OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

G. Švéniho 3H
971 01 Prievidza

Číslo spisu

Prievidza

OU-PD-OSZP-2020/000387-235

20. 04. 2020

Vybavuje

ROZHODNUTIE
Verejná vyhláška

Popis konania / Účastníci konania
Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody
a krajiny (ďalej len orgán ochrany prírody) podľa § 1 ods. 1 a § 5 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 525/2003 Z.
z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, podľa § 68 písm. v) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon) a podľa § 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (správny poriadok)

vyzýva

žiadateľa - Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava IČO: 35829141
(ďalej len SEPS) v zastúpení Martinom Markom, MVM, s.r.o., Veľká okružná 18, 010 01 Žilina, IČO: 36409383
(ďalej len žiadateľ) na doplnenie podania vo veci vydania súhlasu na poškodzovanie a ničenie biotopov národného
a európskeho významu podľa § 6 ods. 2 zákona v súvislosti s plánovanou výstavbou - „Vedenie 2x400 kV Horná
Ždaňa - lokalita Oslany“ ako 2. stavba - Súboru stavieb: Transformácia 400/110 kV Bystričany - 1. Časť, v lehote
do 19.06.2020 o nasledovné doklady resp. náležitosti:
1. Prepracovať dokumentáciu „Vedenie 2x400 kV Horná Ždaňa-lokalita Oslany“ - Projekt revitalizačných opatrení
so zameraním sa na revitalizačné opatrenia, ktoré budú realizované primáme v lokalitách, ktoré sú stavebnou
činnosťou zasiahnuté.
2. Predložiť platné súhlasy vlastníkov alebo užívateľov pozemkov s navrhovanými revitalizačnými opatreniami.

Orgán ochrany prírody podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku
prerušuje
konanie vo veci vydania súhlasu na poškodzovanie a ničenie biotopov národného a európskeho významu podľa § 6
ods. 2 zákona v súvislosti s plánovanou výstavbou - „Vedenie 2x400 kV Horná Ždaňa - lokalita Oslany.“
Konanie bude prerušené do 19.06.2020.
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Odôvodnenie

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, IČO: 35829141
v zastúpení Ing. Martinom Markom, MVM, s.r.o., Veľká okružná 18, 010 01 Žilina, IČO: 36409383 doručila dňa
03.06.2016 Okresnému úradu Prievidza odboru starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie súhlasu orgánu
ochrany prírody a krajiny podľa § 6 ods. 2 zákona na poškodzovanie a ničenie biotopov európskeho a národného
významu v súvislosti s plánovanou výstavbou „Vedenie 2 x 400 kV Horná Ždaňa - lokalita Oslany“. Uvedeným
dňom bolo začaté správne konanie podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku. Zásahom sú dotknuté biotopy európskeho
významu: Lkl Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Lsl.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy (91E0*), Ls3.1
Teplomilné submediterárne dubové lesy (91 HO*), Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (9130) a biotopy
národného významu: Ls 2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské. V okrese Partizánske (k.ú. Pažiť) ide o chránený biotop
Ls 2.1, v okrese Prievidza (k.ú. Horná Ves, k.ú. Radobica) ide o biotopy Lkl, Lsl.3, Ls2.1, Ls.3.1, Ls5.1, v okrese
Žarnovica (k.ú. Veľké Pole, k.ú. Píla, k.ú. Župkov, k.ú. Hrabičov ) biotopy Lkl, v okrese Žiar nad Hronom (k.ú.
Bukovina) biotopy Ls5.1.

Orgán ochrany prírody vydal dňa 11.09.2017 rozhodnutie č. OU-PD-OSZP/000172, ktorým na základe vykonaného
správneho konania podľa správneho poriadku vydal žiadateľovi súhlas podľa § 6 ods. 2 zákona NR SR č. 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na poškodzovanie a ničenie biotopov európskeho a
národného významu v súvislosti s plánovanou výstavbou „Vedenie 2 x 400 kV Horná Ždaňa - lokalita Oslany“.
Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie ako príslušný
odvolací orgán podľa § 4 ods. 2 a ods. 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov toto rozhodnutie po odvolaní účastníka konania rozhodnutím č. OU-TNOOP3-2018/003960-002/Let zo 09.02.2018 potvrdil.
Rozsudkom Krajského súdu v Trenčíne zo dňa 17.07.2019 sp. zn.: 13S/24/2018-191 bolo zrušené rozhodnutie
Okresného úradu Trenčín, odboru opravných prostriedkov č. OU-TN-OOP3-2018/003960-002/Let zo 09.02.2018 a
zároveň bolo zrušené rozhodnutie Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-PDOSZP-2017/000172 zo dňa 11.09.2017, ktorým bol žiadateľovi vydaný súhlas na poškodzovanie a ničenie biotopov
národného významu podľa § 6 ods. 2 zákona v súvislosti s plánovanou líniovou stavbou „Vedenie 2x400 kV Horná
Ždaňa - lokalita Oslany“. Súd vrátil vec tunajšiemu úradu na ďalšie konanie. V nadväznosti na predmetný rozsudok
(ktorý odvolací orgán doručil listom č. OU-TN-OO3-2019/001914-054/Let zo dňa 25.09.2019 tunajšiemu úradu)
tunajší úrad pokračoval v predmetnom konaní.
Rozhodnutím č. OU-PD-OSZP-2019/027705-204 zo dňa 27.11.2019 orgán ochrany prírody konanie vo veci
vydania predmetného súhlasu prerušil a vyzval navrhovateľa na doplnenie žiadosti a projektovej dokumentácie o
vyhodnotenie podmienok uvedených v Záverečnom stanovisku (2110/2019-3.4/ak) vydaného MŽP SR z posúdenia
predmetnej stavby v zmysle § 37 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
v znení neskorších predpisov. Ďalej je potrebné prepracovať dokumentáciu „Vedenie 2x400 kV Horná Ždaňalokalita Oslany“ - Projekt revitalizačných, pričom je potrebné zamerať sa na revitalizáciu lokalít, ktoré sú stavebnou
činnosťou zasiahnuté. V tejto súvislosti vypracovať opatrenia, ktoré by smerovali k zachovaniu biotopu v danej
lokalite, a ktoré by minimalizovali dopad činnosti na stav biotopu v dotknutej oblasti resp. ktoré by zlepšovali
biologické hodnoty poškodeného územia, prípadne navrhnúť opatrenia na vytvorenie porovnateľného biotopu v
danej lokalite. Pri návrhu realizácie revitalizačných opatrení na náhradných lokalitách je potrebné, aby tieto lokality
mali nejaký súvis s ochranou biotopu, ktorý je predmetom ničenia. Konkrétne by malo ísť napríklad o územia,
ktoré sú integrálnou súčasťou výskytu daného biotopu, resp. mali by byť určené s ohľadom na ekologickú celistvosť
poškodzovaných biotopov tak, aby zostala zachovaná jeho špecifická štruktúra a funkcie potrebné pre dlhodobé
zachovanie biotopu. Ďalej je potrebné doplniť platné súhlasy vlastníkov alebo užívateľov pozemkov s navrhnutými
revitalizačnými opatreniami na lokalitách, kde sú alebo budú navrhnuté tieto revitalizačné opatrenia.

Podaním zo dňa 20.02.2020 (list č. 80/0-HZ-SP/2020 zo dňa 19.02.2020) na základe rozhodnutia tunajšieho
úradu č. OU-PD-OSZP-2019/027705-204 zo dňa 27.11.2019 doplnil žiadateľ doklad - Vypracované vyhodnotenie
podmienok vedených v Záverečnom stanovisku (2110/2019-3,4/ak) vydaného MŽP SR z posúdenia predmetnej
stavby v zmysle § 37 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení
neskorších predpisov. Zároveň požiadal o predĺženie lehoty na úplné doplnenie žiadosti žiadateľa a to na 120
dní od doručenia jeho listu (Č. 80/0-HZ-SP/2020 zo dňa 19.02.2020). Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že tunajší
úrad žiada prepracovať dokumentáciu „Vedenie 2x400 kV Horná Ždaňa-lokalita Oslany“ - Projekt revitalizačných
opatrení so zameraním sa na revitalizačné opatrenia, ktoré budú realizované primárne v lokalitách, ktoré sú
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stavebnou činnosťou zasiahnuté a taktiež žiada predložiť platné súhlasy vlastníkov alebo užívateľov pozemkov
s navrhovanými revitalizačnými opatreniami. Toto je administratívne aj realizačné zdĺhavý proces, pretože
vyhotovenie a prepracovanie Projektu revitalizačných opatrení bude žiadateľ opäť konzultovať so Štátnou ochranou
prírody Slovenskej republiky, oslovovať vlastníkov alebo užívateľov pozemkov.

Orgán ochrany prírody na základe uvedených skutočností vyhovuje podanej žiadosti žiadateľa (list č. 80/O-HZSP/2020 zo dňa 19.02.2020) a konanie vo veci vydania predmetného súhlasu opätovne prerušil do 19.06.2020 a
ďalej zotrváva pri výzve žiadateľa na doplnenie jeho podania o vyššie uvedené doklady resp. náležitosti.
Orgán ochrany prírody bude pokračovať v konaní, len čo pominú dôvody, pre ktoré bolo konanie prerušené. Pokiaľ
je konanie prerušené, lehoty podľa § 29 ods. 5 správneho poriadku a § 85 ods. 2 zákona neplynú.
Podľa § 84 ods. 4 zákona je účastník konania alebo jeho zástupca povinný bezodkladne oznámiť orgánu ochrany
prírody zmenu sídla alebo miesto podnikania, zmenu osoby určenej na prijímanie písomností alebo akúkoľvek
obdobnú skutočnosť nevyhnutnú na riadne doručovanie písomností.V

V prípade neodstránenia nedostatkov podania v stanovenej lehote orgán ochrany prírody podľa § 82 ods. 9 písm.
c) zákona konanie zastaví.
Poučenie

Proti rozhodnutiu o prerušení konania podľa § 29 ods. 3 správneho poriadku sa nemožno odvolať. Toto rozhodnutie
nie je podľa § 7 písm. e) Správneho súdneho poriadku preskúmateľné správnym súdom, ak nemôže mať za následok
ujmu na subjektívnych právach účastníka konania.

Rozhodnutie sa doručí:
Účastníkom konania sa doručuje rozhodnutie verejnou vyhláškou na úradnej tabuli Okresného úradu Prievidza,
odboru starostlivosti o životné prostredie, na intemetovej stránke www.minv.sk a na úradných tabuliach dotknutých
obcí:
1. Obec Pažiť, Pažiť 78, 958 03 Partizánske
2. Obec Radobica, Radobica 124, 972 47 Horná Ves
3. Obec Horná Ves, Horná Ves 191, 972 48 Horná Ves
4. Obec Veľké Pole, Veľké Pole 1, 966 74 Veľké Pole
5. Obec Píla, Píla 27, 966 81 Žarnovica
6. Obec Župkov, Župkov 12, 966 71 Horné Hámre
7. Obec Hrabičov, Hrabičov 188, 966 78 Hrabičov
8. Obec Bzenica, Bzenica 74, 966 01 Hliník nad Hronom
9. Obec Oslany, Námestie slobody 2/3, 972 47 Oslany
10. Obec Čereňany, Pálenická 491/4, 972 46 Čereňany
11. Obec Kľak, Kľak 9, 966 77 Ostrý Grúň
12. Obec Veľká Lehota, Veľká Lehota 52, 966 41 Veľká Lehota
13. Mesto Nová Baňa, Námestie Slobody 1, 968 01 Nová Baňa
14. Obec Ladice, Hlavná 219, 951 77 Ladice
15. Obec Kostoľany pod Tríbečom, Kostoľany pod Tríbečom 70, 951 77 Ladice
16. Obec Tekovské Nemce, Tekovská 405, 966 54 Tekovské Nemce
17. Obec Šípkov, Šípkov 141, 95653 Šípkov
18. Obec Slatina nad Bebravou, Slatina nad Bebravou 17, 956 53 Slatina nad Bebravou
19. Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica 1
20. Obec Ilija, Ilija 150, 969 03 Banská Štiavnica 1
21. Obec Prenčov, Prenčov 300, 969 73 Prenčov
22. Obec Banský Studenec, Banský Studenec 60, 969 01 Banský Studenec
23. Obec Babiná, Horná 97/2, 962 61 Dobrá Niva
24. Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 96301 Krupina
25. Obec Domaníky, Domaníky 78, 962 65 Hontianske Nemce
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Obec Medovarce, Medovarce 59, 962 65 Hontianske Nemce
Obec Súdovce, Súdovce 113, 962 71 Dudince
Obec Hontianske Tesáre, Hontianske Tesáre 66, 962 68 Hontianske Tesáre
Obec Vrbovka, Obecný úrad Vrbovka, Vrbovka 56, 991 31 Veľký Krtíš
Obec Kiarov, Obecný úrad Kiarov, Kiarov 25, 991 06 Želovce
Obec Kováčovce, Obecný úrad Kováčovce, Kováčovce 52, 991 06 Želovce
Obec Muľa, Muľa 20, 991 22 Bušince

Dotknuté obce žiadame verejnú vyhlášku s vyznačeným dňom vyvesenia a zvesenia vrátiť na Okresný úrad
Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie (verejná vyhláška musí byť vyvesená po dobu 15 dní).

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis:..........................................

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Doručuje sa
MVM s.r.o.

Veľká okružná 18
010 01 Žilina

Slovenská republika
Slovenská elektrizačná prenosová sústava

Mlynské Nivy59/A
824 84 Bratislava
Slovenská republika

Združenie domových samospráv
Rovniakova 14
851 02 Bratislava
Slovenská republika
Roman Cerulík
Štefánikova trieda 59 34

949 01 Staré Mesto

Slovenská republika
PORS s.r.o.

Družtevná 611/31
972 47 Oslany
Slovenská republika
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