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Vec 
Rekreačné chaty Trstená – Západ – upovedomenie o začatí konania 
 
 

Dňa 30. 05. 2022 bol na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu 
posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 
(ďalej len „MŽP SR“) doručený podnet od podávateľa Jozefa Tyrola, bytom Západ 1140/23, 
028 01 Trstená (ďalej len „podávateľ podnetu“) 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 (ďalej len „zákon“) v súvislosti s navrhovanou činnosťou „Rekreačné 

chaty Trstená – Západ“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“). 
 
MŽP SR, 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 (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán 
podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. g) zákona upovedomuje podľa § 18 ods. 3 
správneho poriadku známych účastníkov konania o tom, že dňom doručenia podnetu začalo 
podľa § 18 správneho poriadku v súlade s § 19 ods. 3 zákona konanie o podnete, v ktorom MŽP 
SR rozhodne, či navrhovaná činnosť podlieha posudzovaniu podľa zákona. 

 
MŽP SR v súlade § 19 ods. 4 zákona, informuje príslušný stavebný úrad mesto Trstená 

ako povoľujúci orgán. 
 
Informácia podľa § 24 ods. 1 písm. a) zákona o podnete podanom podľa § 19 zákona je 

zverejnená na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na 
adrese: 

 
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rekreacne-chaty-trstena-zapad 

 
Navrhovaná činnosť, podľa informácií uvedených v podnete na základe povahy a rozsahu 

by mala byť posudzovaná podľa zákona. Podávateľ podnetu okrem všeobecných informácií  
uvádza, že navrhovaná činnosť má byť realizovaná v ochrannom pásme vodného toku Oravica, 
ktorá zároveň predstavuje ramsarskú lokalitu – mokraď osobitného medzinárodného významu 
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s výskytom chránených druhov fauny, flóry a biotopov a poukazuje aj na nesúlad s územno –  
plánovacou dokumentáciou mesta Trstená. 

 
MŽP SR sa na Vás obracia v súlade s ust. § 32 ods. 1 správneho poriadku, za účelom 

zistiť presne a úplne skutočný stav veci so žiadosťou o zaujatie Vášho stanoviska k predmetu 
podaného podnetu. 

 
MŽP SR podľa § 19 ods. 7 zákona žiada navrhovateľov: 

 JUDr. Jozef Polák, Kežmarské námestie 3367/4A, 851 01 Bratislava, 

 Daniel Hricko, Západ 1058/21-37, 028 01 Trstená, 

 Dušan Olejka, Hattalova 41/48, 028 01 Trstená, 

 Ján Mrva, Západ 1056/14-35, 028 01 Trstená, 

 Vojtech Mrva, Západ 1053/6, 028 01 Trstená, 

 Milan Martinkovič, Uzbecká 16, 821 07 Bratislava, 

 Jozef Tabačák, Dukelských hrdinov 2038/8, 026 01 Dolný Kubín 

o predloženie informácií na objasnenie požiadaviek podnetu, ktoré sú nevyhnutné na 
rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona – t. j. projektovej 
dokumentácie, prípadne inej dokumentácie, z ktorej bude v zmysle § 19 ods. 5 zákona zrejmé 
miesto realizácie, povaha a rozsah navrhovanej činnosti, možný časový, priestorový  
a prevádzkový súvis s existujúcimi alebo plánovanými investíciami v dotknutom území, 
význam očakávaných vplyvov a v ktorej budú obsiahnuté informácie v zmysle jednotlivých 
bodov prílohy č. 10 zákona, ktoré budú následne po vyhodnotení MŽP SR zaslané 
povoľujúcemu orgánu, rezortnému orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci na zaujatie 
stanoviska k predmetnej veci. Informácie žiada MŽP SR doručiť v písomnej aj elektronickej 
forme do 10 dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia.  

 
MŽP SR zároveň žiada mesto Trstená ako dotknutú obec a povoľujúci orgán 

o vyjadrenie sa k súladu predmetného projektu s platnou územnoplánovacou dokumentáciou 
obce, vrátane uvedenia funkcie dotknutého územia v zmysle platnej územnoplánovacej 
dokumentácie obce a rovnako ho žiada uviesť možný časový, priestorový a prevádzkový súvis 
s existujúcimi alebo plánovanými investíciami v dotknutom území. Vyjadrenie MŽP SR žiada 
doručiť v lehote do 10 dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia. 
 

V tejto súvislosti MŽP SR upozorňuje, že v súlade s § 32 ods. 3 správneho poriadku ste 
MŽP SR ako správnemu orgánu povinní oznámiť skutočnosti, ktoré majú význam pre konanie 
a rozhodnutie. 

 
MŽP SR vzhľadom na vyššie uvedené odporúča, aby daná skutočnosť bola, v prípade 

povoľovacieho konania podľa osobitného predpisu, braná v zmysle § 29 ods. 1 správneho 
poriadku v znení neskorších predpisov ako predbežná otázka.  

 
MŽP SR si zároveň dovoľuje požiadať podávateľa podnetu o predloženie dokumentu 

– splnomocnenia, na základe ktorého je oprávnený zastupovať záujmy fyzických osôb, ktorých 
mená uviedol v predmetnom podaní. 
 

S pozdravom 
 

 
Mgr. Barbora Donevová 

riaditeľka odboru 
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Doručuje sa (elektronicky): 
1. Mesto Trstená – mestský úrad, Bernolákova č. 96/8, 028 01 Trstená 

 
Doručuje sa (poštou): 

2. Jozef Tyrol, Západ 1140/23, 028 01 Trstená 
3. JUDr. Jozef Polák, Kežmarské námestie 3367/4A, 851 01 Bratislava, 
4. Daniel Hricko, Západ 1058/21-37, 028 01 Trstená, 
5. Dušan Olejka, Hattalova 41/48, 028 01 Trstená, 
6. Ján Mrva, Západ 1056/14-35, 028 01 Trstená, 
7. Vojtech Mrva, Západ 1053/6, 028 01 Trstená, 
8. Milan Martinkovič, Uzbecká 16, 821 07 Bratislava, 
9. Jozef Tabačák, Dukelských hrdinov 2038/8, 026 01 Dolný Kubín 


