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Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie 
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

 

           Bratislava 23. júla 2021 

  Číslo: 8319/2021-1.7/ac-R 

          39471/2021 

 

 

ROZHODNUTIE 

 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na 

životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán 

štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a)  

a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán 

podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. g) 

zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rozhodlo v zmysle § 19 zákona 

č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov  na základe podaného 

podnetu v súvislosti s navrhovanou činnosťou „Oplotenie, terénne úpravy a oporný múr, 

pivnica so záhradným prístreškom“, navrhovateľa , Jozef Haramia a Oľga Haramiová, trvale 

bytom Pri Majeri 640, 900 55 Lozorno, takto: 

 

Navrhovaná činnosť „Oplotenie, terénne úpravy a oporný múr, pivnica so 

záhradným prístreškom“, uvedená v odôvodnenom písomnom podnete  

 

sa nebude posudzovať 

 

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 

Odôvodnenie: 

 

Dňa 15. 11. 2018 bol na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu  

environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva (toho času sekcia posudzovania 

vplyvov na životné prostredie), odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len 

,,MŽP SR“) doručený podnet Občianskeho združenia Lozorno pre občanov, so sídlom 

Lozorno 1135, 900 55 Lozorno (ďalej len „podávateľ podnetu“) na začatie konania podľa § 19 

zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) 



 

Strana č. 2 rozhodnutia č. 8319/2021-1.7/ac-R; 39471/2021  zo dňa 23. 07. 2021  

 

v súvislosti s navrhovanou činnosťou „Oplotenie, terénne úpravy a oporný múr, pivnica so 

záhradným prístreškom“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“).  

 

Predmetom podnetu bolo preskúmanie podlimitnej navrhovanej činnosti, ktorou je podľa 

podávateľa podnetu výstavba navrhovanej činnosti umiestnená v extraviláne mesta Lozorno, 

na území, ktoré nie je určené na zastavanie, na pozemku register „C“ parcelné č. 9262, 9286 v 

katastrálnom území Lozorno. 

 

 Podávateľ podnetu uvádza, že samotné stavby navrhovanej činnosti sú vystavané 

a umiestnené v extraviláne obce Lozorno, na pôde nevyňatej z poľnohospodárskeho pôdneho 

fondu (ďalej len „PPF“), v prírodnom prostredí a území. V dotyku k uvedeným stavbám 

a areálu, v ktorom sú umiestnené sa nachádza obytná zóna obce Lozorno s desiatkami 

rodinných domov a tiež zóna, ktorá je v zmysle územného plánu obce Lozorno rovnako určená 

na zastavanie rodinnými domami s účelom ich využitia na bývanie. Samotná navrhovaná 

činnosť sa však nachádza v území, ktoré v zmysle platného územného plánu obce Lozorno nie 

je určené na zastavanie. Podávateľ podnetu ďalej uvádza, že v dotyku s navrhovanou činnosťou 

sa nachádza prírodné prostredie s cennými biotopmi, vzácnou faunou a flórou a chráneným 

územím Malé Krapaty. 

 

Na záver podávateľ podnetu dodáva, že navrhovaná činnosť svojim účelom 

a konštrukčným prevedením nie je vhodná v predmetnom prostredí, a je toho názoru, že jej 

vplyv na životné prostredie je významný a to najmä nepriaznivým a neudržateľným vplyvom 

na celú biosféru v okolí, vrátane chránených lokalít Malých Karpát. 

 

Navrhovaná činnosť je v zmysle prílohy č. 8 zákona o posudzovaní zaraditeľná 

nasledovne:  

Kapitola č. 9. Infraštruktúra 

Pol. 

číslo 
Činnosť, objekty a zariadenia 

Prahové hodnoty 

Časť A (povinné 

hodnotenie) 
Časť B (zisťovacie konanie) 

16. 

Projekty rozvoja obcí vrátane 

 

a) pozemných stavieb alebo ich súborov 

(komplexov), ak nie sú uvedené v 

iných položkách tejto prílohy 

 

b) statickej dopravy 

 

 

 

 

 

 

 

 

od 500 stojísk 

 

v zastavanom území od  

10 000 m2 podlahovej plochy, 

mimo zastavaného územia od 

1 000 m2 podlahovej plochy 

 

od 100 do 500 stojísk 

 

Nakoľko navrhovaná činnosť nedosahuje prahové hodnoty uvedené v prílohe č. 8 zákona 

o posudzovaní, postupovalo MŽP SR v súlade s § 19 ods. 1 zákona o posudzovaní. 

 

MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa  

§ 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti  

o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

ako správny orgán podľa § 1 ods. 2  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán 

podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. g) zákona o posudzovaní, upovedomilo podľa 

§ 18 ods. 3 správneho poriadku listom č. 5418/2019-1.7/ak 9038/2019 zo dňa 13. 02. 2019 

známych účastníkov konania, že dňom doručenia podnetu začalo podľa § 19 ods. 3 zákona 



 

Strana č. 3 rozhodnutia č. 8319/2021-1.7/ac-R; 39471/2021  zo dňa 23. 07. 2021  

 

o posudzovaní konanie o podnete, v ktorom MŽP SR rozhodne, či navrhovaná činnosť podlieha 

posudzovaniu podľa zákona o posudzovaní.  

 

MŽP SR o skutočnosti, že navrhovaná činnosť podlieha konaniu o podnete podľa § 19 

zákona o posudzovaní informovalo verejnosť, v súlade s § 24 ods. 1 písm. a) zákona  

o posudzovaní, na úradnej tabuli Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

a taktiež na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,  

na adrese:  

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/oplotenie-terenne-upravy-oporny-mur-

pivnica-so-zahradnym-pristreskom. 
 

V súlade s § 19 ods. 4 zákona o posudzovaní MŽP SR listom č. 5418/2019-1.7/ak 

9038/2019 zo dňa 13. 02. 2019 zároveň informovalo povoľujúci orgán – Obec Lozorno, 

Hlavná 1, 900 55 Lozorno o začatí konania o podnete. 

 

Súčasne si MŽP SR listom č. 5418/2019-1.7/ak 9038/2019 zo dňa 13. 02. 2019 vyžiadalo 

vyjadrenie k predmetnému podnetu, najmä z hľadiska územného plánovania, dopravy a 

vplyvov na životné prostredie, od dotknutej obce – obec Lozorno a taktiež vyjadrenie 

k predmetu podaného podnetu od dotknutých orgánov: 

 z hľadiska ochrany prírody a krajiny - Okresný úrad Malacky, odbor 

starostlivosti o životné prostredie,  Záhorácka 2942/60A, 901 26 Malacky  832 

05 Bratislava 3 (ďalej len „OÚ Malacky, odbor starostlivosti o ŽP“);  

 z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy, najmä či predmetná stavba stojí na 

pôde nevyňatej z PPF a či je v súlade s právnymi predpismi v oblasti ochrany 

poľnohospodárskej pôdy - Okresný úrad Malacky, pozemkový a lesný odbor,  

Záhorácka 2942/60A, 901 26 Malacky (ďalej len „OÚ Malacky, pozemkový 

a lesný odbor“).  

 

Vyššie uvedeným listom MŽP SR požiadalo podľa § 19 ods. 7 zákona o posudzovaní 

navrhovateľa Jozefa Haramiu a Oľgu Haramiovú o zaslanie projektovej dokumentácie 

predloženej k stavebnému konaniu a o informácie v zmysle jednotlivých bodov prílohy č. 10 

zákona o posudzovaní a zároveň o vyjadrenie sa k dôvodom podnetu, ktorý je zverejnený na 

webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. 

 

Vyjadrenia žiadalo MŽP SR doručiť v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia 

upovedomenia o začatí konania.   

 

Navrhovaná činnosť umiestnená na pozemku registra „C“ parc. č. 9262 a 9286 k.ú. 

Lozorno pozostáva z betónového oplotenia realizovaného na debniacich tvárniciach založených 

na betónových základových pásoch a odizolovaná pivnica s pôdorysným rozmerom 4x5 , hĺbka 

2,95 m, založená na betónovom páse zhotovenom po obvode stavby, na pivnici je umiestnený 

záhradný prístrešok. 

 

Stanoviská, spolu so všetkými predloženými vyjadreniami a rozhodnutiami, ktoré 

uvedené orgány vydali v súvislosti s navrhovanou činnosťou v rámci iných konaní, ako aj 

informácie od navrhovateľa na objasnenie požiadaviek podnetu tvoria podklad rozhodnutia a 

sú súčasťou spisu. 

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/oplotenie-terenne-upravy-oporny-mur-pivnica-so-zahradnym-pristreskom
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/oplotenie-terenne-upravy-oporny-mur-pivnica-so-zahradnym-pristreskom
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K predmetnému podnetu boli podľa zákona o posudzovaní doručené na MŽP SR 

nasledujúce stanoviská (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení): 

 

Okresný úrad Malacky, pozemkový a lesný odbor, list č. OU-MA-PLO-2019/4661/Pk zo 

dňa 13. 02. 2019 

 OÚ Malacky, pozemkový a lesný odbor vo svojom vyjadrení uviedol, že na základe 

miestnej obhliadky pozemkov parc. č. 9255/1; 9260/3; 9301/1 a 9401/1 reg. C (parc. č. 9261, 

9262, 9286 reg. E) v k.ú. Lozorno, že na predmetných pozemkoch bola vybudovaná prístupová 

komunikácia čiastočne spevnená kamenivom, realizované terénne úpravy pozemkov 

s navážkou zeminy, výstavba oporného múra z betónových tvárnic. Zároveň dodáva, že 

stavebníci sa neoprávnenou činnosťou na poľnohospodárskej pôde parc. č. 9255/1 (TTP), parc. 

č. 9260/3 a 9301/1 (orná pôda) podľa § 19 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní 

poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a 

kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov dopustili 

priestupku tým, že bez rozhodnutia orgánu ochrany PPF zabrali a použili poľnohospodársku 

pôdu na nepoľnohospodárske účely. Na záver OÚ Malacky, pozemkový a lesný odbor 

konštatoval, že neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy bude riešený v rámci 

priestupkového konania.  

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR vzalo stanovisko dotknutého orgánu OÚ Malacky, pozemkového 

a lesného odboru na vedomie.  

Ostatní účastníci konania resp. dotknutý orgán, resp. povoľujúci orgán sa k výzve na 

vyjadrenie sa k obsahu podaného podnetu nevyjadrili. 

 

 MŽP SR v súlade s § 32 ods. 1 správneho poriadku, za účelom zistiť presne a úplne 

skutočný stav veci, opätovne vyžiadalo listom č. 5418/2019-1.7./ak 62869/2019 zo dňa 27. 11. 

2019 podľa § 19 ods. 7 zákona o posudzovaní navrhovateľov Jozefa Haramiu a Oľgu 

Haramiovú (ďalej len „navrhovateľ“) o zaslanie projektovej dokumentácie predloženej k 

stavebnému konaniu a o informácie v zmysle jednotlivých bodov prílohy č. 10 k zákonu o 

posudzovaní. Zároveň ich MŽP SR požiadalo vyjadriť sa k dôvodom podnetu, ktorý je 

zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. MŽP sa 

vyššie uvedeným listom obrátilo so žiadosťou o doručenie požadovaných dokumentácií, 

informácií a vyjadrení aj na Obec Lozorno ako povoľujúci orgán a na OÚ Malacky, odbor 

starostlivosti o životné prostredie ako dotknutý orgán. 

 

Obec Lozorno, Obecný úrad, list č. SU-3023/768/2019 zo dňa 12. 12. 2019  

 

Obec Lozorno vo svojom vyjadrení uviedla, cit.: „podľa platného územného plánu Obce 

Lozorno, schváleného uznesením Obecného zastupiteľstva č. 9/03 zo dňa 25. 03. 2003 v znení 

Zmien a doplnkov ÚPN Obce Lozorno č. 1/2007, 2/2008, 3/2010 a 5/2013 je pozemok registra 

„C“ KN parcelné číslo 9301/1 k.ú. Lozorno v rozsahu pozemkov registra „E“ KN parcelné čísla 

9262, 9286 súčasťou územia pre ktoré je stanovené funkčné využitie: 1. zeleň so spôsobom 

využitia funkčných plôch: lesíky, remízky v krajine.“ Zároveň vo svojom liste Obec Lozorno 

upozorňuje na fakt, že cit.: „cez pozemok registra „C“ parcelné číslo 9301/1 a registra „E“ 

parcelné číslo 9286 k.ú. Lozorno prechádza ochranné pásmo elektrického vedenia VN. V 

zmysle uvedeného nie je na predmetných pozemkoch umožnená výstavba“.  

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/245/
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Obec Lozorno v prílohe svojho listu poslalo kópiu spisu miestne príslušného stavebného 

úradu č. 976/2018 (768/2019) s názvom „Návrh na vydanie dodatočného stavebného povolenia 

– oplotenie, oporný múr,..“. Súčasťou kópie predmetného spisu je návrh na vydanie 

dodatočného stavebného povolenia vo veci „Oplotenie, terénne úpravy a oporný múr, pivnica“ 

so stručným popisom stavby a priloženou dokumentáciou (situácia + technický popis) podanou 

navrhovateľom.  

 

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR vzalo stanovisko povoľujúceho orgánu Obce Lozorno na 

vedomie. MŽP SR dodáva, že súlad s územným plánom má, s ohľadom na účel zákona 

o posudzovaní, v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie len informatívny 

charakter a otázka súladu s územným plánom bude predmetom riešenia v rámci následného, 

povoľovacieho, konania.  

 

Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-MA-OSZP-

2020/003136/GAM zo dňa 03. 02. 2020 

 

OÚ Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie vo svojom vyjadrení sa k podnetu 

uviedol, že cit.: „nebol požiadaný stavebníkmi o vyjadrenie k uvedeným stavbám, nedisponuje 

žiadnymi podkladmi k uvedenej stavbe a nepozná rozsah projektovej dokumentácie“. Zároveň 

dodal, že uvedené parcely, na ktorých sa nachádza predmet podnetu sa nachádzajú mimo 

zastavaného územia obce, kde v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 

v znení neskorších predpisov platí prvý stupeň územnej ochrany – všeobecná ochrana.  

 

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR vzalo stanovisko dotknutého orgánu OÚ Malacky, odboru 

starostlivosti o životné prostredie na vedomie. Na základe vyššie uvedených podkladov 

doručených od povoľujúceho orgánu – obce Lozorno, MŽP SR listom č. 8319/2021-1.7/ac 

20864/2021 zo dňa 20. 04. 2021 opätovne vyzvalo  OÚ Malacky, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, ako dotknutý orgán, o vyjadrenie sa k podnetu, ktorý je zverejnený na webovom 

sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, z hľadiska ochrany prírody a 

krajiny, najmä k dôvodom uvedeným v predposlednom odseku podnetu a to v lehote do 30 dní 

odo dňa doručenia predmetného listu. Kópiu vyššie uvedených dokumentov MŽP SR poslal OÚ 

Malacky, odboru starostlivosti o životné prostredie v prílohe listu č. 8319/2021-1.7/ac 

20864/2021 zo dňa 20. 04. 2021. 

 

Okresný Úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-MA-OSZP-

2021/012322/GAM zo dňa 06. 05. 2021 

 

OÚ Malacky vo svojom stanovisku uviedol, že na základe priložených podkladov sa 

stavba „Oplotenie + pivnica, Lozorno lokalita Pod Priehradou“ (PD – dokumentácia pre 

ohlásenie drobnej stavby, projektant Ing. M. Slezák, Bratislava, 5/2017) nachádza na pozemku 

parc. č. registra C 9301/1 (parc. č, registra E 9262, 9268) v k.ú. Lozorno mimo zastavaného 

územia obce, kde platí v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov prvý stupeň územnej ochrany – všeobecná ochrana. 

 

Z hľadiska ochrany prírody a krajiny nemá OÚ Malacky odbor starostlivosti o životné 

prostredie pripomienky k predmetnej stavbe. Ďalej uvádza, že posúdenie podmienok stavby 

z hľadiska funkčného využitia podľa platného územného plánu nie je v kompetencii OÚ 

Malacky, ale v kompetencii obce Lozorno ako obstarávateľa územného plánu a iné obmedzenia 

neumožňujúce výstavbu sú tiež na posúdení Stavebným úradom Lozorno. 

 



 

Strana č. 6 rozhodnutia č. 8319/2021-1.7/ac-R; 39471/2021  zo dňa 23. 07. 2021  

 

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR vzalo stanovisko dotknutého orgánu OÚ Malacky, odboru 

starostlivosti o životné prostredie na vedomie. Nakoľko MŽP SR pri posudzovaní navrhovanej 

činnosti z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie neidentifikovalo významné 

nepriaznivé vplyvy na zložky životného prostredia rozhodlo tak ako je uvedené vo výrokovej 

časti tohto rozhodnutia. 

 

V rámci konania o podnete nepredložil svoje stanovisko navrhovateľ v určenej lehote, ani 

do dňa vydania rozhodnutia.  

 

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku je správny orgán povinný dať účastníkom konania 

a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť  

k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.  

 

MŽP SR listom č. 8319/2021-1.7/ac; 31454/2021 zo dňa 10. 06. 2021 upovedomilo 

v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníkov konania, že v rámci konania o podnete  

zhromaždilo rozhodujúce podklady na vydanie rozhodnutia, a že účastník konania a zúčastnená 

osoba má možnosť sa s podkladmi na vydanie rozhodnutia oboznámiť a následne sa k nim, ako 

aj k spôsobu ich zistenia vyjadriť pred vydaním rozhodnutia, prípadne navrhnúť ich doplnenie. 

Do spisu bolo možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy, výpisy) na MŽP SR  

v pracovných dňoch v čase od 09:00 do 15:00 hod. Vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia  

i k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie bolo možné do 5 pracovných dní  

od doručenia predmetného upovedomenia. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu z dôvodu 

ohrozenia verejného zdravia II. stupňa, ktorú vyhlásila Vláda Slovenskej republiky podľa § 8 

zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva  

v znení neskorších predpisov a na vydané opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19, MŽP SR 

odporučilo dohodnúť si termín nahliadania do spisu vopred telefonicky alebo e-mailom. 

 

Možnosť nazrieť do spisu nevyužil žiaden účastník konania. 

 

MŽP SR sa podrobne zaoberalo doručeným podnetom podávateľa a pri rozhodovaní o 

tom, či sa navrhovaná činnosť bude alebo nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní 

zvážilo a zhodnotilo všetky predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie 

a zdravie obyvateľstva, ktoré bolo možné v tomto štádiu poznania predpokladať, vrátane 

možných rizík z havárií, pričom vychádzajúc zo skutočného stavu poznania, neidentifikovalo 

také skutočnosti, ktoré by, po zohľadnení podmienok určených v stanoviskách vydaných 

zainteresovanými subjektmi v súvislosti s navrhovanou činnosťou v rámci iných konaní, 

realizáciou navrhovanej činnosti znamenali významné riziko poškodenia alebo ohrozenia 

niektorej zo zložiek životného prostredia, či zdravotného stavu obyvateľstva.  

 

MŽP SR pri hodnotení podkladov a vypracúvaní rozhodnutia analyzovalo každé 

stanovisko, ktoré bolo doručené v rámci konania o podnete a každú pripomienku v ňom 

obsiahnutú, pričom neidentifikovalo takú pripomienku, ktorá by zásadným spôsobom 

opodstatnene vyžadovala posudzovanie navrhovanej činnosti. V zmysle § 3 ods. 4 správneho 

poriadku je správny orgán povinný dbať na to, aby konanie prebiehalo hospodárne a bez 

zbytočného zaťažovania účastníkov konania a iných osôb. V zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 

zákona o posudzovaní príslušný orgán v konaní o podnete rozhodnutím určí, či posudzovaniu 

podlieha navrhovaná činnosť alebo jej zmena, ktorá nie je uvedená v prílohe č. 8 zákona o 

posudzovaní alebo nedosahuje prahovú hodnotu uvedenú v prílohe č. 8 zákona o posudzovaní. 

Navrhovaná činnosť je výrazne pod prahovou hodnotou, stanovenou v prílohe č. 8 zákona o 
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posudzovaní. MŽP SR má za to, že doručená projektová dokumentácia pre ohlásenie drobnej 

stavby, informácie v zmysle jednotlivých bodov prílohy č. 10 k zákonu o posudzovaní, ako aj 

ostatné doplňujúce informácie doručené na MŽP SR, stanoviská od zainteresovaných subjektov 

doručené k navrhovanej činnosti v rámci konania o podnete spolu so všetkými súvisiacimi 

vyjadreniami a stanoviskami týchto orgánov, ktoré vydali v rámci iných konaní súvisiacich s 

navrhovanou činnosťou, poskytujú dostatočné oboznámenie sa s umiestnením, povahou a 

rozsahom navrhovanej činnosti.  

 

MŽP SR s prihliadnutím na vyjadrenia obsiahnuté v doručených stanoviskách, v súlade s 

§ 19 ods. 5 písm. e) zákona o posudzovaní, v ktorých neboli uvedené také skutočnosti, na 

základe ktorých by bolo opodstatnené posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona o 

posudzovaní a s ohľadom na predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti, ktoré sú vyhodnotené 

na strane č. 8 a 9 tohto rozhodnutia, rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. Nakoľko v rámci konania o podnete neboli v spojitosti s navrhovanou činnosťou 

identifikované nadštandardné alebo neštandardné vstupy a výstupy neobvyklé pre tento typ 

navrhovanej činnosti, neboli zistené také danosti dotknutého územia, ktoré by vyžadovali jeho 

nadštandardnú ochranu (chránené územia, neúnosne zaťažené územie) a nakoľko v dôsledku 

interakcie vstupov a výstupov navrhovanej činnosti so súčasným stavom životného prostredia 

nedôjde k nadštandardným alebo neštandardným vplyvom na životné prostredie, s ohľadom na 

skutočnosť, že nejestvujú významné neurčitosti, ktoré by bolo nutné odstrániť posudzovaním 

navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní, zastáva MŽP SR názor, že nie je potrebné, 

hospodárne a odôvodnené posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní. 

 

V rámci konania o podnete MŽP SR posúdilo navrhovanú činnosť vo vzťahu  

k možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie obyvateľov v záujmovom 

území, a to najmä z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta realizácie 

navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie 

obyvateľov, pričom vzalo do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.  

Pri posudzovaní navrhovanej činnosti z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné 

prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona o posudzovaní použilo 

MŽP SR aj kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní, uvedené  

v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní, ktorá je transpozíciou prílohy č. III smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných 

projektov na životné prostredie. 

 

Územie, na ktorom je navrhovaná činnosť realizovaná, je v zmysle zákona č. 543/2002 

Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov územím s 1. stupňom ochrany a 

nevyskytujú sa v ňom lokality navrhované na ochranu v zmysle § 6 a § 28 tohto zákona. 

Existenciou navrhovanej činnosti nebude priamo dotknuté žiadne územie európskeho významu, 

chránené vtáčie územie, maloplošné chránené územie, veľkoplošné chránené územie, ani ich 

ochranné pásma. V záujmovom území resp. jeho bezprostrednej blízkosti sa nenachádzajú 

žiadne známe biotopy národného alebo európskeho významu, biotopy chránených druhov 

rastlín, ani chránené stromy. Výskyt chránených druhov živočíchov nie je vylúčený. 

Navrhovaná činnosť sa však nenachádza v prírodnom prostredí v užšom zmysle slova, ani toto 

prostredie významne neovplyvní.  

 

Z hľadiska hlukových pomerov sa v súvislosti s prevádzkou navrhovanej činnosti 

neočakáva nadmerné zaťažovanie okolia zvýšenou hladinou hluku.  
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Navrhovaná činnosť je navrhovaná v mierne urbanizovanom prostredí – v susedstve s 

obývanou oblasťou, ktorej únosnosť je definovaná platným územným plánom, ktorý zároveň 

svojimi regulatívmi reguluje využitie územia tak, aby jeho únosnosť nebola prečerpaná.   

 

Navrhovaná činnosť si vyžiadala malý záber pôdy. Parcely, na ktorých je navrhovaná 

činnosť realizovaná, nachádzajúce sa v obci Lozorno sú súčasťou územia pre ktoré je stanovené 

funkčné využitie: 1. zeleň so spôsobom využitia funkčných plôch: lesíky, remízky v krajine. 

Zároveň vo svojom liste Obec Lozorno upozornila na fakt, že cez pozemok registra „C“ 

parcelné číslo 9301/1 a registra „E“ parcelné číslo 9286 k.ú. Lozorno prechádza ochranné 

pásmo elektrického vedenia VN. V zmysle uvedeného nie je na predmetných pozemkoch 

umožnená výstavba. Navrhovaná činnosť si nevyžiadala dočasný ani trvalý záber lesných 

pozemkov. Negatívne vplyvy na pôdu môžu nastať v prípade vzniku havarijnej situácie, 

spôsobenej napr. poruchou stavebných mechanizmov a strojov alebo poruchou dopravných 

prostriedkov, čím môže dôjsť ku kontaminácii znečisťujúcimi látkami. Vzhľadom na vyššie 

uvedené možno vplyvy na pôdu, súvisiace s jej záberom považovať za málo významné a 

vplyvy, ktoré môžu ohroziť pôdu možno považovať za dočasné, lokálne a málo významné. 

 

Územie, v ktorom sa navrhovaná činnosť nachádza patrí z orografického hľadiska  

do geomorfologického celku Malé Karpaty. Navrhovaná činnosť, vzhľadom na jej povahu, 

rozsah a umiestnenie v blízkosti zastavaného územia, neovplyvní únosnosť prírodného 

prostredia pohoria Malých Karpát a jeho lesov. V mieste realizácie navrhovanej činnosti sa 

nachádzajú vodné útvary - vodná nádrž Lozorno a bezmenný potok, ktorý z nej vyteká. 

Existenciou navrhovanej činnosti sa však nepredpokladá ich bezprostredné ovplyvňovanie. 

 

Negatívne vplyvy na povrchové a podzemné vody, na horninové prostredie, nerastné 

suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery sa v súvislosti s navrhovanou 

činnosťou, okrem možného vzniku havarijnej situácie (spôsobenej napr. poruchou stavebných 

mechanizmov, poruchou dopravných prostriedkov), v dôsledku ktorej môže dôjsť  

ku kontaminácii znečisťujúcimi látkami, či už počas výstavby navrhovanej činnosti,  

ako aj počas prevádzky navrhovanej činnosti, nepredpokladajú. Zaistením dobrého technického 

stavu všetkých zariadení, dopravných prostriedkov a dodržiavaním platných bezpečnostných 

predpisov bude riziko možnej kontaminácie eliminované. Pre bezpečnú a bezrizikovú výstavbu 

a prevádzku navrhovanej činnosti bude potrebné dôsledné dodržiavanie platných technických 

a bezpečnostných predpisov a protipožiarnych opatrení.  

 

Vzhľadom na rozsah a charakter navrhovanej činnosti sa neočakávajú ani mimoriadne 

klimatické zmeny v dotknutom území. Počas prevádzky navrhovanej činnosti, vzhľadom na jej 

rozsah, môže dôjsť len k minimálnemu nárastu produkcie emisií vyvolaných dopravou jej 

užívateľov.  

 

Zdrojom potenciálnych vplyvov na zdravie obyvateľstva spojených s prevádzkou 

navrhovanej činnosti, môžu byť najmä emisie, zlyhanie ľudského faktora, riziká spojené s 

pracovnými úrazmi a riziká havarijného resp. katastrofického charakteru (napr. zlyhanie 

zariadení, dopravné havárie, úniky ropných látok) alebo extrémnym pôsobením prírodných síl 

(vietor, sneh, mráz), čo môže mať za následok napríklad požiar,  

ale aj poškodenie zdravia. Pri zohľadnení súčasného stavu kvality životného prostredia v 

dotknutom území a vzhľadom na rozsah a charakter navrhovanej činnosti sa pri prevádzke 

nepredpokladajú závažné negatívne vplyvy na zdravotný stav obyvateľstva bývajúceho  

v širšom dotknutom území. Navrhovaná činnosť po realizácii nebude pre okolité obyvateľstvo 

predstavovať významné zdravotné riziká.  
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Navrhovaná činnosť je situovaná v lokalite, kde sa nevyskytujú žiadne ťažené  

ani výhľadové ložiská nerastných surovín. V mieste realizácie navrhovanej činnosti  

sa nenachádzajú historicky, kultúrne alebo archeologicky významné oblasti, ani navrhovanou 

činnosťou nebudú ovplyvnené  
 

Navrhovaná činnosť nepredstavuje nebezpečnú výrobnú prevádzku, ktorá by významne 

zaťažovala životné prostredie emisiami, hlukom, produkciou odpadov, odpadových vôd, 

neprimeranými nárokmi na energie, vodu, zásobovanie plynom, ktoré by mohli mať negatívny 

vplyv na zdravie obyvateľstva. V rámci navrhovanej činnosti sa nebude narábať s látkami, ktoré 

by predstavovali priame nebezpečenstvo pre dotknuté obyvateľstvo. Navrhovaná činnosť 

priamo nesúvisí s inými jestvujúcimi ani plánovanými činnosťami. Vplyvy presahujúce štátne 

hranice Slovenskej republiky sa v súvislosti s navrhovanou činnosťou, vzhľadom na jej lokálne 

umiestnenie a rozsah, nepredpokladajú a nepredpokladajú sa ani významné negatívne 

kumulatívne a synergické vplyvy.  

 

Predmetná navrhovaná činnosť, tak ako akákoľvek iná činnosť, so sebou prináša určité 

vplyvy, či už na životné prostredie alebo na zdravie obyvateľstva. MŽP SR sa v rámci konania 

o podnete zaoberalo vyhodnotením všetkých možných predpokladaných vplyvov,  

ku ktorým môže prísť v dôsledku výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti, ako aj ich 

predpokladaným rozsahom, intenzitou, pravdepodobnosťou, kumulatívnym a synergickým 

charakterom. Žiadny z možných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie však nie 

je významnej negatívnej intenzity, tieto vplyvy možno skôr hodnotiť ako málo významné.  

 

MŽP SR na základe preskúmania a posúdenia predloženého podnetu, doručených 

stanovísk od zainteresovaných subjektov a v nich obsiahnutých vyjadrení a stanovísk, ktoré 

tieto subjekty vydali v súvislosti s  navrhovanou činnosťou v rámci iných konaní, informácií od 

navrhovateľa na objasnenie požiadaviek podnetu, zhodnotenia stavu životného prostredia  

v záujmovom území, navrhovaných opatrení na minimalizáciu negatívnych vplyvov 

navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov konštatuje, že navrhovaná 

činnosť nepredstavuje taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere ohrozoval 

životné prostredie a zdravie obyvateľov, nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi v oblasti starostlivosti o životné prostredie a zdravie obyvateľov a preto MŽP SR 

rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 

Poučenie: 

 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa  

§ 61 ods. 1 správneho poriadku na MŽP SR. 

 

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň 

pripúšťajú, preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. 

Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

        Mgr. Barbora Donevová 

poverená vykonávaním funkcie  

riaditeľa odboru 
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Doručuje sa: 

elektronicky: 

1. Občianske združenie Lozorno pre občanov, Lozorno 1135, 900 55 Lozorno 

2. Obec Lozorno, obecný úrad, Hlavná 1, 900 55 Lozorno 

 

poštou: 

3. Jozef Haramia, Pri Majeri 640, 900 55 Lozorno 

4. Oľga Haramiová, Pri Majeri 640, 900 55 Lozorno 

 

Na vedomie (elektronicky): 

5. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhorácka 2942/60A, 

901 26 Malacky 

6. Okresný úrad Malacky, pozemkový a lesný odbor, Záhorácka 2942/60A, 901 26 

Malacky 


