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Dňa 23. decembra 2022.

Vážená pani prezidentka,

Národná  rada  Slovenskej  republiky,  na  základe  návrhu  poslancov  NR SR  P. Kremského
a M. Kuriaka (parlamentná  tlač č.  1253)1,  uznesením č.  1943 zo dňa 20.12.2022 schválila
v III.  čítaní  zákon,  ktorým  sa  novelizuje  tzv.  EIA  zákon2.  Túto  novelu  považujeme
za neprijateľnú,  nebezpečnú,  v  rozpore  s  duchom  a cieľmi  Aarhuského  dohovoru,  najmä
v oblasti  efektívnej  participácie  verejnosti  na rozhodovacích  procesoch  týkajúcich
sa životného  prostredia  a  jeho  ochrany  a  v  rozpore  s  verejným  záujmom.  Obávame  sa,
že schválená novela môže viesť k zvýšenému formalizmu a zníženiu kvality rozhodovacích
procesov  na  úkor  rozhodnutí  založených  na  dôkazoch  a  spoľahlivom  zistení  stavu  veci
a zohľadnenia záujmov dotknutého obyvateľstva. 

K tomuto postoju nás vedú zásadné výhrady, ktoré sú obsahového aj procesného charakteru.
Nižšie uvádzame stručný súhrn hlavných námietok.

1.)  novela predložená formou poslaneckého návrhu zákona obchádza štandardný legislatívny
proces,  čím  bola  verejnosti  upretá  možnosť  efektívne  sa  zúčastniť  prípravy
a pripomienkovania  úpravy  legislatívy.  Pritom  ide  o  zákon,  ktorý  explicitne  upravuje
zapojenie verejnosti do konaní v oblasti ochrany životného prostredia.

2.)  pôvodne  predložená verzia  zákona  bola  dvoma  pozmeňovacími  návrhmi  od  základu
zmenená  krátko pred konečným schválením v treťom čítaní.  Obsahom sa tak legislatívna
úprava  pretransfomovala  na  rozsiahlu  novelu  EIA zákona. Máme za  to,  že takýto  postup
okrem  iného  zvyšuje  legislatívny  chaos.  V  dôsledku  zásadnej  zmeny  obsahu,  a  tým
aj dopadov novely, sa vyjadrenia MF SR a príslušných výborov NR SR k pôvodnému návrhu
stali irelevantnými vo vzťahu k schválenému zákonu. 

3.) Novela skracuje efektívny časový priestor verejnosti aj dotknutých orgánov na vyjadrenie
sa  v  rámci  konaní  podľa  EIA  zákona.  Aj  na  podstatnú a  dôvodnú  pripomienku  podanú

1  Detaily predmetného návrhu zákona a súvisiace informácie sú zverejnené na stránke 
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=8&CPT=1253

2  Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov
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po uplynutí  lehoty  príslušný  orgán  nemusí  prihliadnuť.  V  tomto  prípade  môže  byť
rozhodnutie  príslušného  orgánu  o  (ne)zohľadnení  pripomienky  svojvoľné,  novela  mu
nestanovuje  žiadne  obmedzenia.  Takéto  obmedzenie  považujeme  za neakceptovateľné
a neopodstatnené,  a  to  aj  s  ohľadom  na  to,  že  podľa  iného  ustanovenia  tejto  novely
sa na zjavne  nedôvodnú  pripomienku  neprihliada.  Pripomíname,  že  lehoty
pre pripomienkovanie  môžu  byť  nedostačujúce,  najmä  v  prípade  väčších  a zložitejších
projektov,  a  to  s  ohľadom  na  rozsah  dokumentácie,  časté  a  zásadné  pochybenia
pri informovaní  verejnosti  a  zverejňovaní  dokumentácie,  ako  aj  plynutie  lehôt
pre pripomienkovanie  nezriedka  počas  obdobia  dovoleniek  či  sviatkov.  Predpokladáme,
že nedostatočný časový priestor pre preštudovanie materiálov a vypracovanie (odôvodneného)
vyjadrenia kapacitne aj finančne poddimenzovaných dotknutých orgánov môže zvýšiť mieru
formalizmu pri vypracovávaní ich stanovísk, ak ich vôbec v lehote stihnú vypracovať. Okrem
toho až  po  uplynutí  lehoty  môžu byť zistené  podstatné  informácie,  ktoré  neboli  uvedené
v zámere,  napr.  z  infožiadosti,  dodatočného vyjadrenia  navrhovateľa  projektu  alebo iných
zdrojov. Nepochopiteľné je aj obmedzenie rozsahu  možného vyjadrenia dotknutého orgánu -
napriek  prípadnej  vedomosti  o  pre  proces  zásadnej  informácii  ju  dotknutý  orgán,  napr.
dotknutá obec, nebude môcť uviesť v rámci svojich pripomienok, ak daná informácia nebude
spadať do pôsobnosti tohto orgánu.

Dovoľujeme si  preto  obrátiť  sa  na Vás  s  prosbou o zváženie  možnosti  predmetný  zákon
nepodpísať a vrátiť ho v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky Národnej
rade Slovenskej republiky.

S úctou

v mene OZ Chceme zdravú krajinu

Mgr. Michal Daniška, PhD., 
riaditeľ OZ Chceme zdravú krajinu a člen Slovenského ochranárskeho snemu
osoba poverená komunikáciou v     mene signatárov  
Kontakt: chcemezdravukrajinu@gmail.com
Tel.: +421 951 558 978

a ďalších 58 členov a členiek Slovenského ochranárskeho snemu a ďalšie environmentálne
organizácie (menný zoznam v prílohe).

Príloha:
Zoznam členov a členiek Slovenského ochranárskeho snemu a ďalších organizácií  a osôb
podporujúcich tento list
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