
Ť
OKRESNÁ PROKURATÚRA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Tomášikova 5,  031  80  Liptovský Mikuláš

JUDr. Juraj  Lukáč 
Námestie sv.  Egídia  11/6 
058 01  Poprad

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo -  
Pd  106/19/5505-5

Vybavuje/linka 
JUDr.  Gabriela Švecová

Liptovský Mikuláš 
16. 09. 2019

Vec
Upovedomenie o spôsobe vybavenia podnetu

Dňa  26.  07.  2019  ste ako  právny zástupca  Urbárskeho  pozemkového  spoločenstva 
Bobrovec, doručili Okresnej prokuratúre Liptovský Mikuláš podnet, ktorým ste žiadali 
preskúmať  zákonnosť  postupu  Okresného  úradu  Liptovský  Mikuláš,  odboru  starostlivosti 
o životné prostredie (ďalej  len  „správny orgán“) v konaní  č.  OU-LM-OSZP-2016/2247/-027- 
CEN.

Z podnetu  vyplýva,  že  správny  orgán  viedol  konanie  č.  OU-LM-OSZP-2016/2247/- 
027-CEN podľa § 4 ods. 2 a § 8 ods.  1  zákona č.  543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, 
na základe žiadosti občianskeho združenia PRALES,  Odtrnovie 563,  013 22 Rosina zo dňa 
09.  02.  2016  a žiadosti  Štátnej  ochrany prírody Slovenskej  republiky,  Správa TANAP-u  zo 
dňa  09. 02.  2016.  V predmetnej  veci  vydal  správny  orgán  dňa  20. 06.  2016  meritórne 
rozhodnutie pod č. OU-LM-OSZP-2016/2247/-027-CEN. Týmto rozhodnutím správny orgán 
zakázal  Urbárskemu  pozemkovému  spoločenstvu  Bobrovec  vykonávať  ťažbu,  vykonávať 
umelú obnovu lesa, kombinovanú obnovu lesa prepravu dreva, sprístupňovanie lesa, 
vykonávať lesotechnické meliorácie, zahradzovanie bystrín, vykonávať ochranu lesa, 
a vykonávať rekonštrukciu lesa na pozemkoch definovaných  jednotkami priestorového 
rozdelenia lesa  uvedených  v rozhodnutí,  v Bobroveckej,  Jaloveckej  doline  a v lokalitách 
Parichvost a Mních v k.  ú.  Bobrovec,  a to do vyhlásenia zón TANAP-u.  Proti  rozhodnutiu č. 
OU-LM-OSZP-2016/2247/-027-CEN  podalo  Urbárske  pozemkové  spoločenstvo  Bobrovec 
dňa 03.  08. 2016 odvolanie.  Okresný úrad Žilina,  odbor opravných prostriedkov dňa 02.  11. 
2016 účastníkom konania oznámil predĺženie lehoty na rozhodnutie  do 31. 12. 2016. 
Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov rozhodnutím č. OU-ZA-OOP4- 
2016/039504-2  CHO  zo  dňa  05.  12.  2016  zrušil  odvolaním  napadnuté  rozhodnutie  č.  OU- 
LM-OSZP-2016/2247/-027-CEN  a vec  vrátil  prvostupňovému  správnemu  orgánu  na  nové 
prejednanie a  rozhodnutie.
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Následne správny  orgán oznámením zo dňa 19. 01. 2017 oznámil účastníkom 
konania predĺženie lehoty na rozhodnutie do 15. 03. 2017, a to z dôvodu doplnenia 
potrebných dôkazov. Dňa 15. 03. 2017 správny orgán opätovne predĺžil lehotu na 
rozhodnutie od  12.  04. 2017.

Rozhodnutím č. OU-LM-OSZP-2017/408/049-CEN zo  dňa 07. 04. 2017 správny 
orgán  prerušil  správne  konanie  počas  lehoty  určenej  na  doplnenie  vyžiadaných  stanovísk 
ŠOP SR,  Správy TANAP-U a stanoviska Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného 
zboru v Liptovskom  Mikuláši.

Následne  správny  orgán  vydal  vo veci  v poradí  druhé  meritórne  rozhodnutie  pod  č. 
OU-LM-OSZP-2017/408-061-CEN zo dňa 26. 05. 2017, ktorým opakovane zakázal 
Urbárskemu pozemkovému spoločenstvu Bobrovec  vykonávať  ťažbu, vykonávať  umelú 
obnovu  lesa,  kombinovanú  obnovu  lesa  prepravu  dreva,  sprístupňovanie  lesa,  vykonávať 
lesotechnické  meliorácie,  zahradzovanie  bystrín, vykonávať  ochranu  lesa, a vykonávať 
rekonštrukciu  lesa  na  pozemkoch  definovaných jednotkami  priestorového  rozdelenia lesa 
uvedených^/ rozhodnutí, v Bobroveckej, Jaloveckej doline a v lokalitách  Parichvost a  Mních 
v k. ú. Bobrovec, a to do vyhlásenia zón TANAP-u. Proti tomuto rozhodnutiu podalo 
Urbárske  pozemkové  spoločenstvo  Bobrovec  dňa  30.  06.  2017  odvolanie.  Okresný  úrad 
Žilina, odbor opravných prostriedkov dňa 30. 10. 2017 účastníkom konania oznámil, 
predĺženie lehoty na  rozhodnutie do 31.  12.  2017.

Okresný  úrad  Žilina,  odbor  opravných  prostriedkov  rozhodnutím  č.  OU-ZA-OOP4- 
2016/039358-22 CHO zo dňa 21.  12.  2017 zrušil odvolaním  napadnuté rozhodnutie č. OU- 
LM-OSZP-2017/408-061-CEN  zo dňa 26.  05.  2017a vec vrátil  správnemu  orgánu  na  nové 
prejednanie a rozhodnutie.

Následne Okresný úrad Žilina,  odbor opravných prostriedkov rozhodnutím č.  OU-ZA- 
OOP3-2018/026613/KUZ zo dňa 22.  06.  2018 vyhovel  protestu  prokurátora zo dňa 22.  05. 
2018 a zrušil  protestom  napadnuté  rozhodnutie  č.  OU-ZA-OOP4-2016/039358-22  CHO zo 
dňa 21.  12.  2017,  a to z dôvodu  nezákonne obsadeného orgánu verejnej správy.

Rozhodnutím č. OU-LM,OSZP-2018/460-80-CEN zo dňa  12. 03. 2018 správny orgán 
rozhodol o prerušení správneho konania do doby vrátenia administratívneho spisu 
Okresným  úradom Žilina,  odborom opravných  prostriedkov.

Z vyjadrenia  správneho  orgánu  doručeného  tunajšej  prokuratúre  dňa  09.  08.  2019, 
ako  aj  z predkladacieho  prípisu  sp.  zn.  OU-LM-OSZP-2018/460-79-CEN  zo  dňa  07.  03. 
2018  je preukázané, že originál administratívneho spisu OU-LM-OSZP-2018/460-CEN 
(2017/408, 2016/2247) bol predložený Okresnému úradu Žilina, odboru opravných 
prostriedkov  na základe jeho žiadosti zo dňa 01.03. 2018.  Správny orgán súčasne uviedol, 
že  vo  veci  odvolania  Urbárskeho  pozemkového  spoločenstva  Bobrovec  proti  rozhodnutiu 
správneho orgánu č. OU-LM-OSZP-2017/408-61  CEM zo dňa 26.  05. 2017 nebolo doposiaľ 
rozhodnuté. Správny orgán ďalej uviedol, že rozhodnutia o  prerušení konania boli 
opodstatnené, nakoľko administratívny spis  je v predmetne veci rozsiahly a bez  jeho 
originálu správny orgán  nie vo veci schopný konať
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Skutočnosť, že konanie, ktoré začalo dňa 12. 02. 2016 pod č. OU-LM-OSZP- 
2016/2247/-027-CEN,  nie je doposiaľ právoplatne skončené ste taktiež potvrdili v podanom 
podnete.

Na základe vyššie uvedených skutočností konštatujem, že  Váš podnet  smeruje 
k preskúmaniu zákonnosti postupu správneho orgánu v konaní č. OU-LM-OSZP- 
2016/2247/-027-CEN,  ktoré  nebolo doposiaľ právoplatne skončené.

Podľa § 20 ods.  1  zákona č.  153/2001  Z. z. o prokuratúre prokurátor vykonáva dozor 
nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych  predpisov orgánmi 
verejnej  správy pri výkone verejnej  správy v  rozsahu  ustanovenom týmto zákonom. Výkon 
dozoru funkčne súvisí s  uplatnením oprávnení  prokurátora v konaní pred  správnym  súdom 
podľa osobitného predpisu.

Základným zákonným predpokladom pre výkon dozoru prokurátora, pokiaľ ide 
o postup  orgánu  verejnej správy,  je  existencia  právoplatného  meritórneho rozhodnutia 
správneho  orgánu.  V predmetnej  veci  je  preukázané,  že  správny  orgán  vydal  meritórne 
rozhodnutie pod  č.  OU-LM-OSZP-2017/408-061 -CEN  zo  dňa 26.  05.  2017 avšak toto  bolo 
dňa  30. 06. 2017  napadnuté  odvolaním  účastníka  konania,  o ktorom  doposiaľ  odvolací 
orgán  právoplatne nerozhodol.

S prihliadnutím na vyššie uvedené skutočnosti, nie je možné do vydania 
právoplatného meritórneho rozhodnutia správneho orgánu v konaní OU-LM-OSZP- 
2018/460-CEN (2017/408, 2016/2247) rozhodnúť o Vašom podnete inak, ako jeho 
odložením.

JUDr.  Gabriela Švecová 
prokurátorka


