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Vec 

Novostavba rodinného domu Visolaje – upovedomenie o začatí konania o podnete 

z vlastného podnetu 

 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na 

životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) 

podľa § 19 ods. 2 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“) začína 

konanie o podnete vo veci „Novostavba rodinného domu Visolaje“ (ďalej len „navrhovaná 

činnosť“) v katastrálnom území Visolaje, ktorá má byť realizovaná Klaudiou Fujákovou, 

Rudinka 146, 023 31 Rudinka (ďalej len „navrhovateľ“). Konanie o podnete začína podľa  

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

predpisov (ďalej len „správny poriadok“) dňom, kedy správny orgán urobil voči účastníkovi 

konania prvý úkon. 

 

MŽP SR je z úradnej činnosti a z verejne dostupných zdrojov známe, že v katastrálnom 

území Visolaje, na parcele č. 844/8 (Register C-KN) je uvažované s výstavbou samostatne 

stojaceho rodinného domu s 1 nadzemným podlažím, ktorého zastavaná plocha má byť 

1 160m2, v suteréne domu sa má nachádzať garáž s 26 parkovacími miestami pre osobné 

motorové vozidlá a 3 parkovacie miesta majú byť umiestnené pred rodinným domom. 

Prístupová cesta je navrhnutá na parcelách č. 844/8, 844/13 (Register C-KN). Navrhovaná 

činnosť sa má nachádzať v priestore nadregionálneho terestrického biokoridoru zmapovaného 

v rámci výskumov migrácie živočíchov (cicavcov) v medzinárodných projektoch Transgreen 

a Conectgreen. MŽP SR má ako správny orgán  možnosť začať konanie o podnete podľa § 19 

ods. 2 zákona z vlastného podnetu.  

 

S ohľadom na ustanovenia uvedené v § 19 zákona, a zároveň pri zohľadnení § 2 písm. b) 

zákona, ktorý upravuje účel zákona aj ako určenie opatrení, ktoré zabránia znečisťovaniu 
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životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného prostredia alebo zabránia 

poškodzovaniu životného prostredia, § 3 ods. 1 správneho poriadku, ktorý správnemu orgánu 

ukladá povinnosť chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických osôb a 

právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností, a zároveň zohľadnenia princípu 

predbežnej opatrnosti v zmysle § 13 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení 

neskorších predpisov, ktorý ustanovuje, že ak možno so zreteľom na všetky okolnosti 

predpokladať, že hrozí nebezpečenstvo nenávratného alebo závažného poškodenia životného 

prostredia, nesmie byť pochybnosť o tom, že k takému poškodeniu skutočne dôjde, dôvodom 

pre odklad opatrení, ktoré majú poškodeniu zabrániť. 

 

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 správneho poriadku a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení 

s § 54 ods. 2 písm. g) zákona upovedomuje všetkých známych účastníkov konania vo veci  

konania o podnete z podnetu MŽP SR, v ktorom MŽP SR rozhodne, či navrhovaná činnosť 

podlieha posudzovaniu podľa zákona. 

 

O vyššie uvedenej skutočnosti týmto MŽP SR podľa § 19 ods. 4 zákona informuje ako 

povoľujúci orgán  obec Visolaje.  

 

Informácia, podľa § 24 ods. 1 písm. a) zákona, o predmetnom konaní o podnete, ktoré bolo 

začaté podľa § 19 zákona, je zverejnená na webovom sídle Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky, na adrese: 

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/novostavba-rodinneho-domu-visolaje- 

 

Podľa § 19 ods. 1 zákona 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 alebo nedosahuje prahovú hodnotu uvedenú v prílohe č. 8 zákona. 

 

MŽP SR žiada navrhovateľa podľa § 19 ods. 7 zákona o predloženie informácií na 

objasnenie požiadaviek podnetu, z ktorých bude v zmysle § 19 ods. 5 zákona zrejmé miesto 

realizácie, ako aj povaha a rozsah navrhovanej činnosti (napr. projektová dokumentácia pre 

povoľovacie konanie), možný priestorový a prevádzkový súvis s existujúcimi i 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 pracovných dní odo dňa doručenia tohto 

upovedomenia.  

 

MŽP SR zároveň žiada obec Visolaje, ako povoľujúci orgán, o vyjadrenie sa k predmetu 

navrhovanej činnosti, o vyjadrenie k súladu predmetnej navrhovanej činnosti s platnou 

územnoplánovacou dokumentáciou obce, vrátane uvedenia funkcie dotknutého územia  

v zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie obce, a informácie, či sa navrhovaná 

činnosť, resp. parcely, na ktorých má byť navrhovaná činnosť realizovaná, nachádzajú  

v zastavanom území obce alebo mimo zastavaného územia obce podľa aktuálne platného 

územného plánu, ako aj o uvedenie možného časového, priestorového a prevádzkového súvisu 
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s existujúcimi alebo plánovanými investíciami v dotknutom území. Vyjadrenie MŽP SR žiada 

doručiť v lehote do 10 pracovných 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 na záver povoľujúcemu orgánu odporúča, aby skutočnosť prebiehajúceho konania 

o podnete bola v prípade, ak začalo konanie o povolení podľa osobitného predpisu, považovaná 

v zmysle § 29 ods. 1 správneho poriadku v znení neskorších predpisov ako predbežná otázka. 

 

S pozdravom 

    

 

 

   Mgr. Jana Miklasová 

       poverená vykonávaním funkcie 

                   riaditeľa odboru 

 

 

 

 

Rozdeľovník: 

 

Navrhovateľ (elektronicky): 

1. Klaudia Fujáková, Rudinka 146, 023 31 Rudinka 

Povoľujúci orgán a dotknutá obec (elektronicky): 

2. Obec Visolaje, Visolaje 40, 018 61 Beluša 

 

 


