť by mala byť lepšie a zrozumiteľnejšie 

oboznámená s funkciou, postavením, kvalifikáciou, výberom a spôsobom práce 
odborne spôsobilých osôb vo všeobecnosti a aj  úradných a externých znalcov 
v špecifických prípadoch. 
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*** 
 

Účastníci konania 
 
 

26. Prípravné práce zo strany navrhovateľa: navrhovateľovi projektu sa odporúča ako 
dobrovoľná prípravná činnosť pred samotným procesom posudzovania vplyvov na 
životné prostredie, aby dobrovoľne informoval verejnosť o zámere projektu (priebeh 
procesu, akcie pre verejnosť, mediácia, občiansko-právna zmluva atď.)  

 
27. Úloha dotknutých obcí: úloha dotknutých obcí a ich zástupcov je často opisovaná 

ako rozpoltená. Rovnako sa tiež často kritizujú aj starostovia obcí, ktorým sa vytýka  
nedostatočné množstvo kontaktov s obyvateľstvom. Do tejto oblasti by mali byť 
implementované  zlepšenia. Spolupráca medzi obcami, úradmi príslušnými pre 
posudzovanie vplyvov na životné prostredie a občanmi by sa mala zlepšiť  z hľadiska 
výmeny informácií a realizácie procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie.  

 
28. Použitie nástroja občiansko-právnej zmluvy v prípravnej fáze procesu: kvôli 

upevneniu dohôd a dohovorov medzi navrhovateľmi projektu a dotknutými stranami 
(občianskymi skupinami) sa poukazuje na problematiku dohovorov pri neformálnej 
úprave spolupráce. Poukazuje sa taktiež na nástroj občiansko-právnej zmluvy, ktorý 
by slúžil na písomné ustanovenie dojednaných bodov medzi stranami. 

 
29. Prieskum verejnej mienky medzi obyvateľstvom ako pomocný nástroj pred 

samotným konaním na úradoch: pri niektorých projektoch v minulosti sa úsilie 
o dosiahnutie akceptácie medzi obyvateľmi ešte pred samotným procesom ukázalo 
ako veľmi pozitívne. Odstránili sa tým obavy a emócie a proces sa tým urýchlil 
a uľahčil. 

 
30. Zisťovacie konanie v Rakúskej republike: v súčasnosti môžu občania a MVO 

v Rakúskej republike podať žiadosť na zisťovacie konanie prostredníctvom 
príslušného ekologického právnika dotknutej spolkovej krajiny, iné potenciálne strany 
procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie toto oprávnenie nemajú. Často 
sa poukazuje na to, že by bolo treba tento stav zmeniť. 

 
31. Zlepšenie profesionality a vzdelávania MVO a OI: MVO a OI získali síce právo 

účasti v procese posudzovania – chýba však kontinuálne vzdelávanie a ďalšie 
vzdelávanie MVO. 

 
32. Princípy čestnosti, otvorenosti a transparentnosti by mali byť vždy zdôrazňované 

a viditeľne aplikované v praxi. 
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Príloha B: Zoznam účastníkov 
 
Účastníci/účastníčky projektu „Stratégie realizácie Dohovoru Espoo a Aarhuského dohovoru: 
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie v cezhraničnom rámci“: 

 
ARBTER, Dr. Kerstin IRLVEK, Franz GR  PRADER, Thomas Dr. 
BALUŽÁK, Pavel Ing. JAKUBEC, Miroslav RANNER, Andreas Mag.Dr. 
BAUMGARTNER, Christian 
Dr. JAŠŠOVÁ, Ivana 

RAUTER, Friedrich WHR 
Dipl.Ing. 

BECKER, Barbara DI  JOBST, Robert REHM, Wolfgang 
BELÁČEK, Milan Ing. Arch. KAFFAREK, Werner Dr. RODAK, Dalibor PhD 

BIANCHI, Gabriel Dr. KARAFFA, Josef Ing. Mgr. 
ROSSMANN, Harald 
Univ.Prof.Dr. 

BRENKUSOVÁ, Mária KARL, Johann Bgm. ROŠŤANSKÁ, Zuzana Mgr. 
BREZANSKY, Alfred DI KARL, Susanne Ing. RUSINA, Peter DI 
CERNOHOUS, Tomáš Mgr. KIRCHNER, Helmut DI RUŽIČKOVÁ, Jana PhD. 
CHLADEK, Karin Mag. KIZEK, Ján Ing. Mgr. RYNESCH, Susanne 
CHLADEK, Karl KLINGEL, Matthias UGR ŠACHA, Dušan Mgr. 
CHLADEK, Gertrude KLOSER, Ewald Dr. ŠALING, Miloš Ing. 
CHMELA, Kazimír Ing. KLOSIUS, Hella SALZL, Walter 

CHOBOTUVA, Veronika 
KLUVÁNKOVÁ -ORAVSKÁ, 
Tatiana Dr. 

SCHEUMBAUER, Ingrid 
Bgm-in. 

DERAY, Michal Dr. KOHL, Josef Bgm. 
SCHLEDERER, Raimund 
Mag. 

DOPHEIDE, Ralf DI KOHL, Romana GR SCHMALFUSS, Roland 
DURCANSKÁ, Daniela KOLKOVÁ, Ľubica SCHMIDT, Peter Bgm. 
EICHELMANN, Ulrich DI KOLLÁR, Ján Mgr. SCHOBESBERGER, Günter 

FALTNER, Christian GR KORDINA, Hans DI 
SCHÖNSTEIN, Richard Dipl.-
Ing. 

FARKAŠ, Josef Ing. KÓŠOVÁ, Martina Mgr. 
SCHÖNSTEIN-WIPPEL, 
Beatriz Mag. 

FEHRINGER, Christoph KOSTELANČÍKOVÁ, Vlasta 
SCHÖRNER, Georg 
Univ.Lekt. Dr. 

FRAGER, Stefan KOSTOLNÁ, Andrea Mgr. SCHRAMM, Christian Mag. 
FRIED, Doris DI KOTLÁROVÁ, Martina SCHREFEL, Christian 
FRITZ, Paul WHR Mag. Dr. KRASA, Gottfried WHR Dr. SCHWARZ, Rudolf DI 
FRITZ, Helmut Bgm. KRENN, Brigitte Mag. USR SCHWEINBERGER, Hans 
FRÜHSTÜCK, Hermann 
Mag. KRIŠTOFOVÁ, Ingrida Ing. ŠEMBERA, Tomáš Mgr. 
FÜRY, Jozef Dipl.-Ing. KUCERA, Ilse UGR SIEGL, Helmuth DI 
GABLER, Thomas DI KUNA, Karin ŠIŠOLÁK, Michal 
GANTHALER, Sylvia DI KUSEBAUCH, Gerhard STRAKA, Peter Mgr. PhD. 
GÉZE, Ernest Ing. KUŠIK, Tomáš RNDr. STROPKOVÁ, Slávka Mgr. 
GLOBANOVÁ, Elena Ing. LANGER, Peter STUDICKA, Viera 

GRABNER, Barbara Mag. 
LANGMANTEL, Gabriele 
Mag. ŠUCHOVÁ, Katarína Ing. 

GRILL, Leo Dr. LECHNER, Peter Mag (FH) 
TAGHIAN, Christiana Arch. 
DI 

GROIDL, Peter Ing. LEHOTSKÁ, Blanka PhD. TAKÁĈOVÁ, Eva 
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GROIDLOVÁ, Zuzana Mgr. LEITGEB, Sylvia THENNER, Josef UGR 
GROSS, Margit Mag. LEITNER, Gerald TISOVSKÁ, Agnesa Ivanka 
HAAS, Werner Dr. LUCIAK, Milan DI TRIMMEL, Siegfried DI 
HABELER, Thomas MADER, Helmut Ing. TRUBÍNIOVÁ, Ľubica Ing. 
HABERLER, Michael MANZANO, Carl Mag. TVRDON, Michal Mgr. 
HACKL, Wolfgang DI (FH) MARTIN, Patrik Ing. Arch. UHLAR, Stanislav 
HAJSZAN, Regina MATZ, Waltraud UNGER, Claudia 
HALLON, Pavol Ing. MAURER, Manuela Dipl.-Ing. URBANEK, Ladislav Ing. 
HANISCH, Katrin DI MIKULA, Margarete VALACHOVIČ, Dušan Ing. 
HARINGOVÁ, Zuzana MÍKUŠOVÁ, Maria Mgr. VÁVRA, Dušan Ing. 
HARTL, Christa UGR MIRWALD, Brigitta DI VONGREJ, Slavo Mgr. 

HIRTOVÁ, Maria 
MORAVČÍKOVÁ, Zuzana 
Mgr. VRÁTNA, Nada Ing. Arch. 

HOIS, Martin DI MUCHA, Igor Prof. Dr. WEINKE, Ulla Mag. 
HOLCÍK, Vladimír Ing. PARÍŠEK, František Mgr. WOGOWITSCH, Rudolf 
HOLCINGEROVÁ, 
Magdalena PARŠOVÁ, Jarmila WÖSENDORFER, Johann 
HOMBAUER, Anton WHR 
Mag. Dr. 

PAILÍNIOVÁ, Zora Kalka Ing. 
Arch. ZAJAC, Marcel 

HOŠOVSKÁ, Henrieta Ing. 
Arch. 

PAVLIĈKOVÁ, Katarina  
Doc. RNDr. ŽARNOVIČAN, Hubert PhD. 

HUDÁKOVÁ, Jana Ing. PITTNAUER, Sabine Mag. ZELENAKOVA, Maria 
HUDECOVÁ, Bohumila PLATZER, Michael DI Dr. ZILLINGER, Manfred 
HÚSKOVÁ, Viera DI POLÁK, Pavol ZLOCHOVÁ, Katarína 
HUTER, Erwin DI POPP, Christian DI ZUNA-KRATKY, Thomas Dr. 
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Príloha C: Priebehy procesu hodnotenia vplyvov na životné prostredie (strana pôvodu Slovenská republika)  
 

PP RR II EE BB EE HH   EE II AA   
SS cc hh éé mm aa   pp rr ii ee bb ee hh uu   cc ee zz hh rr aa nn ii čč nn ee jj   EE II AA   RR aa kk úú ss kk aa   rr ee pp uu bb ll ii kk aa   ––   SS ll oo vv ee nn ss kk áá   rr ee pp uu bb ll ii kk aa   

ZZ áá mm ee rr   pp rr oo jj ee kk tt uu   vv   SS ll oo vv ee nn ss kk ee jj   rr ee pp uu bb ll ii kk ee  

  
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. 

  



 17 

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. 
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Príloha D: Priebehy procesu hodnotenia vplyvov na životné prostredie (strana pôvodu Rakúska republika) 
 

SS CC HH ÉÉ MM AA   PP RR II EE BB EE HH UU   CC EE ZZ HH RR AA NN II ČČ NN EE JJ   EE II AA ::   RR AA KK ÚÚ SS KK AA   RR EE PP UU BB LL II KK AA   ––   SS LL OO VV EE NN SS KK ÁÁ   RR EE PP UU BB LL II KK AA   
ZZ ÁÁ MM EE RR   PP RR OO JJ EE KK TT UU   VV   RR AA KK ÚÚ SS KK EE JJ   RR EE PP UU BB LL II KK EE  

  
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). 

 



 29 

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.  

 

 


