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Povoľovanie priemyselných zariadení, napríklad skládok, 
je obvykle ostro sledovaný proces. Zo strany zainteresovaných 
i verejnosti. Nečudo. Predsa len ide o záťaž pre životné 

prostredie. Nový Správny súdny poriadok poskytne verejnosti nové 
možnosti, ktorými môže povoľovací proces podstatne ovplyvniť. 

Jednak sa bude dať požiadať o preskúmanie postupov úradov, 
jednak sa bude dať žiadať nápravu, ak úrady zostanú nečinné. 
To všetko v prípadoch, ktoré sa budú týkať životného prostredia. 
Ako vieme – doteraz sme boli svedkami, keď prevládalo skôr 
úsilie verejnosť od povoľovacieho procesu izolovať.

Martin Šenkovič

advokát, 
www. senkovic.com

odborný garant projektu

Mnohí si ešte pamätáme 
na nedávne pokusy za-
čať znova dobývať zlato 

a striebro pri Kremnici či na po-
kusy o ťažbu uránu v okolí Košíc. 
Ak niekto bude žiadať o povole-
nie na takúto priemyselnú čin-
nosť, v blízkej budúcnosti to bu-
de vyzerať celkom inak než do-
siaľ. Iniciátori ťažby budú musieť 
už pri plánovaní projektu počítať 
s tým, že vydané povolenie mô-
že skončiť na súde, pretože okruh 
osôb oprávnených podať žalobu 
sa rozšíri. 

Nová právna úprava by však 
mala viesť k tomu, aby boli in-
vestori donútení s verejnosťou 
užšie spolupracovať. Doteraz to 
bolo presne naopak. Prevláda-
li skôr snahy verejnosť z povo-
ľovania priemyselných zariade-
ní vylúčiť. 

Priemyselné činnosti
Podmienkou oprávnenia podať 
žalobu bude po novom fakt, že 
zainteresovaná verejnosť má prá-
vo na účasť v administratívnom 
konaní, ak ide o životné pro-
stredie. Medzi najvýznamnejšie 
administratívne konania budú 
v tomto smere patriť – konanie 
o posudzovaní vplyvov na život-
né prostredie (tzv. EIA), ďalej in-
tegrované povoľovanie (tzv. IPKZ 
prevádzky) a taktiež nakladanie 
s odpadom z ťažobného priemys-
lu. Všetky tieto aktivity súvisia 
so spracovaním kovov alebo ne-
rastov, s výrobou, s chemickým 
priemyslom, energetikou alebo 
odpadovým hospodárstvom. 

Podanie žaloby a konanie
Žalobu proti rozhodnutiu či 
opatreniu úradu môže podať za-
interesovaná verejnosť do dvoch 
mesiacov. V prípade rozhodnutia 
sa lehota počíta odo dňa prá-
voplatnosti. Ak žaloba smeruje 
proti opatreniu, treba ju podať do 
dvoch mesiacov od vydania. 

Povinnosť verejnosti vyčer-
pať všetky riadne opravné pro-
striedky v administratívnom 
konaní neplatí, ak na podanie 
opravného prostriedku nebola 
oprávnená.

V samotnom konaní má zá-
stupca verejnosti právo nahliadať 
do spisu a príloh a robiť si z ne-
ho výpisy a odpisy alebo žiadať, 
aby sa mu takýto výpis či odpis 
vydal. Taktiež má právo na doru-
čenie rozsudku do vlastných rúk. 
Zástupcu súd o nariadení pojed-
návania musí vždy upovedomiť. 
Verejnosť má tiež právo na náhra-
du trov v závislosti od okolnos-
tí prípadu. Ak je žaloba úspešná, 
správny súd napadnuté rozhod-

nutie zruší a vráti vec správne-
mu orgánu. 

Odkladný účinok žaloby 
nenastane automaticky
Podanie správnej žaloby nemá na 
napadnuté rozhodnutie automa-
ticky odkladný účinok. Žiadosť 
oň však bude skôr pravidlom. Súd 
na žiadosť zainteresovanej verej-
nosti môže priznať odklad. Bude 
to vtedy, ak by okamžite hrozila 
závažná ujma, značná hospodár-
ska či finančná škoda, poškode-
nie enviroprostredia, prípadne 
iný nenapraviteľný následok. 
Zároveň musí platiť, že priznanie 
odkladu nie je v rozpore s verej-
ným záujmom. 
Súd bude musieť vyvažovať 
protichodné záujmy investora 
a verejnosti v súvislosti s ochra-
nou životného prostredia. Práve 
v dôsledku takéhoto vyvažovania 
záujmov zákon stanovil, že ak 

súd priznal odklad, musí o veci 
rozhodnúť do šiestich mesiacov. 

Žaloba proti nečinnosti 
Ak je však úrad nečinný, môže 
ju zainteresovaná verejnosť 
zažalovať proti nečinnosti. 
Podmienkou je, že súčasne 

neúspešne vyčerpala sťažnosť 
podľa osobitného predpisu 
alebo podnet na prokuratú-
re. Podaniu žaloby teda musí 
predchádzať vyčerpanie iného 
opravného prostriedku. Dô-
sledkom je, že k žalobe treba 
pripojiť oznámenie o výsledku 
prešetrenia sťažnosti alebo vy-
bavenie podnetu prokurátorom. 
Správny súd uloží úradu povin-
nosť v lehote konať a rozhodnúť, 
ak zistil, že bol nečinný.

Konanie o súlade nariadenia 
obce so zákonom
Okrem žalôb je verejnosť opráv-
nená podať žalobu aj proti 
všeobecne záväznému nariade-
niu obce, mesta, mestskej časti 
alebo samosprávneho kraja. Aj 
tu však môže verejnosť žalovať 
iba vtedy, ak VZN poruší verejný 
záujem v oblasti životného pros-
tredia.  Martin Šenkovič
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Široká verejnosť doteraz ne-
mala veľa možností, ako na-
padnúť pred súdom zákon-

nosť povolenia priemyselnej pre-
vádzky. Nemala na to páky, ak sa 
na to neodhodlali bezprostredne 
dotknuté osoby. 
Toto sa má zmeniť. Povolenie 
skládky s hroziacimi priesakmi do 
podzemných vôd alebo prevádzky 
znečisťujúcej ovzdušie vždy za-
siahne nielen bezprostredné oko-

lie zdroja emisií. Je teda namieste, 
aby aj širšia verejnosť mala mož-
nosť sa brániť proti environmentál-
nym rizikám. Avšak ani investori 
sa nemusia obávať. Dodržaním zá-
konného postupu a po splnení 
prísnych požiadaviek na prevádz-
ku priemyselného zariadenia bude 
aj naďalej možné získať potrebné 
povolenie. 
Nová právna úprava skôr postihne 
tých, ktorí sa budú snažiť verej-

nosť v povoľovacom konaní obme-
dzovať, napríklad neposkytnutím 
úplných informácií. Na prvý pohľad 
sa pozitívne javí šesťmesačná le-
hota na rozhodnutie súdu, ak pri-
zná odkladný účinok žalobe. 
Otázne je, či sa súdy nebudú vyhý-
bať rozhodnutiu o priznaní odklad-
ného účinku. Vtedy, ak sa tým zá-
roveň zaviažu k rozhodnutiu v tejto 
lehote. Tá v zložitých povoľovacích 
procesoch môže byť aj krátka.

Môže zainteresovaná verejnosť 
zabrániť výstavbe zdroja 
znečisťovania životného 
prostredia prostredníctvom 
správnej žaloby?

O povolení priemyselnej činnosti 
rozhoduje príslušný orgán verejnej 
správy, a to na základe 
predpísaného postupu. Správny 
súd môže zákonnosť tohto 
postupu iba preskúmať. Ak zistí 
porušenie, napadnuté povolenie 
zruší a vráti na nové rozhodnutie. 
Príslušný orgán musí označené 

nedostatky pri opakovanom 
prejednaní odstrániť. Výsledkom 
môže byť opätovné povolenie 
činnosti. Žalobou možno 
dosiahnuť odklad napadnutého 
rozhodnutia, je však nutné o to 
súd požiadať. Samotné podanie 
žaloby totiž odkladný účinok 
nemá. Odklad znamená, že 
vydané povolenie stráca účinky 
a nemôže byť podkladom pre 
ďalšie konania alebo rozhodnutia. 
Investor tak nemôže pokračovať 
v realizácii svojho zámeru. Na 
priznanie odkladu nie je právny 

nárok. Iba súd môže rozhodnúť, či 
ho prizná po posúdení možných 
škôd, hrozbe poškodenia 
životného prostredia a verejného 
záujmu. Ak odkladný účinok 
prizná, je povinný rozhodnúť 
o žalobe do šiestich mesiacov 
od jeho priznania.

HN Poradňa Žaloba spojená s rizikom znečistenia

KAŽDÝ DEŇ

Veľký 
právny seriál

PREVRATNÉ
NOVINKY 
V CIVILNOM 
PRÁVE
Najbližší mesiac 
denne v HN

    Civilný sporový 
poriadok

■   23. 6. Príprava žaloby 
a koncentrácia konania 

■   24. 6. Predbežné prejed-
nanie žaloby so súdom 

■   25. 6. Spory s ochranou 
slabšej strany 

■   26. 6. Doručovanie 

■   29. 6. Elektronické služby 
v súdnictve 

■   30. 6. Povinné 
zastupovanie advokátom

■   1. 7. Skrátené 
rozhodovanie 

■   2. 7. Zrýchlenie a zefektív-
nenie súdneho konania 

   

   Civilný 
mimosporový 
poriadok 

■   3. 7. Obchodné 
mimosporové konania

■  6. 7. Sudca ako 
vyšetrovateľ

■  7. 7. Nové typy 
nesporových konaní 

■   8. 7. Notár ako súdny 
komisár

■   9. 7. Zbavenie spôso-
bilosti iba obmedzene

   

     Správny súdny 
poriadok 

■   10. 7. Zmeny v prísluš-
nosti súdov podľa nových 
kódexov

■   13. 7. Postup v konaní 

■   14. 7. Osobitné konanie 
o správnej žalobe vo 
veciach správneho 
trestania

■   15. 7. Účasť verejnosti 
na súdnom konaní

■   16. 7. Nové opravné 
prostriedky

■   17. 7. Ďalšie novinky

Neželaná skládka? Šancí, 
ako sa ubrániť, bude viac 
VEREJNOSŤ NA SÚDE l HN vám prinášajú novinky, ktoré ovplyvnia procesy na súdoch.

Prílohu pripravili: 
Táňa Rundesová, 
Vladimír Turanský   
Odborný garant projektu: 
Martin Šenkovič, senkovic.com
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Nové pravidlá na súdoch

Plusy a mínusy

+  rozšírenie kontrolných 
možností v povoľovacích 
procesoch

+  zvýšenie tlaku na 
zákonnosť 
administratívneho konania, 
posilnenie kontrolných 
mechanizmov

–  možnosť zneužívania 
a presadzovania záujmov, 
ktoré v skutočnosti so 
životným prostredím 
nesúvisia

Účasť verejnosti na súdnych procesoch 
spojených so životným prostredím 

■   žalobu môžu podať priamo dotknuté osoby

■   zainteresovaná verejnosť môže byť 
účastníkom administratívneho konania

■   ak nepodá žalobu dotknutá osoba, 
zainteresovaná verejnosť nemôže 
po ukončení administratívneho konania 
samostatne podať žalobu na súde

Ako to funguje doteraz Ako to bude fungovať po novom

■    bude mať právo podať samostatne správnu 
žalobu proti povoleniu priemyselného zariadenia

■    na orgán verejnej správy bude môcť verejnosť 
podať žalobu pre nečinnosť  

■    žalobu bude môcť podať aj proti všeobecne 
záväznému nariadeniu obce  

■     bude sa môcť zúčastniť na konaní o správnej 
žalobe, ktorú podala iná osoba  

ILUSTRAČNÁ SNÍMKA: 
DREAMSTIME

Čo je 
zainteresovaná 
verejnosť
Zainteresovaná verejnosť zna-
mená verejnosť, ktorá je alebo 
by mohla byť ovplyvnená roz-
hodovacím procesom týkajú-
cim sa životného prostredia 
alebo sa o tento proces zaují-
ma. Môže to byť jednotlivec 
alebo viacero osôb, združenia 
alebo skupiny. V praxi ide spra-
vidla o mimovládne organizá-
cie. Tento pojem je prevzatý 
z Aarhuského dohovoru o prí-
stupe k informáciám, o účasti 
verejnosti na rozhodovacom 
procese a o prístupe k spra-
vodlivosti v záležitostiach ži-
votného prostredia. Pod týmto 
pojmom však treba rozumieť aj 
dotknutú verejnosť.


