Odvolanie voči rozhodnutiu Okresného úradu Bánovce nad Bebravou č. OU-BN-OSZP2021/000308-183
Voči rozhodnutiu Okresného úradu Bánovce nad Bebravou č. OU-BN-OSZP-2021/000308-183zo
dňa 12.01.2020 sa odvolávame, nakoľko sa domnievame o jeho nezákonnosti z nasledovných
dôvodov:
a) Podľa §47 ods.3 Správneho poriadku obsahuje odôvodnenie rozhodnutia spôsob, akým sa
úrad vysporiadal s pripomienkami resp. vyjadreniami účastníkov konania. Podľa §63 ods.3
zákona EIA uvedie výsledky konzultácií v odôvodnení rozhodnutia. Napadnuté rozhodnutie
neobsahuje uvedené náležitosti.
V predmetnom zisťovacom konaní boli konzultácie podľa §63 zákona EIIA vykonané
procesným postupom podľa §65g zákona EIA t.j. písomne.
ZDS sa v rámci písomnej konzultácie dňa 26.11.2020 vyjadrilo k stanoviskám ostatných
účastníkov a dotknutých inštitúcií (viď text nižšie). Odôvodnenie napadnutého rozhodnutia
neuvádza ani spôsob, ako sa úrad s touto písomnou konzultáciou vysporiadal a ani záver
písomných konzultácií.
Podobne sme sa nedozvedeli aký je záver konzultácií nielen voči našim vyjadreniam v rámci
písomnej konzultácie, ale ani vo vzťahu k vyjadreniam ostatnej dotknutej verejnosti.
b) ZDS v rámci písomnej konzultácie vyjadrilo svoj záujem, aby v danom prípade bolo v súlade
s čl.6 ods.4 Aarhuského dohovoru rozhodnutie tak, že sa predmetný zámer neodporúča; to je
však možné len v záverečnom stanovisku. Preto je aj výrok rozhodnutia vecne nesprávny
resp. nezohľadňuješ záujem prejavený ZDS.
Informácia pre navrhovateľa: Podľa §48 Správneho poriadku „Ak to pripúšťa povaha veci, môžu
účastníci konania medzi sebou so schválením správneho orgánu uzavrieť zmier. Správny orgán zmier
neschváli, ak odporuje právnym predpisom alebo všeobecnému záujmu.“ Navrhovateľovi ponúkame
možnosť vyriešiť odvolanie dohodou o zmieri obsahujúcou environmentálne opatrenia, ktoré sa
zaviaže vykonať vo svojej činnosti; ak sa navrhovateľ rozhodne túto možnosť využiť je potrebné si
dohodnúť termin stretnutia tu: https://services.bookio.com/zdruzenie-domovychsamosprav/widget?lang=sk. Vzhľadom na medializované informácie (viď posledný bod tohto
odvolania) stiahnutie odvolanie neprichádza do úvahy, možné je len odborná diskusia s jej
zohľadnením vo finálnom rozhodnutí.
• Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí o odvolaní. •
S podkladmi odvolacieho úradu žiadame byť oboznámení podľa §23 ods.1 pred samotným vydaním
druhostupňového rozhodnutia a umožniť odvolateľovi sa k nim podľa §33 ods.2 Správneho poriadku
vyjadriť. • Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame doručovať v zmysle §25a Správneho
poriadku do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy
slovensko.sk; listiny v papierovej forme nezasielať. • Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19
ods.1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy
slovensko.sk.

S pozdravom,
-Združenie domových samospráv
Marcel Slávik, predseda
sídlo: Rovniankova 14 | P.O.BOX 218 | 851 02 Bratislava
office: Námestie SNP 13/B | 841 01 Bratislava
+421 907 901 676
www.samospravydomov.org
www.climaterealityproject.com

