Okresný úrad Nitra
Odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie
Štefánikova trieda 69

949 01 Nitra
____________________________________________________________________________________

Číslo spisu

Nitra

OU-NR-OOP6-2019/028955

25. 06. 2019

Vybavuje

ROZHODNUTIE
č. OU-NR-OOP6-2019/028955-2
Popis konania / Účastníci konania
Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej
správy podľa ustanovenia § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, a ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa
ustanovenia § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), preskúmal podľa § 59 ods. 1 zákona o správnom konaní na
základe odvolania Združenia domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava rozhodnutie
Okresného úradu Komárno, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-KN-OSZP-2018/015211-Po, OU-KNOSZP-2019/002468-11-Po zo dňa 15.03.2019 a rozhodol takto:
Výrok rozhodnutia
Podľa ustanovenia § 59 ods. 3 zákona o správnom konaní rozhodnutie Okresného úradu Komárno, odboru
starostlivosti o životné prostredie č. OU-KN-OSZP-2018/015211-Po, OU-KN-OSZP-2019/002468-11-Po zo dňa
15.03.2019 ruší a vec vracia na nové prejednanie a rozhodnutie.
Odôvodnenie
I. Konanie vedené na Okresnom úrade Komárno, odbore starostlivosti o životné prostredie:
Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „prvostupňový správny orgán“) prijal dňa
31.10.2018 oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a výkup odpadov- Komárno“ navrhovateľa
ŽP EKO QELET a.s., Československej armády 1694, 036 01 Martin (ďalej len „navrhovateľ“), vypracované podľa
prílohy č. 8a zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o posudzovaní“) na vykonanie zisťovacieho konania k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti
podľa zákona o posudzovaní.
Pre navrhovanú činnosť „Zariadenie na zber odpadov- Komárno“ bolo vydané rozhodnutie Obvodného úradu
životného prostredia Komárno č. 2011/00814-15-ZI zo dňa 10.06.2011 zo zisťovacieho konania o tom, že
navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní.
Prvostupňový správny orgán v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 a § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní informoval
verejnosť o navrhovanej činnosti na svojom webovom sídle a webovom sídle ministerstva v IS EIA/SEA
www.enviroportal.sk dňa 08.11.2018.
Prvostupňový správny orgán listom č. OU-KN-OSZP-2018/015211-002 zo dňa 05.11.2018 zaslal oznámenie o
zmene navrhovanej činnosti dotknutej obci- mestu Komárno.
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Prvostupňový správny orgán listom č. OU-KN-OSZP-2018/015211-003 zo dňa 05.11.2018 zaslal oznámenie o
zmene navrhovanej činnosti rezortnému orgánu- Ministerstvu životného prostredia SR; a dotknutým orgánomMinisterstvu hospodárstva SR; Okresnému úradu Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie; Okresnému
úradu Komárno, odboru starostlivosti o životné prostredie, odboru krízového riadenia, odboru cestnej dopravy
a pozemných komunikácií a pozemkovému a lesnému odboru; Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja;
Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne; Okresnému riaditeľstvu hasičského a
záchranného zboru v Komárne.
Dotknutá verejnosť prejavila záujem na navrhovanej činnosti podľa § 24 ods. 3 písm. d) zákona o posudzovaní
podaním odôvodneného písomného stanoviska k oznámeniu o zmene podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní.
Písomné stanovisko za dotknutú verejnosť bolo prvostupňovému správnemu orgánu doručené od Združenia
domových samospráv dňa 12.11.2018.
Okresný úrad Komárno, odbor krízového riadenia v stanovisku zo dňa 13.11.2018 nemal k predloženému oznámeniu
o zmene navrhovanej činnosti pripomienky.
Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej vodnej správy v stanovisku
doručenom dňa 13.11.2018 žiadal dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku
škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd, ako aj dodržať ostatné ustanovenia zákona č. 364/2004
Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
a nepožadoval posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.
Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej správy odpadového hospodárstva
v stanovisku doručenom dňa 13.11.2018 žiadal oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na str. č. 11, „bod 4. Druh
požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov“ doplniť.
Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán ochrany ovzdušia doručil
prvostupňovému správnemu orgánu dňa 19.11.2018 stanovisko, v ktorom nepožadoval oznámenie o zmene
navrhovanej činnosti posudzovať podľa zákona o posudzovaní.
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja vo svojom stanovisku doručenom dňa 21.11.2018 navrhol zmenu navrhovanej činnosti
neposudzovať v zmysle zákona o posudzovaní.
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Komárne v stanovisku doručenom dňa 22.11.2018
nepredpokladalo z hľadiska ochrany pred požiarmi vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.
Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán ochrany prírody a krajiny v stanovisku
doručenom dňa 26.11.2018 uviedol, že z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny je umiestnenie prevádzky
možné za dodržania ustanovení o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktoré platia v prvom stupni územnej ochrany.
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja v stanovisku doručenom dňa 27.11.2018 nemal k zmene navrhovanej
činnosti pripomienky.
Dňa 28.11.2018 bolo prvostupňovému správnemu orgánu doručené stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej
činnosti od mesta Komárno, v ktorom nemalo námietky ani pripomienky k zmene navrhovanej činnosti v predmetnej
lokalite a nepožadovalo posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne doručil záväzné stanovisko dňa 29.11.2018, v
ktorom uložil navrhovateľovi plniť požiadavku dodržiavania prípustných hodnôt hluku, ale nepožadoval ďalšie
posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v stanovisku doručenom dňa 30.11.2018 nemalo k oznámeniu o
zmene navrhovanej činnosti pripomienky a odporúčalo ho schváliť bez ďalšieho posudzovania vplyvov na životné
prostredie.
Ministerstvo životného prostredia SR doručilo svoje stanovisko prvostupňovému správnemu orgánu dňa 05.12.2018,
v ktorom nemalo k oznámeniu o zmene pripomienky, ale upozornilo navrhovateľa na ustanovenia zákona č. 79/2015
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Prvostupňový správny orgán si listami č. OU-KN-OSZP-2018/015211-006 a č. OU-KN-OSZP-2018/015211-007
zo dňa 30.11.2018 v zmysle § 29 ods. 10 zákona o posudzovaní vyžiadal od navrhovateľa vyjadrenie k doručených
stanoviskám Združenia domových samospráv a Ministerstva životného prostredia SR. Navrhovateľ sa k predmetným
stanoviskám vyjadril listom doručeným dňa 10.12.2018.
Prvostupňový správny orgán dňa 22.03.2019 emailom zaslal Združeniu domových samospráv návrh rozhodnutia
pre účely vyjadrenia sa k podkladom rozhodnutia v zmysle § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní. Združenie
domových samospráv sa k podkladom rozhodnutia vyjadrilo tak, že žiadalo doplniť medzi záväzné podmienky
ďalšiu požiadavku.
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Prvostupňový správny orgán rozhodnutím č. OU-KN-OSZP-2018/015211-Po, OU-KN-OSZP-2019/002468-11-Po
zo dňa 15.03.2019 rozhodol, že zmena navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a výkup odpadov Komárno“, ktorú
predložil navrhovateľ ŽP EKO QELET a.s. sa po ukončení zisťovacieho konania nebude ďalej posudzovať podľa
zákona o posudzovaní a stanovil podmienky, ktoré je navrhovateľ povinný zohľadniť v dokumentácii k povoľovacím
konaniam.
Dňa 15.04.2019 bolo prvostupňovému správnemu orgánu doručené odvolanie Združenia domových samospráv
(ďalej len „odvolateľ“) voči rozhodnutiu č. OU-KN-OSZP-2018/015211-Po, OU-KN-OSZP-2019/002468-11-Po zo
dňa 15.03.2019.
V odvolaní odvolateľ uvádza, že návrh na uloženie podmienky č. 13 uvedenej v napadnutom rozhodnutí bol
prvostupňovým správnym orgánom nesprávne spracovaný. Žiada odvolací orgán, aby podľa § 57 ods. 1, resp. §
59 ods. 2 zákona o správnom konaní napadnuté rozhodnutie zmenil a znenie podmienky č. 13 upravil. Odvolateľ
tvrdí, že navrhovateľ, ako aj prvostupňový správny orgán nesprávne interpretovali túto požiadavku ako podmienku
náhradnej výsadby iba pre prípad výrubu drevín, ktorý sa však v danom prípade nepredpokladá, čo by spôsobilo,
že navrhovateľ by nové stromy v meste nevysadil. Návrh odvolateľa smeroval k tomu, že navrhovateľ vysadí
20 ks drevín bez ohľadu na iné okolnosti. Navrhovateľ bude ekonomicky ťažiť z územia len prevádzkou svojho
zámeru, mal by teda do územia niečo vrátiť- konkrétne navrhovaných 20 ks drevín po dohode s mestom na
verejných priestranstvách. Účelom tejto podmienky je kompenzovať obyvateľom mesta Komárno negatívne vplyvy
zo samotnej prevádzky tohto zariadenia a nejedná sa o inštitút náhradnej výsadby podľa § 48 zákona č. 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Zároveň mala byť nástrojom, aby navrhovateľ a
mesto Komárno začali spolu komunikovať ohľadne ďalších environmentálnych opatrení a má byť činnosťou, ktorú
navrhovateľ nebude robiť kvôli sebe a kvôli zámeru, ale kvôli obyvateľom mesta ako súčasť jeho environmentálnej
a spoločenskej zodpovednosti, ktorú prejaví takýmto spôsobom. Naviazanosť na mesto Komárno je prejavom
zainteresovanosti volených zástupcov obyvateľov mesta a na originálnu kompetenciu samospráv pri starostlivosti
o životné prostredie. Mala tiež za cieľ ukázať samosprávnym orgánom význam väčšej a aktívnejšej účasti v
zisťovacích konaniach ako spôsobu, ktorým si môžu od investorov v meste právne legálne a legitímne vymôcť
spoluzodpovednosť za formovanie životného prostredia v meste.
V odvolaní žiada príslušný orgán, aby v rámci doplňujúceho dokazovania podľa § 56 zákona o správnom konaní
zvolal ústne pojednávanie za účelom vykonania konzultácie s povoľujúcim orgánom, resp. schvaľovacím orgánom,
rezortným orgánom, dotknutým orgánom, dotknutou obcou a dotknutou verejnosťou, ktorá má možnosť zúčastniť
sa konzultácií počas celého procesu posudzovania vplyvov podľa § 63 zákona o posudzovaní. Výsledok konzultácie
žiada uviesť v odôvodnení napadnutého rozhodnutia.
Vzhľadom na konštatované pochybenia v predmetnom konaní žiada, aby odvolací orgán napadnuté rozhodnutie
zmenil podľa § 59 ods. 2 zákona o správnom konaní. Žiada byť oboznámený s podkladmi odvolacieho konania pre
účely vyjadrenia sa podľa § 33 ods. 2 a § 56 zákona o správnom konaní v samotnom konaní o odvolaní. Zároveň
žiada, aby v rozhodnutí o odvolaní boli všetky námietky v odvolaní citované podľa § 47 ods. 3 posledná veta zákona
o správnom konaní a odvolací orgán uviedol, ako sa s nimi vysporiadal a ako ich v rozhodnutí zohľadnil. S podkladmi
odvolacieho orgánu žiada byť oboznámený podľa § 23 ods. 1 pred samotným vydaním druhostupňového rozhodnutia
a umožniť odvolateľovi sa k nim podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní vyjadriť.
Rozhodnutie, ako aj ďalšie písomnosti, žiada doručovať v zmysle § 25a zákona o správnom konaní a § 17 ods. 1
zákona o e-governmente len do elektronickej schránky združenia.
Prvostupňový správny orgán listom č. OU-KN-OSZP-2018/015211, 2019/002468-014Po zo dňa 18.04.2019
upovedomil účastníkov konania o obsahu podaného odvolania.
Po vykonaní všetkých procesných úkonov a vzhľadom k tomu, že prvostupňový orgán podanému odvolaniu
nevyhovel postupom podľa § 57 ods. 1 zákona o správnom konaní, predložil odvolanie spolu so spisovým
materiálom dňa 27.05.2019 Okresnému úradu Nitra, odboru opravných prostriedkov, referátu starostlivosti o životné
prostredie (ďalej len „odvolací orgán“), o čom v zmysle § 57 ods. 2 zákona o správnom konaní upovedomil
účastníkov konania.
II. Konanie vedené na Okresnom úrade Nitra, odbore opravných prostriedkov, referáte starostlivosti o životné
prostredie:
Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie ako odvolací orgán
preskúmal v zmysle § 59 ods. 1 zákona o správnom konaní napadnuté rozhodnutie Okresného úradu Komárno,
odboru starostlivosti o životné prostredie OU-KN-OSZP-2018/015211-Po, OU-KN-OSZP-2019/002468-11-Po zo
dňa 15.03.2019, v ktorom rozhodol, že zmena navrhovanej činnosti „Zriadenie na zber a výkup odpadov Komárno“
navrhovateľa ŽP EKO QELET a.s. sa po ukončení zisťovacieho konania nebude ďalej posudzovať podľa zákona o
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posudzovaní, pričom rozsah preskúmania je určený potrebou zistiť, či rozhodnutie napadnuté odvolateľom je alebo
nie je zákonné.
Rozhodnutie prvostupňového orgánu v zmysle § 46 zákona o správnom konaní musí byť v súlade so zákonmi a
ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu
veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.
Podľa § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní ak sa rozhoduje o tom, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude
posudzovať podľa tohto zákona, primerane sa použijú kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10, pričom
príslušný orgán prihliada aj na stanoviská podľa § 23 ods. 4.
Podľa § 29 ods. 12 zákona o posudzovaní rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa
navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ktorá musí byť predmetom zisťovacieho konania podľa § 18 ods. 2, podať
návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti, ak v rozhodnutí príslušný orgán určil, že sa
navrhovaná činnosť alebo jej zmena nemá posudzovať podľa tohto zákona.
Podľa § 29 ods. 13 zákona o posudzovaní výroková časť rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní, okrem
náležitostí ustanovených všeobecným predpisom o správnom konaní, obsahuje určenie, či sa navrhovaná činnosť
alebo jej zmena má posudzovať podľa tohto zákona. Ak ide o rozhodnutie, v ktorom sa určilo, že navrhovaná činnosť
alebo jej zmena nepodlieha posudzovaniu podľa tohto zákona, výroková časť rozhodnutia obsahuje aj podmienky,
ktoré eliminujú alebo zmierňujú vplyv na životné prostredie.
Odvolací orgán má za to, že rozhodnutie Okresného úradu Komárno, odboru starostlivosti o životné prostredie zo
dňa 15.03.2019 nespĺňa všetky zákonné náležitosti podľa § 46 a § 47 zákona o správnom konaní a § 29 ods. 13
zákona o posudzovaní.
Odvolací orgán sa nestotožnil s postupom prvostupňového správneho orgánu pri vykonaní zisťovacieho konania o
posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a výkup odpadov Komárno“.
Prvostupňový správny orgán emailom zo dňa 22.03.2019 zaslal odvolateľovi návrh rozhodnutia za účelom
vyjadrenia sa k podkladom rozhodnutia v zmysle § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní. Odvolací orgán v tejto
súvislosti uvádza, že prvostupňový správny orgán mal účastníkov konania vyzvať písomnou formou, aby sa vyjadrili
k podkladom a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia, a súčasne určiť primeranú lehotu na vyjadrenie, čo
neurobil. Tiež je potrebné uviesť, že za podklad rozhodnutia sa v tomto zmysle považujú najmä vykonané dôkazné
prostriedky a iné skutočnosti získané v konaní, ide napríklad o vyjadrenia a záväzné stanoviská dotknutých orgánov
a vyjadrenia účastníkov konania. Nakoľko sa v zmysle § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní účastník konania
vyjadruje k podkladom rozhodnutia pred jeho vydaním, nemôže sa vyjadrovať k samotnému rozhodnutiu, ktoré
ešte nebolo vydané. Prvostupňový správny orgán neposlal tieto podklady všetkým účastníkom konania, čím porušil
zásadu rovnosti účastníkov konania a ich právo vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia, čím porušil § 3 ods. 2 a § 33
ods. 2 zákona o správnom konaní.
Odvolací orgán ďalej uvádza, že napadnuté rozhodnutie č. OU-KN-OSZP-2018/015211-Po, OU-KNOSZP-2019/002468-11-Po je zo dňa 15.03.2019, hoci prvostupňový správny orgán oboznámil odvolateľa s
podkladmi rozhodnutia až 22.03.2019, čo potvrdil v odôvodnení rozhodnutia na strane č. 17. Takýmto postupom
prvostupňový správny orgán poprel účel ustanovenia § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní.
Podľa § 47 ods. 3 zákona o správnom konaní v odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti
boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri
použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov
konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia. Správny orgán je v odôvodnení rozhodnutia povinný uviesť,
ako sa s vyjadreniami a podnetmi účastníkov konania vysporiadal a ako ich vyhodnotil. Odvolací orgán konštatuje,
že prvostupňový správny orgán v súvislosti s požiadavkami odvolateľa odcitoval odpovede navrhovateľa na tieto
pripomienky, čo nemožno považovať za vyhodnotenie doručených pripomienok správnym orgánom. Takýto postup
nie je v súlade s § 47 ods. 3 zákona o správnom konaní.
Prvostupňový správny orgán vo výroku rozhodnutia na str. 2 v časti podmienok rozhodnutia uviedol podmienku
č. 11: „Opodstatnené pripomienky dotknutej verejnosti, majúce oporu v zákone, bude potrebné zohľadniť pri
povoľovaní činnosti podľa osobitných predpisov, v ktorom má dotknutá verejnosť postavenie účastníka konania.“
Nakoľko prvostupňový správny orgán pri žiadnej pripomienke Združenia domových samospráv nepoukázal na jej
premietnutie do záväznej časti rozhodnutia, vyššie uvedené tvrdenie je zmätočné. Prvostupňový správny orgán
bližšie nešpecifikoval, v ktorom zákone by sa mala opodstatnená pripomienka nachádzať, a ktorá je tá opodstatnená.
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Uvedené tvrdenie zopakoval prvostupňový správny orgán aj v odôvodení napadnutého rozhodnutia na str. č.
18. Odvolací orgán v tejto súvislosti poukazuje na judikatúru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn.
2Sž/7/2010-21 zo dňa 18.11.2011, podľa ktorej „výrok rozhodnutia predstavuje záväznú, a teda najdôležitejšiu časť
rozhodnutia, lebo sú v ňom určené práva a povinnosti účastníkov konania. Musí byť preto určitý a konkrétny, aby
nevznikli pochybnosti o tom, čo bolo predmetom správneho konania.“ Výrok je najdôležitejšou časťou rozhodnutia
a musí obsahovať jasné, zrozumiteľné vyjadrenie toho, ako sa rozhodlo vo veci, ktorá je predmetom správneho
konania, teda jednoznačnú konkretizáciu práva, ktoré bolo priznané, alebo povinnosti, ktorá bola uložená.
Podľa § 29 ods. 14 písm. b) zákona o posudzovaní mal prvostupňový správny orgán vydať rozhodnutie zo
zisťovacieho konania do 30 dní od doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti. V zvlášť zložitých
prípadoch mohol prvostupňový správny orgán postupovať v zmysle § 29 ods. 14 písm. c) zákona o posudzovaní a
rozhodnúť do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, ale musel by o tejto skutočnosti
upovedomiť účastníkov konania. Navrhovateľ predložil oznámenie o zmene navrhovanej činnosti prvostupňovému
správnemu orgánu dňa 31.10.2018. Prvostupňový správny orgán vydal rozhodnutie zo zisťovacieho konania
až 15.03.2019. Odvolací orgán týmto konštatuje, že prvostupňový správny orgán nedodržal lehotu na vydanie
rozhodnutia ustanovenú v zákone o posudzovaní.
V časti pripomienky odvolateľa týkajúcej sa, že odvolací orgán v primeranej dobe pred vydaním rozhodnutia v súlade
s § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní v spojení s § 56 zákona o správnom konaní je povinný oboznámiť účastníka
konania v odvolacom konaní so všetkými podkladmi pre rozhodnutie je neopodstatnená z dôvodu, že odvolací orgán
rozhoduje v odvolacom konaní o dodržaní zákonnosti a procesných postupov prvostupňového správneho orgánu,
a teda v rámci riadneho opravného prostriedku sa preskúmava prvostupňové správne konanie a jeho výsledokrozhodnutie. Proti rozhodnutiu odvolacieho orgánu nie je možné sa odvolať, je však možné toto rozhodnutie po
právoplatnosti napadnúť správnou žalobou na príslušnom súde.
Podľa § 59 ods. 3 zákona o správnom konaní odvolací orgán rozhodnutie zruší a vec vráti správnemu orgánu, ktorý
ho vydal, na nové prejednanie a rozhodnutie, pokiaľ je to vhodnejšie najmä z dôvodov rýchlosti alebo hospodárnosti;
správny orgán je právnym názorom odvolacieho orgánu viazaný.
Odvolací správny orgán preskúmal napadnuté rozhodnutie č. OU-KN-OSZP-2018/015211-Po. OU-KNOSZP-2019/002468-11-Po zo dňa 15.03.2019 v celom rozsahu a zistil, že napadnuté rozhodnutie nie je v súlade s
hmotným a procesným právom vzťahujúcim sa na prejednávanú vec.
Prvostupňový správny orgán v novom prejednaní odstráni nedostatky v naznačenom smere a vysporiada sa so
všetkými návrhmi, pripomienkami doručenými v zmysle § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní a námietkami uvedenými
v podanom odvolaní účastníka konania v odôvodnení svojho rozhodnutia.
Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti rozhodol odvolací orgán tak, ako je uvedené vo výroku tohto
rozhodnutia.
Poučenie
Toto rozhodnutie je konečné a nemožno sa proti nemu podľa § 59 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov odvolať. Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny
súdny poriadok preskúmateľné súdom po nadobudnutí právoplatnosti.
Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí na svojom
webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Ing. Peter Straňák
vedúci odboru
Doručuje sa
ŽP EKO QELET a.s.
Priemyselná 916
966 01 Hliník nad Hronom
Slovenská republika
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Združenie domových samospráv, o.z.
Rovniankova 1667 14
851 02 Bratislava - mestská časť Petržalka
Slovenská republika
Mesto Komárno
Nám. gen. Klapku 1
945 01 Komárno
Slovenská republika
Na vedomie
Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské Nivy 44a, Bratislava, 827 15 Bratislava 212
Okresný úrad Komárno, Nám. M.R.Štefánika 10 10, 945 01 Komárno 1
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava - mestská
časť Staré Mesto
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 1
Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie generála Klapku, 945 01 Komárno 1
Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne, Družstevná 16, 945 01 Komárno 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, Mederčská 39, 945 01 Komárno 1
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