OKRESNÝ
ÚRAD
NITRA

odbor opravných prostriedkov
referát starostlivosti o životné prostredie
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

číslo spisu: OU-NR-OOP3-2018/035871

V Nitre dňa 09.10.2018

Rozhodnutie
Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné
prostredie, ako orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 4 ods. 2 pism. b) zákona č. 180/2013
Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a ako
príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa ustanovenia § 4 ods. 1
zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), preskúmal podľa § 59 ods.
1 zákona o správnom konaní na základe odvolania Združenia domových samospráv, Námestie
SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava rozhodnutie Okresného úradu Levice, odboru
starostlivosti o životné prostredie č. OU-LV-OSZP-2018/009032-cia/Če/R zo dňa 18.07,2018 a
rozhodol takto:
Podľa ustanovenia § 59 ods. 3 zákona o správnom konaní rozhodnutie Okresného úradu
Levice, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-LV-OSZP-2018/009032-eia/Če/R zo
dňa 18.07.2018 ruší a vec vracia na nové prejednanie a rozhodnutie.

Odôvodnenie
I. Konanie vedené na Okresnom úrade Levice, odbore starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „prvostupňový
správny orgán“) prijal dňa 18.05.2018 zámer navrhovateľa ZF Slovakia a.s., Strojárenská 2, 917
02 Trnava (ďalej len ,,navrhovateľ“), vypracovaný podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o posudzovaní“) na vykonanie zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti „ZF
Slovakia a.s., Skladovacie a logistické centrum - Levice“ podľa zákona o posudzovaní.
Predložený zámer bol vypracovaný v jednom variantnom riešení navrhovanej činnosti. Príslušný
orgán listom zo dňa 11.05.2018 podľa § 22 ods. 6 zákona o posudzovaní upustil od požiadavky
variantného riešenia.
Prvostupňový správny orgán v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 a § 23 ods. 1 zákona
o posudzovaní informoval verejnosť o navrhovanej činnosti na svojom webovom sídle
a webovom sídle ministerstva v IS EIA/SEA www.enviroportal.sk dňa 24.05.2018.
Prvostupňový správny orgán listom č. OU-LV-OSZP-2018/009032-eia/Če zo dňa
24.05.2018 zaslal zámer navrhovanej činnosti ústrednému orgánu - Ministerstvu hospodárstva
SR. Prvostupňový správny orgán listom č. OU-LV-OSZP-2018/009032-eia/če zo dňa 24.05.2018
zaslal zámer navrhovanej činnosti povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci - Mestu Levice.
Listom č. OU-LV-OSZP-2018/009032-eia/Če zo dňa 24.05.2018 zaslal zámer navrhovanej

činnosti dotknutým orgánom - Okresnému úradu Levice, odboru krízového riadenia, Okresnému
úradu Levice, odboru starostlivosti o životné prostredie; Okresnému riaditeľstvu hasičského
a zácliranného zboru v Leviciach; Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom
v Leviciach; Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja; Okresnému úradu levice, odboru cestnej
dopravy a pozemných komunikácií; Okresnému úradu Levice, pozemkovému a lesnému
odboru; Okresnému úradu Nitra, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií ( v sídle
kraja) Okresnému úradu Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie ( v sídle kraja)
a Krajskému pamiatkovému úradu Nitra.
Okresný úrad Levice, odbor krízového riadenia vo svojom stanovisku doručenom dňa
01.06.2018 z hľadiska civilnej ochrany obyvateľstva nemá pripomienky k predloženej
dokumentácii,
Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie vo svojich stanoviskách za
jednotlivé zložky ochrany životného prostredia nepožadoval zámer posudzovať v zmysle zákona
o posudzovaní.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach vo svojom záväznom
stanovisku doručenom dňa 06.06.2018 súhlasí so zámerom navrhovanej Činnosti.
Okresný úrad Levice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v stanovisku zo
dňa 06.06.2018 uvádza, že zo zámerom súhlasí za podmienok;
1. Pri realizácii v dotyku s regionálnou komunikáciou 111/1543 je potrebné postupovať
podľa zákona č. 135/1961 Zb. (cestný zákon).
2. V zmysle § 3 ods. 5 cestného zákona je príslušným orgánom Okresný úrad Levice,
odbor dopravy a pozemných komunikácií.
3. V zmysle § 3 ods. 2 cestného zákona miestnu štátnu správu vo veciach miestnych
komunikácií a účelových komunikácií vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej
správy.
4. Ďalší stupeň PD žiada predložiť na vyjadrenie.
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie (v sídle kraja) nemá
pripomienky k predloženému zámeru a navrhuje predmetnú činnosť neposudzovať podľa zákona
č. 24/2006 Z.z.
Mesto Levice doručilo svoje stanovisko prvostupňovému správnemu orgánu dňa
12.06.2018. Uviedlo v ňom, že navrhovaný zámer nie je v rozpore s územným plánom mesta
a upozorňuje, že izolačnú zeleň v páse širokom 40 m popri Jurksej ceste je potrebné akceptovať
a ďalej je potrebné venovať pozornosť vnútro areálovej zelene vzhľadom na zvyšovanie
zastavanosti územia.
Ministerstvo hospodárstva SR vo svojom stanovisku doručenom dňa 07.06.2018 nemá
k zámeru navrhovanej činnosti žiadne pripomienky a nepožaduje zámer ďalej posudzovať podľa
zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní. Ďalej v liste uviedlo, že podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní, prílohy č. 8 kapitoly č. 9 Infraštruktúra, položka č. 16 je rezortným orgánom
Ministerstvo dopravy a výstavby SR.
Dotknutá verejnosť prejavila záujem na navrhovanej činnosti podľa § 24 ods. 3 písm. a)
zákona o posudzovaní podaním odôvodneného písomného stanoviska k zámeru podľa § 23 ods.
4 zákona o posudzovaní. Písomné stanovisko za dotknutú verejnosť boli prvostupňovému
správnemu orgánu doručené od Združenia domových samospráv dňa 28.05.2018, ktoré
definovalo svoje požiadavky v 35 bodoch, s ktorými sa správny orgán vysporiadal v priebehu
správneho konania, K pripomienkam verejnosti sa navrhovateľ vyjadril listom doručeným dňa
18.06.2018.
Prvostupňový správny orgán listom vo zverejnení informácie zo dňa 24.05.2018 dal
možnosť účastníkom konania a zúčastneným osobám vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia v
zmysle § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní.
Prvostupňový správny orgán rozhodnutím č. OU-LV-OSZP-2018/009032-eia/Če/R zo dňa
18.07.2018 rozhodol, že navrhovaná činnosť ZF Slovakia a.s.. Skladovacie a logistické centmm -

Levice“, ktorú predložil navrhovateľ ZF Slovakia a.s., Strojárenská 2, 917 02 Trnava sa nebude
posudzovať podľa zákona o posudzovaní a stanovil podmienky, ktoré je navrhovateľ povinný
zohľadniť v dokumentácii k povoľovacím konaniam. Rozhodnutie bolo zverejnené na úradnej
tabuli, na webovom sídle Okresného úradu Levice a úradnej tabuli a webovom sídle dotknutej
obci -Mesta Levice.
Dňa 30.07.2018 bolo prvostupňovému správnemu orgánu doručené odvolanie účastníka
konania Združenia domových samospráv (ďalej len „odvolatel’“) voči rozhodnutiu č. OU-LVOSZP-2018/009032-eia/Če/R zo diia 18.07.2018.
Vo svojom odvolaní uvádza nasledovné pripomienky k predloženej navrhovanej činnosti:
A.)
Podľa čl.6 ods.4 Aarhurského dohovoru sa dotknutej verejnosti garantuje právo spolu podieľať
na rozhodovaní až do momentu vydania tzv. finálneho rozhodnutia, ktorým je v podmienkach
SR až kolaudačné rozhodnutie;
Podľa čl.4 Aarhurského dohovoru má dotknutá verejnosť právo na informácie o životnom
prostredí v súvislosti so zámermi posudzovanými procesmi EIA tak, aby si kvalifikovane mohla
uplatniť právo na spolurozhodovaní podľa čl.6 Aarhurského dohovoru. Združenie domových
samospráv preto požiadalo v zmysle § 23 ods. 1 správneho poriadku o kópiu podkladov
rozhodnutia, ktoré mu príslušný orgán nevyhotovil a nedoručil; právo dostať kópiu spisu je
predpokladom na realizáciu práva vyjadrenia k podkladom rozhodnutia podľa § 33 ods.2
správneho poriadku. V dôsledku neoboznámenia sa s podkladmi rozhodnutia bolo odvolateľovi
upreté právo na vyjadrenie k podkladom rozhodnutia a navrlinúť ďalšie dôkazy podľa § 33 ods.2
správneho poriadku, čím správny orgán zároveň porušil zásadu umožnenia účastníkom konania
efektívne hájiť svoje práva a záujmy podľa § 3 ods.2 správneho poriadku. Tým bolo
odvolateľovi zároveň upreté právo podľa čl.6 ods.4 Aarhurského dohovoru č. 43/2006 Z.z. resp.
štátny orgán si nesplnil povinnosť podľa tohto článku.
Pre korektnú aplikáciu procesného postupu je potrebné dodržať ústavný príkaz podľa čl.152
ods.4 v súlade s čl.7 ods.4 a ods.5 Ústavy SR, ktoré prikazujú, že výklad a uplatňovanie zákona
musia byť v súlade s duchom a cieľmi Ústavy a práva Európskej únie; preto aj právo na
oboznámenie sa s podkladmi zisťovacieho konania treba uplatňovať súčasne podľa správneho
poriadku ale aj Aarhurského dohovoru. Nakoľko podľa § 29 ods.3 zákona EIA č.24/2006 Z.z. sa
rozhoduje o ďalšom posudzovaní aj vzhľadom na stanoviská verejnosti, resp. podľa § 29 ods. 13
zákona EIA sa určujú podmienky aj vzhľadom na návrh verejnosti, je uvedená vada
(neumožnenie podať takéto návrhy a stanoviská) závažnou a nezhojiteľnou a je potrebné vo veci
konať a rozhodnúť nanovo.

B)

Okresný úrad vo svojom rozhodnutí zároveň neurčil podmienky rozhodnutia zo zisťovacieho
konania vyplývajúce z podaných pripomienok odvolateľa ako dotknutej verejnosti ani
vyplývajúce z jeho explicitného návrhu podmienok rozhodnutia. Jeho vyhodnotenie požiadaviek
je zároveň zmätočné a arbitrárne, neobsahuje voľnú úvahu, ktorou bol úrad pri hodnotení
pripomienok verejnosti vedený. Konštatovania:
• „1.5. Budovanie podzemného parkovania ani parkovacích domov s využitím striech ako
zatrávnených ihrísk či oiitdoorových cvičísk nie je vzhľadom na charakter navrhovanej
činnosti potrebné a v rámci rozsahu navrhovanej stavby ani realizovateľné."
• „1.13 Navrhovaná činnosť (skladová hala) nie je takého charakteru, aby negatívne
ovplyvňovala prejavy klimatických zmien, vplyvy (hlukové, rozptylové apod.) pre danú
lokalitu sú popísané v predloženom zámere."
• „1.18 Požiadavka na umiestnenie verejne prístupného parčíka vzhľadom na okolitú
priemyselnú zástavbu je prakticky nerealizovateľná. Realizácia lokálneho parčíka je v rámci
danej stavby nereálna, nakoľko sa jedná o priemyselnú činnosť s pohybom osôb súvisiacim
iba s predmetnou činnosťou. A nedochádza k výrubu drevín t.j. nebude uplatňovanú
náhradná výsadba v zmysle ustanovení zákona o ochrane prírody."
• ,, 1.19 Jedná o navrhovanú činnosť skladovej haly a logistiky, ktorá bude realizovaná v
súlade s požiadavkami na ochranu ovzdušia, v súlade s modernými trendmi, ktoré sa týkajú
hospodárenia s dažďovými vodami, dažďové vody zo striech objektov budú kanalizačnými

prípojkami odvedené priamo do systému retencie a vsakovania, dažďové odpadové vody zo
spevnených parkovacích miest hudú pred zaústením do vsakovacích zariadenípredčistené v
ORL (odlučovači ropných látok)."
• ,, 1.24. Vplyvy na danú lokalitu (vrátane geológie a hydrogeológie) sú opísané v predloženom
zámere, boli aj v zámere navrhovanej činnosti výrobného závodu, a vzhľadom na charakter a
umiestnenie skladovej haly nieje potrebné vykonať geologicicý a hydrologický prieskum.
Požiadavka takéhoto druhu nebola uplatnená v stanoviskách dotknutých orgánov štátnej
správy."
nie sú dostatočným vyhodnotením pripomienok odvolateľa a to na základe nasledovných
judikátov Najvyššieho súdu SR:
a) Podľa rozsudku NS SR 5Sžo/132/2015 „ak sa správny orgán nevysporiadal s
návrhmi účastníka konania - obmedzí sa iba na konštatovanie neopodstatnenosti
návrhov bez uvedenie dôvodu prečo ich za také považuje, možno považovať takéto
rozhodnutie správneho orgánu za nedostatočne odôvodnené."
b) Podľa rozsudku NS SR, sp. zn. 5Sžo/29/2013 „Najvyšší súd uvádza, že správny
orgán totiž i pri voľnom uvážení nesmie nerešpektovať zákon, ako i prekračovať
jeho medze, a tiež nesmie pri použití voľnej úvahy prejavovať svoju ľubovôľu.
Rubom diskrečného oprávnenia správneho orgánu je povinnosť voľnú úvahu
použiť a jej použitie zdôvodniť."
c) Podľa rozsudku NS SR, sp. zn. ISo 115/2010 „...nedostatočne odôvodnené
rozhodnutie správneho orgánu negatívne ovplyvňuje ústavné právo navrhovateľa
na súdny prieskum rozhodnutia správneho orgánu v zmysle Čl. 46 ods. 2 Ústavy
Slovenskej republiky, nakoľko sa účastníkovi správneho konania dotknutému v
jeho právach alebo právom chránených záujmoch odopiera možnosť efektívne
spochybniť takéto rozhodnutie, lebo samotný účastník môže iba odhadovať právne
dôvody, na základe ktorých by mal úspešne uplatňovať svoje subjektívne právo."
d) Podľa rozsudku NS SR, sp. zn. 5Sžo/ll/2013 „Osobitnú pozornosť treba v
odôvodnení venovať tým skutočnostiam, ku ktorým správny orgán dospel na
základe inštitútu voľnej úvahy, pretože nestačí uviesť, že pri uložení určitého
opatrenia na základe voľnej úvahy správny orgán prihliadal na mieru zavinenia a
rozsah opatrenia bol uložený v rámci ustanoveného rozpätia. Správny orgán sa
musí vyrovnať so všednými hľadiskami pre uloženie opatrenia. Inak by bolo takéto
rozhodnutie nepreskúmateľné."
Správny orgán síce uviedol ako sa vysporiadal s požiadavkami a pripomienkami odvolateľa; ale
nezdôvodnil prečo je takéto vysporiadanie sa aj zákonné a správne, teda vydané v súlade s čl.2
ods.2 Ústavy SR. Úrad totiž nemôže hodnotiť zámer a pripomienky ako súkromná osoba;
súkromná osoba môže hodnotiť pripomienky a zámer úplne slobodne ba dokonca aj nesprávne;
je to totiž prejavom slobody jednotlivca zakotvenej v čl.2 ods. 1 Ústavy SR. Štátne orgány však
musiamaťsvojnázorpodložený ako odborne tak aj v súlade so zákonom; ich možnosť hodnotenia je
značne limitovaná. V prípade uvedených hodnotení pripomienok odvolateľa tieto nespĺňajú ani
kritériu pravdivostí (porušenie §32 správneho poriadku) ani zdôvodnenia zákonnosti (porušenie
§47 ods.3 správneho poriadku):
• Ad 1.5: Súčasným trendom vo vybavenosti priemyselných závodov je budovanie
outdoorových cvičísk ako zázemia pre zamestnancov a širšie uplatnenie nachádza aj v
podmienkach Slovenskej republiky.
• Ad 1.13,1,18, 1.19: Najnovší vedecký výskum preukazuje a rozhodnutia NS SR
potvrdzujú, že každá stavba sama o sebe je zásahom do ekosystémov a svojim návrhom
môže posilňovať alebo zmierňovať negatívne vplyvy na životné prostredie vrátane
prejavov klimatických zmien. Riešiť sa prejavy klimatických zmien sa zaviazala aj
Slovenská republika. Moderné trendy, ku ktorým sa prikláňa aj Slovenská republika
svojím strategickým dokumentom nie sú stavebno-technické zariadenia retenčných a
vsakovacích objektov ako sa uvádza v rozhodnutí ale mitigačné opatrenia vo forme
prírodných prvkov, ktoré vo svojom stanovisku aj požaduje s explicitným odkazom na
príslušnú legislatívu SR. Súčasťou územného rozhodnutia podľa §39a ods.2 písm. b
stavebného zákona sú aj požiadavky na rozsah a formu nezastavaných
plôch.
Požiadavky odvolateľa sú teda nielen relevantné a majúce oporu v príslušnej legislatíve,

ale ich posúdenie je priamo súčasťou zámeru podľa prílohy 9 k zákonu EIA a ich
vyhodnotenie Je kritériom podľa prílohy č. 10 k zákonu EIA. Úrad nepostupoval v súlade
s príslušnou legislatívou pri vyhodnotení pripomienok.
Ad 1.24: Podľa § 29 ods.3 zákona EIA č.24/2006 Z.z. úrad rozhoduje na základe
vyjadrenia dotknutých úradov a vyjadrení verejností, v tomto smere sú si tieto vyjadrenia
rovnocenné. Ak aj uvedené posudky nepožadovali príslušné úrady, dostatočným pre
určenie ich spracovania je aj takáto požiadavka verejnosti. Príloha č.9 k zákonu EIA
určujúca rozsah zámeru zároveň určuje spracovanie týchto posudkov ako povinnú súčasť
zámeru.
C.)
K riešeniu naznačených environmentálnych súvislostí opísaných v bode C a vplyvy
zámem na životné prostredie smeroval aj návrh podmienok rozhodnutia, na ktorých odvolatel’
trvá. Je potrebné si uvedomiť, že je rozdiel medzi pojmami životné prostredie a prírodné
prostredie; v antropogénne zmenených urbanizovaných prostrediach miest a obcí (kam patria aj
priemyselné zóny) nemá životné prostredie formu čisto prírodnú; životné prostredie v mestách
má formu urbanizovaného prostredia so stavbami, prvkami technickej infraštruktúry atď, ktoré je
potrebné do územia vložiť tak, aby negatívne vplyvy boli čo najnižšie; preferuje sa pritom (ak je
to možné) riešenie prírodnými prvkami.
Odvolatel’ navrhuje zahrnúť do podmienok rozhodnutia podľa § 29 ods.l3 zákona EIA
č.24/2006 Z.z. aj nasledovné podmienky:
• Budovanie parkovacích miest a komunikácií je potrebné navrhnúť v súlade s príslušnými
normami STN technickými predpismi; v maximálnej možnej miere používať materiály zo
zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou.
• Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s
veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia.
• Vypracovať samostatný projekt začlenenia stavby do biodiverzity územia sadovníckymi
úpravami v podobe nových zelených plôch, ktoré zároveň prispejú k zvýšeniu ekologickej
stability územia a ktoré budú mať charakter lokálneho parčíku vhodného pre daný typ
územia a infiltračnú funkcionalitu. Súčasťou tohto projektu bude aj zapracovanie opatrení
Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy schválený
uznesením vlády SR č. 148/2014 (https://www.minzp.sk/files/oblasti/poIitika-zmenyklimv/nas-sr-2014.pdf) tak, že budú obsahovať mix mitigačných opatrení podľa
odporúčaní MZP SR na jeho stránkehttps;//www.protisuchu.Sk/#section-features.
• Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby
spĺňala metodiku Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 2010
(https://www.mindop.sk/ministerstvo-l/vvstavba-5/uzemne-planovanie/metodickeusmemenia-oznamenia-stanoviska-pokvnv/standardv-minimalnei-vvbavenosti-obci-pdf-195-mb).
• Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby
spĺňala metodiku Európskej komisie príručka na podporu výberu, projektovania a
realizovania retenčných opatrení pre prírodné vody v európe (http://nwrm.eu/guidesk/files/assets/basic-html/index.html#2_Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene, a to počas
výstavby a aj prevádzky stavby.
• Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku
nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
• V prípade, že vody z povrchového odtoku (dažďové vody) z parkovísk budú odvádzané
do verejnej kanalizácie alebo sústredene vsakovacím objektom (vsakovacou šachtou,
vsakovacím vrtom) do podzemných vôd, je potrebné tieto vody prečistiť v odlučovači
ropných látok.
• Vypracovať projekt zapracovania opatrení Programu odpadového hospodárstva SR ako aj
zákona
o
odpadoch
(https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnostipodnikatela).
» Žiada dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č.
2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku

•
•
•

4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej
slovenská transpozícia je právne záväzná
(http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smemic-eu/).
Osobitne
požaduje
správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd,
povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné
prostredie (stav vodných útvarov). Uvedené náležitosti žiada adekvátne uviesť v
dokumentácii pre územné aj stavebné rozhodnutie.
Žiada preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a
vodného zákona.
Hydraulickým výpočtom preukázať dostatočnú kapacitu a účinnosť ORL, kanalizácie a
ostatných vodných stavieb.
Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.

D.)
Ako technický detail, avšak z formálneho hľadiska podstatný je, že zámer na enviroportálí je
označený ako „ZF Slovakia a.s.. Skladová hala Levice - Géňa"; rozhodnutie zámer však
označuje už ako „ZF Slovakia, a.s., Skladovacie a logistické centmm - Levice". Môže sa jednať
o nepodstatný detail; avšak pri identifikovaní zámeru a následne stavby je potrebné tieto
identifikovať presne. Rozdielnym označením zámem pri oznámení a v rozhodnutí sa zároveň
spôsobuje zmätočnosť a laická verejnosť nemajúca skúsenosť sa môže neprávom domnievať o
rozdielnosti zámerov. Uvedený nedostatok je potrebné odstrániť.
Podľa § 59 ods. 1 správneho poriadku odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v celom
rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni.
Vzhľadom na konštatované pochybenia v zisťovacom konaní žiada, aby odvolací orgán
napadnuté rozhodnutie zmšil podľa § 59 ods.3 Správneho poriadku a vec vrátil na nové
zisťovacie konanie. Toto odvolanie má podľa § 55 ods. 1 správneho poriadku odkladný účinok.
Žiada byť oboznámený s podkladmi odvolacieho konania pre účely vyjadrenia sa podľa § 33
ods.2 a § 56 správneho poriadku v samotnom konaní o odvolaní, Zároveň žiada, aby v
rozhodnutí o odvolaní boli všetky jeho námietky v odvolaní citované podľa § 47 ods.3 posledná
veta správneho poriadku a odvolací orgán uviedol, ako sa s nimi vysporiadal a ako ich v
rozhodnutí zohľadnil. S podkladmi odvolacieho orgánu žiada byť oboznámení podľa § 23 ods. 1
pred samotným vydaním dmhostupňového rozhodnutia a umožniť odvolateľovi sa k nim podľa §
33 ods.2 správneho poriadku vyjadriť.
Prvostupňový správny orgán dal listom č, OU-LV-OSZP-2018/009032-upov. zo dňa
02.08.2018 účastníkovi konania odvolanie na vedomie a na vyjadrenie.
Po vykonaní všetkých procesných úkonov a vzhľadom k tomu, že prvostupňový orgán
podanému odvolaniu nevyhovel postupom podľa § 57 ods. 1 zákona o správnom konaní,
predložil odvolanie spolu so spisovým materiálom dňa 11.09.2018 Okresnému úradu Nitra,
odboru opravných prostriedkov, referátu starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „odvolací
orgán“), o čom v zmysle § 57 ods. 2 zákona o správnom konaní upovedomil účastníkov konania.

IL Konanie vedené na Okresnom úrade Nitra, odbore opravných prostriedkov, referáte
starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné
prostredie ako odvolací orgán preskúmal v zmysle § 59 ods, 1 zákona o správnom konaní
napadnuté rozhodnutie Okresného úradu Levice, odboru starostlivosti o životné prostredie č.
OU-LV“OSZP-2018/009032-eia/Ce/R zo dňa 18.07.2018, v ktorom rozhodol, že navrhovaná
činnosť „ZF Slovakia a.s., Skladovacie a logistické centrum - Levice“ navrhovateľa ZF Slovakia
a.s. sa po ukončení zisťovacieho konania nebude ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní,
pričom rozsah preskúmania je určený potrebou zistiť, či rozhodnutie napadnuté odvolateľom je
alebo nie je zákonné.

Rozhodnutie pľvostupňového orgánu v zmysle § 46 zákona o správnom konaní musí byť
v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí
vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.
Podľa § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní ak sa rozhoduje o tom, či sa navrhovaná činnosť
alebo jej zmena bude posudzovať podľa tohto zákona, primerane sa použijú kritériá pre
zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10, pričom príslušný orgán prihliada aj na stanoviská
podľa § 23 ods. 4.
Podľa § 29 ods. 12 zákona o posudzovaní rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní
oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ktorá musí byť predmetom
zisťovacieho konania podľa § 18 ods. 2, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k
navrhovanej činnosti, ak v rozhodnutí príslušný orgán určil, že sa navrhovaná činnosť alebo jej
zmena nemá posudzovať podľa tohto zákona.
Podľa § 29 ods. 13 zákona o posudzovaní výroková časť rozhodnutia vydaného v
zisťovacom konaní, okrem náležitostí ustanovených všeobecným predpisom o správnom konaní,
obsahuje určenie, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena má posudzovať podľa tohto zákona.
Ak ide o rozhodnutie, v ktorom sa určilo, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena nepodlieha
posudzovaniu podľa tohto zákona, výroková časť rozhodnutia obsahuje aj podmienky, ktoré
eliminujú alebo zmierňujú vplyv na životné prostredie.
Dotknutá verejnosť prejavila záujem na navrhovanej činnosti podaním odvolania voči
predmetnému rozhodnutiu podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní.
Odvolací orgán z dôvodu prehľadnosti rozčlenil odvolanie do nasledovných bodov s tým,
že k jednotlivým bodom sa bude vyjadrovať.
K bodu A)
Odvolací orgán uvádza, že p)'vostupňový správny orgán zaslal zámer navrhovanej činno.sti
ústrednému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutej obci na vyjadrenie.
Tieto sa vyjadrili samostatnými listami, v ktorých nemali pripomienky a nepožadovali zámer
ďalej posudzovať. Pripomienky si uplatnilo Združenie domových samospráv ku ktorým sa
vyjadril navrhovateľ a ktoré následne vyhodnotil aj správny orgán (viď strana 5 až 10
napadnutého rozhodnutia).
Odvolací orgán konštatuje, že v žurnalizovanom spise sa nenachádza žiadosť účastníka o
poskytnutie kópií podkladov rozhodnutia. Ďalej je preukázané, že prvostupňový správny orgán
pred vydaním rozhodnutia postupoval podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní a účastník
konania mal právo sa vyjadriť k podkladom rozhodnutia a navrhnúť ďalšie dôkazy.
K bodu B)
Odvolací orgán uvádza, že s predmetnými pripomienkami sa prvostupňový správny orgán
zaoberal jednotlivo. Navrhovateľ listom doručeným dňa 18.06.2018 sa vyjadril k jednotlivým
pripomienkam aj so zdôvodnením. Správny orgán v rozhodnutí uviedol jednotlivé pripomienl<y aj
s vyjadrením navrhovateľa a tieto pripomienky vyhodnotil samostatne. Prvostupňový správny
orgán z doručených stanovísk v rozhodnutí stanovil podmienky, ktoré eliminujú alebo zmierňujú
vplyv na životné prostredie. Odvolací orgán konštatuje, že prvostupňový správny orgán
postupoval v súlade s § 20a, § 29 ods. 13 a v súlade s § 47 ods. 3 zákona o správnom konaní.
K bodu C)
Odvolací orgán konštatuje, že požiadavka doplniť požadované podmienky do
prx’ostupňového rozhodnutia je irelevantná. Uvedené podmienky nie je možné zapracovať do
výrokovej časti napadnutého rozhodnutia, pretože sa jedná o existujúcu prevádzku, ktorá je
v súlade s územným plánom Mesta Levice. Požiadavky týkajúce sa ochrany vôd a odpadového
hospodárstva vyplývajú priamo z príslušných zákonov a budú riešené v ďalšom povoľovacom
konaní.

K bodu D)
Odvolací orgán konštatuje, že sa jedná o nedostatok, zámer navrhovanej činnosti je „ZF
Slovakia a.s., Skladová hala Levice-Géňa“ a rozhodnutie je vydané na navrhovanú činnosť „ZF
Slovakia a.s.. Skladovacie a logistické centrum - Levice“.
Požiadavka odvolateľa, že odvolací orgán v primeranej dobe pred vydaním rozhodnutia v
súlade s § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní v spojení s § 56 zákona o správnom konaní je
povinný oboznámiť účastníka konania v odvolacom konaní so všetkými podkladmi pre
rozhodnutie je neopodstatnená z dôvodu, že odvolací orgán rozhoduje v odvolacom konaní o
dodržaní zákonnosti a procesných postupov prvostupňového správneho orgánu, a teda v rámci
riadneho opravného prostriedku sa preskúmava prvostupňové správne konanie a jeho výsledokrozhodnutie. Proti rozhodnutiu odvolacieho orgánu nie je možné sa odvolať, je však možné toto
rozhodnutie po právoplatnosti napadnúť správnou žalobou na príslušnom súde.
Odvolací orgán preskúmal napadnuté rozhodnutie a zistil nasledovný skutkový a právny
stav.
Odvolací orgán má za to, že rozhodnutie Okresného úradu Levice, odboru starostlivosti
o životné prostredie zo dňa 18.07.2018 nespĺňa všetky zákonné náležitosti ust. § 14 a § 46
zákona o správnom konaní a ust. § 22 ods. 5, § 23 ods. 1, § 24 ods. 1, § 29 ods. 15 zákona
o posudzovaní.
Podľa § 14 ods. 1 správneho poriadku „
konania je ten, o koho právach,
právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať alebo koho práva, právom
chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté; účastníkom konania
je aj ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch
alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže opak“.
Dotknutá obec - Mesto Levice je z pohľadu aplikácie ust. správneho poriadku účastníkom
konania, teda je oprávnená podať odvolanie voči rozhodnutiu. Právne postavenie obce je
kompetenčné vymedzené statusom orgánu miestnej samosprávy, pričom jej právna subjektivita
v postavení stavebného úradu predstavuje pôsobnosť orgánu pri prenesenom výkone štátnej
správy. Na základe uvedeného Mesto Levice má v zisťovacom konaní postavenie účastníka
konania.
V zmysle ý' 46 zákona o správnom konaní musí byť rozhodnutie v súlade so zákonmi a
ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo
spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovaťpredpísané náležitosti.
Odvolací orgán konštatuje, že napadnuté rozhodnutie nebolo vydané v súlade so zákonom
č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní, keď správny orgán opomenul Ministerstvo dopravy a výstavby
SR ako rezortný orgán a správny orgán nevychádzal zo spoľahlivo zisteného stavu veci, keď
neodstránil rozpory medzi dokumentom, žiadosťami a vydanými správnymi aktami, nakoľko
v zisťovacom konaní predložený zámer navrhovanej činnosti je pod názvom „ZF Slovakia a.s..
Skladová hala Levice -Géňa“, pritom žiadosť o posúdenie zámeru je „ZF Slovakia a.s.,
Skladovacie a logistické centrum - Levice“, ďalej upustenie od požiadavky variantného riešenia
navrhovanej činnosti je na „ZF Slovakia a.s.. Skladovacie a logistické centrum -Levice“,
informovanie verejnosti podľa § 24 ods. 1 zákona o posudzovaní je na navrhovanú činnosť „ZF
Slovakia a.s., Skladová hala Levice -Géňa“, oznámenie o začatí zisťovacieho konania je na „ZF
Slovakia a.s., Skladová hala Levice -Géňa“, rozhodnutie zo zisťovacieho konania je vydané na
navrhovanú činnosť „ZF Slovakia a.s., Skladovacie a logistické centrum -Levice“.
Na základe uvedeného bola porušená základná zásada správneho konania a to zásada
zákonnosti ust. § 3 ods. 1 správneho poriadku, že správne orgány postupujú v konaní v súlade
so zákonmi a ust. § 3 ods. 5 správneho poriadku zásada materiálnej pravdy, že rozhodnutie
správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci.

Odvolací orgán konštatuje, že správny orgán porušil:
- ust. § 22 ods. 5 zákona o posudzovaní, keď zistil nesúlad zámeru navrhovanej činností so
žiadosťou mal ho vrátiť navrhovateľovi do 7 pracovných dní na doplnenie a určiť rozsah
a lehotu doplnenia
- ust. § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní, keď nezaslal zámer rezortnému orgánu Ministerstvu
dopravy a výstavby SR, hoci Ministerstvo hospodárstva v stanovisku správny orgán upozornilo,
že rezortným orgánom je MDaV SR a tak isto aj v zámere je uvedený rezortný orgán MDaV SR
- ust. § 24 ods. 1 zákona o posudzovaní, keď neinformoval verejnosť o zámere navrhovanej
činnosti „ZF Slovakia a.s., Skladovacie a logistické centrum -Levice“ ale o „ZF Slovakia a.s.,
Skladová hala Levice -Géňa“
- ust. § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní, keď nezaslal rozhodnutie zo zisťovacieho konania
rezortnému orgánu MDaV SR.
Na základe uvedeného odvolací orgán konštatuje, že správny orgán porušil zásadu
zákonností ust. § 3 ods. 1 správneho poriadku.
Podľa § 59 ods. 3 zákona o správnom konaní odvolací orgán rozhodnutie zruší a vec vráti
správnemu orgánu, ktorý ho vydal, na nové prejednanie a rozhodnutie, pokiaľje to vhodnejšie
najmä z dôvodov rýchlosti alebo hospodárnosti; správny orgán je právnym názorom odvolacieho
orgánu viazaný.
Odvolací správny orgán preskúmal napadnuté rozhodnutie č. OU-LV-OSZP-2018/009032eia/Če/R zo dňa 18.07.2018 v celom rozsahu a zistil, že napadnuté rozhodnutie nie je v súlade s
hmotným a procesným právom vzťahujúcim sa na prejednávanú vec.
Prvostupňový správny orgán v novom prejednaní odstráni nedostatky v naznačenom smere
a vysporiada sa so všetkými zákonnými nedostatkami, ustáli okruh účastníkov konania na ktoré
poukázal odvolací orgán.
Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti rozhodol odvolací orgán tak, ako je
uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Poučenie
Toto rozhodnutie je konečné a nemožno sa proti nemu podľa § 59 ods. 4 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konáni v znení neskorších predpisov odvolať. Toto rozhodnutie je
podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom po
nadobudnutí právoplatnosti.
Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto
rozhodnutí na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Ing. Peter Straňák
vedúci odboru

