RNDr. Anna Zemanová, Koncová 25, 831 07 Bratislava
Občianske združenie Malé Karpaty, Továrenská 1, 90873 Veľké Leváre

Generálna prokuratúra
Slovenskej republiky
Štúrova 2
812 85 Bratislava

V Bratislave, 27.12. 2012
Vec: Podnet na podanie protestu prokurátora proti postupu a rozhodnutiu ústredného
orgánu štátnej správy
Týmto Vás žiadame o podanie protestu prokurátora v zmysle príslušných ustanovení zákona
č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o prokuratúre“) proti rozhodnutiu a postupu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“ ) ktorým bol porušený zákon 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”) , a to v tom, že ministerstvo nás
v zákonom stanovenej lehote neoboznámilo s tým, že bola zverejnená Správa o hodnotení
strategického dokumentu „Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest – Doplnok č. 3
a nebolo nám , ako zainteresovaným osobám, doručené netechnické zhrnutie poskytnutých
informácií alebo všeobecné záverečné zhrnutie. Podľa nám dostupných informácii oznámenie
a nedoručenie zákonom stanovených informácii sa týka aj dotknutých 21 obcí a ďalšej
zainteresovanej verejnosti.
Náš podnet odôvodňujeme nasledovne:
1. Podľa ustanovenia § 4 ods. 1 písm. e) zákona o prokuratúre „Pôsobnosť prokuratúry
vykonávajú prokurátori dozorom nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej
správy v rozsahu ustanovenom týmto zákonom“.
2. Podľa ustanovenia § 21 ods. 1 písm. a) body 3 a 4 zákona o prokuratúre „Prokurátor
vykonáva dozor nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných
právnych predpisov orgánmi verejnej správy preskúmavaním zákonnosti:
- rozhodnutí vydaných v jednotlivých veciach v oblasti verejnej správy ,
- postupu orgánov verejnej správy pri vydávaní opatrení a rozhodnutí“.
3. Podľa ustanovení § 21 ods. 2 zákona o prokuratúre „Právnymi prostriedkami, ktorými
prokurátor vykonáva dozor nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne
záväzných predpisov orgánmi verejnej správy sú:
a) protest prokurátora,
b) upozornenie prokurátora,
c) návrh na začatie konania pred súdom podľa osobitného zákona“.

1

4. Podľa ustanovenia § 22 ods. 1 písm. c) zákona o prokuratúre „Prokurátor je
oprávnený podať protest proti rozhodnutiu, ktorými bol porušený zákon alebo iný
všeobecne záväzný právny predpis“.
5. Dôvodom pre podanie protestu prokurátora v súlade s vyššie citovanými
ustanoveniami zákona o prokuratúre je nezákonnosť konania Ministerstva, ktorého
sa dopustilo podľa §3 písm. i) zákona ako rezortný orgán, do ktorého pôsobnosti patrí
posudzovanie strategických dokumentov s celoštátnym dosahom, a ktorý predkladá
návrh takéhoto strategického dokumentu na rokovanie vlády Slovenskej republiky.
6. Zainteresovanou verejnosťou v procese posudzovania strategického dokumentu
„Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest – Doplnok č. 3 sme sa stali
v zmysle §6 zákona tým, že v procese posudzovania sme prejavili záujem o
prípravu strategických dokumentov pred ich schválením.
7. Podľa §10 ods. 4 zákona ak príslušný orgán určí, že z dôvodu veľkého počtu
dotknutých obcí bude správa o hodnotení strategického dokumentu na nahliadnutie len
v ním vybraných dotknutých obciach (podľa § 6 ods. 4 zákona), oboznámi s tým v
lehote podľa §10 ods. 3 zákona aj ostatné dotknuté obce a zároveň im doručí
netechnické zhrnutie poskytnutých informácií uvedené v prílohe č. 4 časti A bode IX
alebo všeobecné záverečné zhrnutie uvedené v prílohe č. 5 časti C, bode VIII zákona.
V uvedenej lehote doručí netechnické zhrnutie poskytnutých informácií alebo
všeobecné záverečné zhrnutie aj zainteresovanej verejnosti pri posudzovaní vplyvov
strategických dokumentov. Nám, a podľa našich informácií ani ďalším
zainteresovaným osobám a dotknutým obciam, nebolo doručené netechnické
zhrnutie, ani všeobecné záverečné zhrnutie. Uvedeným konaním bolo porušené
právo verejnosti na účasť pri rozhodovaní o prístupe k informáciám, na účasť
verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach
životného prostredia.
8. Oznámenie o zverejnení návrhu Doplnku č. 3 strategického dokumentu s celoštátnym
dosahom a správy o hodnotení vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie
bolo
zverejnené
dňa
10.12.2012
na
webovej
adrese
Ministerstva
http://www.mindop.sk/index/index.php?ids=132557 , čím podľa §10 ods. 3 zákona
lehota na doručenie podľa §10 ods. 3 zákona uplynula dňa 15.12.2012.
9. Poukazujeme aj na ďalšie nedodržiavanie zákona Ministerstvom. Dňa 30.11.2012 sme
sa zúčastnili v zmysle § 63 zákona konzultácie k predmetnému strategickému
dokumentu, pričom do dnešného dňa nebola vyhotovená zápisnica z konzultácie.
Vzhľadom na to, že na konzultácii sme nedostali požadované informácie
k prerokovávanému dokumentu, požiadali sme o opakovanú konzultáciu. Naša
požiadavka sa týka pripomienok, ktoré boli zaslané k Oznámeniu a k Rozhodnutiu
o rozsahu hodnotenia. Konzultácia sa do dnešného dňa neuskutočnila. Zákon
ustanovuje povinnosť informovať dotknuté obce a zainteresovanú verejnosť
o oznámení o zverejnení správy o posudzovaní strategického dokumentu
a ustanovuje povinnosť zabezpečiť vykonanie konzultácií s rezortným orgánom,
schvaľujúcim orgánom, povoľujúcim orgánom, dotknutým orgánom, dotknutou
obcou, zainteresovanou verejnosťou pri posudzovaní vplyvov strategických
dokumentov a zainteresovanou verejnosťou počas celého procesu posudzovania
vplyvov strategických dokumentov.
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Na základe faktov uvedených v bodoch 7, 8 a 9 tohto Podnetu sa domnievame, že došlo k
vážnemu porušeniu zákona a teda k nezákonnému postupu orgánu verejnej správy –
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Na základe vyššie uvedeného žiadame týmto Podnetom Okresnú prokuratúru v Bratislave I
o vydanie protestu prokurátora proti nezákonnému postupu Ministerstva, ktorým boli
porušené naše práva ako zainteresovanej verejnosti, ktoré nám vyplývajú zo zákona.
Zároveň žiadame prokurátora, aj za prípadného použitia iných právnych prostriedkov
prokurátorského dozoru nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných
predpisov orgánmi verejnej správy, aby poukázal na nezákonnosť konania (postupu)
Ministerstva s cieľom , aby Ministerstvo vykonalo nápravu .
V prípade, že protestu prokurátora nebude vyhovené, navrhujeme obrátiť sa na súd v zmysle
postupu podľa § 27 zákona o prokuratúre.
Za kladné vybavenie tohto podnetu ďakujeme

S pozdravom

Dušan Statelov,
predseda oz Malé Karpaty

RNDr. Anna Zemanová

Prílohy preukazujúce, že v procese posudzovania sme prejavili záujem o prípravu
strategických dokumentov pred ich schválením.
:
Príloha č. 1: stanovisko k oznámeniu
Príloha č. 2: stanovisko k Rozsahu hodnotenia
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