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1. Prečo som napísal túto príručku
Pri geologickej činnosti aj ťažbe nerastných surovín dochádza prakticky vždy
k menším, či väčším stretom záujmov s ochranou prírody a krajiny. Mnohé prieskumné
územia, chránené ložiskové územia, ložiská nevyhradených nerastov, dobývacie priestory,
geologické objekty, či staré banské diela sa nachádzajú zároveň v chránených územiach
s rôznym stupňom ochrany prírody. Banské úrady, osoby vykonávajúce geologický prieskum,
projektanti banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom prichádzajú takmer
vždy do kontaktu s orgánmi ochrany prírody. Orgány ochrany prírody sú vo všetkých vyššie
uvedených oblastiach činnosti dotknutými orgánmi štátnej správy. V rámci mojich
pracovných povinností pri výkone štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny som sa
často stretával s banskými úradmi, projektantmi, prieskumnými a ťažbovými organizáciami.
Rozhodol som sa preto napísať príručku, ktorá by mala byť pomôckou pre všetkých, ktorí sú
nejakým spôsobom činní v oblasti geológie a ťažby nerastných surovín. Táto príručka by
mala pomôcť každému zorientovať sa v právnych predpisoch na úseku ochrany prírody
a krajiny, porozumieť súvislostiam s geologickým zákonom, banským zákonom, zákonom
o banskej činnosti a uľahčiť tak prácu aj podnikanie. Prvé vydanie tejto príručky z roku 2015
strácalo neustálymi zmenami právnych predpisov na aktuálnosti, rozhodol som sa ho teda
aktualizovať k stavu právnych predpisov platných a účinných k 1. 6. 2021.

2. Strety záujmov medzi geologickými prácami, ťažbou nerastných
surovín a ochranou prírody a krajiny
V niektorých prípadoch môže mať ťažba
nerastných surovín pozitívny vplyv na
záujmy chránené zákonom o ochrane prírody a krajiny, najmä ak vzniknú nové biotopy
vhodné pre chránené a ohrozené druhy rastlín a živočíchov, napríklad:
-

-

-

Ťažbou štrkopieskov často vznikajú v krajine nové vodné plochy, ktoré sa časom
stávajú vhodným prostredím pre hniezdenie domácich, aj sťahovavých chránených
druhov vtáctva, alebo liahnutie obojživelníkov. Takto napríklad vzniklo aj Chránené
vtáčie územie Dubnické štrkovisko. Predpokladom sú napr. ponechané strmú hlinité
brehy (pre hniezdne diery brehule riečnej), plytšia voda pre uchytenie vodných rastlín
a pre rozmnožovanie chránených druhov obojživelníkov, ponechanie hniezdnych
ostrovčekov (napr. pre rybára riečneho), ponechanie prirodzeného náletu drevín...
Vplyvom poddolovania územia hlbinnou ťažbou uhlia môžu vzniknúť nové mokrade,
ktoré sa môžu takisto stať prostredím pre chránené druhy vtákov, obojživelníkov, či
pre mokraďovú vegetáciu. Takto napr. vplyvom hlbinnej ťažby hnedého uhlia vznikli
mokrade na poľnohospodárskej pôde medzi Novákmi a Prievidzou.
V opustených lomoch môže vzniknúť vhodné prostredie pre niektorých chránených
živočíchov (napr. výr skalný, či niektoré druhy plazov).
Staré banské štôlne sa môžu stať vhodným prostredím pre sezónny alebo celoročný
výskyt chránených druhov netopierov.
Pri vykonávaní geologických prác, banskej činnosti a lebo činnosti vykonávanej
banským spôsobom činností môže dôjsť aj k objaveniu novej jaskyne, alebo
k objaveniu chráneného nerastu, či chránenej skameneliny.
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-

Vykonaním niektorých geologických prác, napr. sanáciou starých environmentálnych
záťaží môže dôjsť k zlepšeniu vlastností zdevastovaného prírodného prostredia.

Pri ťažbe nerastných surovín a geologických prácach však dochádza k mnohým negatívnym
vplyvom na prírodné prostredie. Najčastejšie strety záujmov s ochranou prírody a krajiny sú
nasledujúce:
-

-

-

-

-

-

-

-

Samotnému dobývaniu nerastných surovín predchádza spravidla výrub drevinovej
vegetácie a skrývka zeminy, pričom zákon o ochrane prírody a krajiny poskytuje
osobitnú ochranu drevinám rastúcim mimo lesa.
Povrchovým dobývaním nerastných surovín dochádza spravidla k záberom pôdy
a k trvalému alebo dočasnému poškodeniu alebo zničeniu prirodzeného prostredia,
ktoré môže byť životným prostredím chránených a ohrozených druhov rastlín
a živočíchov, resp. biotopov národného významu alebo biotopov európskeho
významu. Podobný vplyv, i keď v menšom rozsahu, môžu mať aj technické
geologické práce, či vjazd vozidiel a vrtných súprav do chráneného územia.
Povrchová aj hlbinná ťažba nerastných surovín môže zmeniť vodný režim lokality
a tým môže dôjsť aj k zmene alebo zániku niektorých prírodných biotopov.
Priestor ťažby a následnej úpravy nerastných surovín (napr. drvením, triedením), ako
aj následná doprava nákladnými vozidlami môže byť stresovým faktorom v krajine,
ktorý vplýva na svoje okolie prašnosťou, hlučnosťou, pôdnou eróziou, vyrušovaním
chránených živočíchov v dobe hniezdenia a rozmnožovania.
Na banských haldách sú zásadne zmenené chemické, fyzikálne, mikroklimatické
a biologické vlastnosti prostredia oproti pôvodnému prírodnému prostrediu. Dochádza
tu k zásadnej zmene biotopu.
Sprievodným javom ťažby nerastných surovín môže byť napr. šírenie inváznych
druhov rastlín na skrývkach zeminy, po ťažbe tehliarskej hliny, či pri presunoch hmôt
z jednej lokality na inú.
Následná likvidácia a rekultivácia po ťažbe nerastov (napr. navážanie zeminy na etáže
vyťažených lomov) môže spôsobiť zmenu prirodzeného druhového zloženia rastlín
a drevín, napr. zavlečením nových druhov (napr. výsadbou nepôvodných drevín, či
nepôvodných druhov tráv) na lokalitu. Z hľadiska ochrany prírody je väčšinou
najlepším riešením ponechať priestor po skončení ťažby na samovývoj a prirodzenú
sukcesiu (návrat) rastlinných a živočíšnych druhov bez rekultivácie.
Zasypávanie mokradí (napr. obnova poľnohospodárskej pôdy kvôli náprave škôd
spôsobených banskou činnosťou) môže dôjsť k zničeniu cenného mokraďového
biotopu, ktorý sa tu po ukončení dobývania vytvoril. Z hľadiska ochrany prírody je
rekultivácia zasypaním mokrade väčšinou nežiaduca. Na zmenu stavu mokrade jej
zasypaním je spravidla potrebný súhlas orgánu ochrany prírody.
Opustené lomy a ťažbové jamy sa stávajú lákadlom pre vytváranie nelegálnych
skládok odpadu.
Pri trhacích prácach a používaní výbušnín v krasových oblastiach, ale aj pri iných
prácach súvisiacich s ťažbou nerastných surovín môže dôjsť k poškodeniu jaskynného
systému, príp. k narušeniu ich vodného režimu.

Orgán ochrany prírody je preto spravidla dotknutým orgánom štátnej správy a vydáva
záväzné stanovisko ku všetkým plánom a činnostiam súvisiacich s geologickými prácami
a ťažbou nerastných surovín. Na výrub drevín rastúcich mimo lesa sa vo väčšine prípadov
vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. Na technické geologické práce, banskú činnosť
a činnosť vykonávanú banským spôsobom v územiach s druhým stupňom ochrany prírody
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vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. Vo vyšších stupňoch ochrany prírody a takisto
v jaskyni a jej ochrannom pásme je takáto činnosť zakázaná a orgán ochrany prírody môže
v odôvodnených prípadoch povoliť výnimku zo zákazu. Ak dôjde pri vyššie uvedených
činnostiach k objaveniu jaskyne, chráneného nerastu, alebo chránenej skameneliny má
nálezca oznamovaciu povinnosť voči orgánu ochrany prírody.
K stretom záujmov môže okrem toho dochádzať, ak si technické geologické práce,
alebo dobývanie nerastných surovín vyžadujú vybudovanie nejakej súvisiacej stavby napr.
prístupovej cesty, či stavebného objektu na povrchu. Oblasťou stavebníctva a ochrany prírody
sa zaoberám v mojej príručke: Stavebníctvo a ochrany prírody, ktorú som aktualizoval vo
februári 2021.
Ako vidno už z vyššie uvedeného, stretov záujmov medzi geologickými prácami,
banskou činnosťou a ochranou prírody a krajiny môže vzniknúť skutočne veľa. Fyzické
a právnické osoby, ktoré vykonávajú takúto činnosť preto potrebujú mať orientáciu
v právnych predpisov na úseku ochrany prírody a krajiny a potrebujú už v dobe plánovania
svojej činnosti komunikovať s orgánmi ochrany prírody alebo s odbornou organizáciou –
Štátnou ochranou prírody SR.
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3. Súvisiace právne predpisy
V tejto príručke sa budem zaoberať najmä súvislosťami terénnych úprav, technických
geologických prác, banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom so zákonom
o ochrane prírody a krajiny a čiastočne aj so zákonom o inváznych druhoch a tiež s
vykonávacími predpismi k uvedeným zákonom.
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon o ochrane
prírody a krajiny“) nadobudol účinnosť 1. 1. 2003. Od tej doby bol 33 krát novelizovaný,
najnovšia novela je účinná od 1. 1. 2021. Na jeho vykonanie bola vydaná vyhláška
Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) č. 170/2021 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Uvedená vyhláška nadobúda účinnosť 1. 6. 2021. Obsahuje okrem iného podrobnosti
o označovaní osobitne chránených častí prírody a krajiny, zoznamy chránených druhov
rastlín, chránených druhov živočíchov, biotopov národného významu, biotopov európskeho
významu, chránených nerastov, chránených skamenelín a ich spoločenskú hodnotu, postup
pri výpočte spoločenskej hodnoty drevín, podrobnosti o hodnotení vplyvu projektov na
európsku sústavu chránených území, podrobnosti o kompenzačných opatreniach atď.
Z ostatných právnych predpisov na úseku ochrany prírody a krajiny sa geologických prác
a ťažby nerastných surovín týkajú najmä všeobecne záväzné právne predpisy, ktorými boli
vyhlásené jednotlivé chránené územia a ich ochranné pásma.
Od 1. 1. 2004 nadobudol účinnosť zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Od tej doby bol
16 krát novelizovaný. Naposledy bol novelizovaný k 1. 1. 2019. Zo zmien uvedeného zákona
podstatné vedieť, najmä to, že kompetencie špecializovaných úradov životného prostredie
prešli od 1. 10. 2013 na okresné úrady, odbory starostlivosti o životné prostredie. Nie je
potrebné, aby som sa týmto zákonom bližšie zaoberal v tejto príručke.
V dobývacích priestoroch a na pozemkoch, kde sa vykonávajú súvisiace terénne
úpravy, skrývky zeminy a pod. môže dochádzať k šíreniu inváznych druhov rastlín a vlastník,
správca alebo nájomca pozemku majú s tým súvisiace povinnosti. Preto sa v tejto príručke
zaoberám aj zákonom č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia
inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
o inváznych druhoch“) , ktorý nadobudol účinnosť 1. 8. 2019. K tomuto bolo vydané
nariadenie vlády SR č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných
druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky. Účinnosť nadobudlo 1. 1. 2020. MŽP SR
ďalej vydalo k tomuto zákonu vykonávaciu vyhlášku č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov. Účinná je takisto od
1. 1. 2020. Okrem národného zoznamu inváznych druhov obsahuje uvedená vyhláška aj
európsky zoznam inváznych druhov a spôsoby ich odstraňovania.
V kapitole 13.3 tejto príručky sa zaoberám tiež niektorými trestnými činmi na úseku
životného prostredia, resp. ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný
zákon. Tento bol vydaný k 1. 1. 2006. Od tej doby bol 37 krát novelizovaný. Najnovšia
novela je účinná od 1. 1. 2021.
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Problematikou ochrany prírody a krajiny sa čiastočne zaoberá aj zákon č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len
"stavebný zákon"). Tento bol vydaný k 1. 10. 1976, no od tej doby bol 44 krát novelizovaný.
Najnovšia novela nadobudla účinnosť 1. 5. 2021. V kapitolách 8.4, 14. a ďalších tejto
príručky sa zaoberám aj niektorými súvislosťami stavebného zákona s ochranou prírody
a krajiny, pokiaľ by mohli mať súvislosť s ťažbou nerastných surovín.
V kapitole 15. tejto príručky sa zaoberám súvislosťami zákona č. 569/2007 Z. z.
o geologických prácach (ďalej len „geologický zákona“) s ochranou prírody a krajiny. Tento
zákon nadobudol účinnosť k 1. 1. 2008. Odvtedy bol 20 krát novelizovaný. Jeho posledná
novela nadobudla účinnosť 9. 4. 2020.
V kapitole 16 tejto príručky sa zaoberám súvislosťami zákona č. 44/1988 Zb. o
ochrane a využití nerastného bohatstva (ďalej len „banský zákon“) s ochranou prírody
a krajiny. Tento nadobudol účinnosť 1. 7. 1988. Odvtedy bol 16 krát novelizovaný. Jeho
posledná novela nadobudla účinnosť 1. 1. 2015.
V kapitole 17 tejto príručky sa zaoberám súvislosťami zákona č. 51/1988 Zb. o
banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe (ďalej len „zákon o banskej
činnosti“). Tento nadobudol účinnosť 1. 7. 1988. Odvtedy bol 18 krát novelizovaný. Jeho
posledná novela nadobudla účinnosť 1. 9. 2019.
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4. Záväzné stanoviská orgánov ochrany prírody a krajiny
Pre banské úrady a pre stavebné úrady je dôležité ustanovenie § 103 ods. 5 zákona
o ochrane prírody a krajiny, podľa ktorého orgán verejnej správy (teda napr. banský úrad
stavebný úrad obce, alebo iný špeciálny stavebný úrad), ktorý vedie konanie o veci, ktorou
môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, môže o veci rozhodnúť najskôr po tom,
ako mu bolo doručené rozhodnutie orgánu ochrany prírody o vydaní alebo nevydaní súhlasu
alebo povolení alebo nepovolení výnimky zo zákazu, odborné stanovisko alebo záväzné
stanovisko, ak sa podľa zákona o ochrane prírody a krajiny vyžadujú. Podľa § 103 ods. 6
zákona o ochrane prírody a krajiny orgán verejnej správy môže schváliť, povoliť alebo
odsúhlasiť plán alebo projekt, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny,
len na základe záväzného stanoviska, v ktorom orgán ochrany prírody vyjadrí súhlas s
návrhom plánu alebo projektu, ak sa vydanie záväzného stanoviska podľa zákona o ochrane
prírody a krajiny vyžaduje a v prípade projektu, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany
prírody a krajiny, len na základe vydaného súhlasu alebo povolenej výnimky zo zákazu, ak sa
podľa tohto zákona vyžadujú. Orgán ochrany prírody je dotknutým orgánom v mnohých
správnych konaniach podľa geologického zákona, banského zákona, zákona o banskej
činnosti, či podľa stavebného zákona a vydáva k nim záväzné stanovisko.

4.1 Záväzné stanoviská orgánov ochrany prírody k územným
rozhodnutiam a stavebným povoleniam
Orgán ochrany prírody vydáva záväzné stanovisko podľa § 9 ods. 1 písm. a), b), c), d)
e) a f) zákona o ochrane prírody a krajiny k:
-

schváleniu alebo zmene územnoplánovacej dokumentácie,
vydaniu územného rozhodnutia,
vydaniu stavebného povolenia na stavbu alebo zmenu stavby,
vydaniu povolenia terénnych úprav, prác alebo zariadení, ak sa nevyžaduje územné
rozhodnutie,
vydanie rozhodnutia o zmene v užívaní stavby,
vydanie rozhodnutia o odstránení stavby alebo dodatočnom povolení stavby;

K schváleniu alebo zmene územnoplánovacej dokumentácie spravidla vydáva záväzné
stanovisko okresný úrad v sídle kraja, ako orgán ochrany prírody. Tento tiež vydáva záväzné
stanovisko k územnému rozhodnutiu alebo stavebnému povoleniu v chránených územiach
s tretím, štvrtým alebo piatym stupňom ochrany prírody. V ostatných prípadoch vydáva
záväzné stanovisko okresný úrad (v sídle okresu), ako orgán ochrany prírody a krajiny.
Vyplýva to z ustanovení § 67 písm. f) a § 68 písm. d) zákona o ochrane prírody a krajiny.
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4.2 Záväzné stanoviská orgánov ochrany prírody k územiam podľa
banského a geologického zákona
Orgán ochrany prírody vydáva záväzné stanovisko podľa § 9 ods. 1 písm. g), h) a i)
zákona o ochrane prírody a krajiny k:
-

vydaniu rozhodnutia o určení, zmene – zväčšení plochy a predĺžení doby platnosti
prieskumného územia,
vydanie rozhodnutia o určení, zmene a zrušení chráneného ložiskového územia,
vydanie rozhodnutia o určení, zmene a zrušení dobývacieho priestoru;

K uvedeným územiam spravidla vydáva záväzné stanovisko okresný úrad v sídle
kraja, ako orgán ochrany prírody. Vyplýva to z ustanovenia § 67 písm. f) zákona o ochrane
prírody a krajiny.

4.3 Záväzné stanoviská orgánov ochrany prírody k činnostiam podľa
banského a geologického zákona
Orgán ochrany prírody vydáva záväzné stanovisko podľa § 9 ods. 1 písm. i), l), n), p),
r), s) o) a w) zákona o ochrane prírody a krajiny k:
-

-

-

vydaniu povolenia banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom,
vydaniu povolenia na výrub drevín podľa osobitných predpisov,
schváleniu alebo zmene projektu alebo geologického zámeru geologickej úlohy, ak sa
geologickými prácami navrhuje realizácia geologického diela,
vydaniu rozhodnutia v konaniach týkajúcich sa prevencie a nápravy
environmentálnych škôd na chránených druhoch a chránených biotopoch podľa
osobitného predpisu,
vydaniu rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy, ak sa na vykonanie činnosti
nevyžaduje územné rozhodnutie,
vydaniu rozhodnutia o vyňatí lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov alebo
rozhodnutia o obmedzení využívania funkcií lesov na lesných pozemkoch, ak sa na
vykonanie činnosti nevyžaduje územné rozhodnutie,
vydaniu rozhodnutia v zisťovacom konaní alebo záverečného stanoviska v konaní o
posudzovaní vplyvov strategického dokumentu alebo jeho zmeny alebo navrhovanej
činnosti alebo jeho zmeny na životné prostredie;
Príklad:

Ak je ešte pred vydaním územného rozhodnutia, stavebného povolenia, či povolenia
banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom, potrebné vyňať pozemok
z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, alebo z lesného pôdneho fondu, bude sa takémuto
rozhodnutiu o vyňatí vyjadrovať formou záväzného stanoviska aj orgán ochrany prírody.
K povoleniu banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom, ako aj
k projektu geologickej úlohy vydáva záväzné stanovisko okresný úrad v sídle kraja, ako orgán
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ochrany prírody a krajiny. K vydaniu povolenia na výrub drevín podľa osobitných predpisov
vydáva záväzné stanovisko obec, ako orgán ochrany prírody a krajiny, pokiaľ je to
v zastavanom území obce. Pokiaľ je výrub drevín za hranicami zastavaného územia obce,
vydáva záväzné stanovisko k výrubu podľa osobitných predpisov okresný úrad (v sídle
okresu), ako orgán ochrany prírody a krajiny. V ostatných uvedených prípadoch je na vydanie
záväzného stanoviska spravidla príslušný okresný úrad (v sídle okresu), ako orgán ochrany
prírody a krajiny. Vyplýva to z ustanovení § 67 písm. f), § 68 písm. d) a § 69 ods. 1 písm. c)
zákona o ochrane prírody a krajiny. Len záväzné stanovisko k vydaniu rozhodnutia v
zisťovacom konaní alebo záverečného stanoviska v konaní o posudzovaní vplyvov
strategického dokumentu alebo jeho zmeny alebo navrhovanej činnosti alebo jeho zmeny na
životné prostredie vydáva buď Ministerstvo životného prostredia SR, okresný úrad v sídle
kraja alebo okresný úrad. Ich kompetencie vyplývajú zo zákona o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie (EIA).
Posudzovaniu plánov, projektov a činností v územiach európskeho významu
a v chránených vtáčích územiach podľa § 28 zákona o ochrane prírody a krajiny venujem
v tejto príručke kapitolu 7.10. Toto vykonáva spravidla okresný úrad v sídle kraja, ako orgán
ochrany prírody. Vyplýva to z ustanovení § 67 písm. f) zákona o ochrane prírody a krajiny.

4.4 Ako namietať proti záväznému stanovisku orgánu ochrany
prírody
V prípade, že sa jedná o záväzné stanovisko orgánu ochrany prírody k rozhodnutiu
podľa stavebného zákona (napr. k územnému rozhodnutiu alebo stavebnému povoleniu), je
možné postupovať podľa § 140b ods. 5 až 7 stavebného zákona. Pri riešení rozporov medzi
dotknutými orgánmi vyplývajúcich zo záväzných stanovísk sa postupuje podľa § 136
stavebného zákona. Ak námietky účastníkov konania smerujú proti obsahu záväzného
stanoviska, stavebný úrad konanie preruší a vyžiada si od dotknutého orgánu (ktorý namietané
záväzné stanovisko vydal) stanovisko k námietkam. Ak dotknutý orgán stanovisko nezmení,
stavebný úrad si vyžiada potvrdenie alebo zmenu záväzného stanoviska od orgánu, ktorý je
nadriadeným orgánom dotknutého orgánu. Počas prerušenia konania neplynú lehoty na
rozhodnutie veci stavebným úradom.
Ak odvolanie proti rozhodnutiu podľa stavebného zákona smeruje proti obsahu
záväzného stanoviska, odvolací orgán konanie preruší a vyžiada si stanovisko k obsahu
odvolania od dotknutého orgánu príslušného na vydanie záväzného stanoviska. Odvolanie
spolu so stanoviskom dotknutého orgánu k obsahu odvolania predloží stavebný úrad orgánu,
ktorý je nadriadeným orgánom dotknutého orgánu a vyžiada si od neho potvrdenie alebo
zmenu záväzného stanoviska. Počas prerušenia konania neplynú lehoty na rozhodnutie o
odvolaní.
Ak je právoplatné rozhodnutie podľa stavebného zákona (napr. územné rozhodnutie
lebo stavebné povolenie) založené na obsahu záväzného stanoviska dotknutého orgánu, ktoré
bolo neskôr zrušené alebo zmenené pre rozpor so zákonom, ide o dôvod na obnovu konania.
Z uvedených ustanovení stavebného zákona vyplýva, že ak účastník územného alebo
stavebného konania nesúhlasí s obsahom záväzného stanoviska, môže proti nemu podať
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námietky prakticky v ktorejkoľvek fáze správneho konania a stavebný úrad je povinný jeho
námietky riešiť s orgánom ochrany prírody, ktorý namietané záväzné stanovisko vydal,
prípadne tiež s nadriadeným orgánom ochrany prírody.
Zákon o ochrane prírody a krajiny nerieši postup pri prípadných námietkach účastníka
konania podľa geologického zákona, banského zákona alebo zákona o banskej činnosti proti
obsahu záväzného stanoviska orgánu ochrany prírody. Námietky však môže podať účastník
správneho konania podľa § 33 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“): „Účastník konania a zúčastnená osoba
má právo navrhovať dôkazy a ich doplnenie a klásť svedkom a znalcom otázky pri ústnom
pojednávaní a miestnej ohliadke. Správny orgán je povinný dať účastníkom konania a
zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho
podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.“ Účastník konania sa
teda v rámci vyjadrenie k podkladom rozhodnutia môže vyjadriť, príp. podať námietky aj
proti obsahu záväzného stanoviska orgánu ochrany prírody. Správny orgán, ktorý vedie
konanie vo veci (napr. obvodný banský úrad) sa musí s jeho námietkami vo svojom
v rozhodnutí vysporiadať.
Banský zákon napr. upravuje v § 28a ods. 3 postup obvodného banského úradu pri
rozhodovaní o dobývacom priestore postup pri nesúlade návrhu so záväzným stanoviskom
dotknutého orgánu štátnej správy nasledovne: „Ak obvodný banský úrad dostane ... záväzné
stanovisko príslušného orgánu, v ktorom je zistený nesúlad návrhu na začatie konania o
určení dobývacieho priestoru s osobitným predpisom alebo s rozhodnutiami vydanými podľa
osobitného predpisu obvodný banský úrad toto konanie preruší a určí lehotu na zosúladenie
návrhu na začatie konania s osobitným predpisom alebo s rozhodnutiami vydanými na jeho
základe. Ak navrhovateľ v určenej lehote podanie nezosúladí, obvodný banský úrad konanie
zastaví.“ Pri vyššie uvedenom ustanovení je uvedený odkaz na zákon č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
EIA“). V rámci posudzovania podľa zákona EIA môže svoje podmienky uplatniť aj orgán
ochrany prírody. § 33 banského zákona ďalej upravuje riešenie stretov záujmov pri využití
výhradného ložiska nerastu. Ak nedošlo k dohode rozhodne o riešení stretov záujmov
ministerstvo príslušné podľa druhu nerastu v súčinnosti s dotknutými ústrednými orgánmi
štátnej správy (teda napr. s Ministerstvom životného prostredia SR).
Podľa § 18 ods. 3 zákona o banskej činnosti „obvodný banský úrad oznámi začatie
konania dotknutým orgánom štátnej správy a účastníkom konania a nariadi ústne
pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou najneskôr 10 dní pred ústnym pojednávaním.
Súčasne ich upozorní na to, že svoje stanoviská alebo námietky môžu uplatniť najneskôr pri
ústnom pojednávaní, prípadne pri miestnej ohliadke a že sa na neskôr podané stanoviská
alebo námietky nemusí prihliadnuť. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje v
odôvodnených prípadoch na riadne posúdenie veci dlhší čas, obvodný banský úrad na jeho
žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži.“ V tejto súvislosti môže teda
účastník konania podať svoje námietky aj voči záväznému stanovisku orgánu ochrany prírody
a obvodný banský úrad sa s nimi vysporiada v rozhodnutí.
Podľa § 23 ods. 10 geologického zákona „dotknuté orgány štátnej správy podľa
osobitných predpisov oznámia svoje stanoviská v lehote, ktorú určí ministerstvo a ktorá
nemôže byť kratšia ako 15 dní; na stanoviská predložené po uplynutí určenej lehoty nemusí
ministerstvo prihliadať. Ak je na zaujatie stanoviska nevyhnutný dlhší čas, ministerstvo na
základe žiadosti dotknutého orgánu štátnej správy podľa osobitných predpisov určenú lehotu
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pred jej uplynutím primerane predĺži. S prípadnými námietkami účastníka konania voči
záväznému stanovisku orgánu ochrany prírody sa ministerstvo vysporiada v rámci svojho
rozhodnutia. V zásade o námietkach voči obsahu záväzného stanoviska platí to isté, čo som
napísal v predošlých 3 odsekoch.

5. Všeobecná ochrana prírody a krajiny
Zákon o ochrane prírody a krajiny sa vo svojej druhej časti zaoberá všeobecnou
ochranou prírody a krajiny. Rozumie sa tým ochrana zložiek prírody, ktoré nie sú inak
vyhlásené za chránené – nie sú chránenými územiami, chránenými druhmi, ani inými
osobitne chránenými časťami prírody a krajiny. Okrem iného sa v § 3 ods. 1 zákona o ochrane
prírody a krajiny hovorí, že „Každý je povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrozovaním,
poškodzovaním a ničením a starať sa podľa svojich možností o jej zložky a prvky na účel ich
zachovania a ochrany, zlepšovania stavu životného prostredia a vytvárania a udržiavania
územného systému ekologickej stability.“ Základné práva a povinnosti pri všeobecnej ochrane
prírody a krajiny sú upravené v § 3 a § 4 zákona o ochrane prírody a krajiny.
Významný krajinný prvok možno užívať len takým spôsobom, aby nebol narušený
jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo k oslabeniu jeho ekologickostabilizačnej funkcie. Podľa
§ 2 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny je významný krajinný prvok taká časť
územia, ktorá utvára charakteristický vzhľad krajiny alebo prispieva k jej ekologickej
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stabilite, najmä les, rašelinisko, brehový porast, jazero, mokraď, rieka, bralo, tiesňava,
kamenné more, pieskový presyp, park, aleja, remíza.
Všeobecná ochrana prírody sa ďalej zahŕňa ochranou prírodných biotopov (biotopov
národného významu, biotopov európskeho významu), ochranou mokradí, ochranou
prirodzeného druhového zloženia ekosystémov, zabezpečením možnosti migrácie živočíchov
pri líniových a vodných stavbách, ochranou vtáctva na nadzemných elektrických vedeniach,
ako aj ochranou drevín rastúcich mimo lesa.

5.1 Povinnosti podnikateľov pri všeobecnej ochrane prírody a krajiny
Podľa § 3 ods. 3 až 5 zákona o ochrane prírody a krajiny sú podnikatelia a právnické
osoby, ktorí svojou činnosťou zasahujú do ekosystémov, ich zložiek alebo prvkov, povinní na
vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce k predchádzaniu a obmedzovaniu ich
poškodzovania a ničenia. Opatrenia sú povinní zahrnúť už do návrhov projektov, programov,
plánov a ostatnej dokumentácie vypracúvanej podľa osobitných predpisov (napr. do
územných plánov obcí, do projektov pre územné rozhodnutie alebo stavebné povolenie, do
projektov geologických úloh, do plánov otvárky, prípravy a dobývania ložísk nerastov a pod.)
Vytváranie a udržiavanie územného systému ekologickej stability je verejným
záujmom. Podnikatelia a právnické osoby, ktorí zamýšľajú vykonávať činnosť, ktorou môžu
ohroziť alebo narušiť územný systém ekologickej stability, sú povinní zároveň navrhnúť
opatrenia, ktoré prispejú k jeho vytváraniu a udržiavaniu. Podľa § 2 ods. 2 písm. a), c), d), e),
f) zákona o ochrane prírody a krajiny územný systém ekologickej stability taká
celopriestorová štruktúra navzájom prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá
zabezpečuje rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine. Základ tohto systému
predstavujú biocentrá, biokoridory a interakčné prvky nadregionálneho, regionálneho alebo
miestneho významu. Biocentrum je ekosystém alebo skupina ekosystémov, ktorá vytvára
trvalé podmienky na rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na zachovanie a
prirodzený vývoj ich spoločenstiev. Biokoridor je priestorovo prepojený súbor ekosystémov,
ktorý spája biocentrá a umožňuje migráciu a výmenu genetických informácií živých
organizmov a ich spoločenstiev, na ktorý priestorovo nadväzujú interakčné prvky. Interakčný
prvok je určitý ekosystém, jeho prvok alebo skupina ekosystémov, najmä trvalá trávna plocha,
močiar, porast, jazero, prepojený na biocentrá a biokoridory, ktorý zabezpečuje ich priaznivé
pôsobenie na okolité časti krajiny pozmenenej alebo narušenej človekom.

(KONIEC UKÁŽKY)
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