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VEC
Oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti
Dňa 19. 12. 2019 bola na Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné
prostredie (ďalej len OÚ LM, OSŽP) elektronicky doručené podanie označené ako: ,Jšťažnosť na
prieťahy v konaní, výzva pred podaním žaloby proti nečinnosti (245 242 SSP)“ od Urbárskeho
spoločenstva Bobrovec, Bobrovec č. 90, 032 21 Bobrovec, IČO 30 226 651 v právnom zastúpení
JUDr. Jurajom Lukáčom, Nám. Sv. Egídia 11/6, Poprad.
----- ------------- ------Vo svojej sťažnosti ste vyjadrili nespokojnosť s pasivitou nášho úradu v ďalšom konaní po
zrušení rozhodnutia č. OU-LM-OSZP-2017/408-61/CEN Okresným úradom Žilina, odbor
opravných prostriedkov. Z obsahu podania vyplýva, že ide o sťažnosť na nečinnosť OU LM
OSŽP, úseku ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie
v predmetnej veci.
Sťažnosť prešetrovala Ing. Milota Kustrová, PhD. - v tom čase poverená vedúca odboru
starostlivosti o životné prostredie pri OÚ Liptovský Mikuláš, ktorá klasifikovala Vašu sťažnosť
ako neopodstatnenú.
Výsledok prešetrenia žiadosti odôvodňujeme nasledovne:
Z obsahu sťažnosti vyplýva, že ide o sťažnosť na nečinnosť OÚ LM OSŽP, úseku OPaK
a posudzovania vplyvov na životné prostredie vo veci zvolania nového konania a rozhodnutia po
zrušení odvolaním napadnutého rozhodnutia OU-LM-OSŽP-2017/408-61/CEN zo dňa 26. 5.
2017. Okresný úrad Žilina predmetné rozhodnutie zrušil a vrátil na nové konanie rozhodnutím
OU-ZA-OOP3-2019/003173/KUZ zo dňa 6. 8. 2019. Toto rozhodnutie bolo doručené na OÚ
LM, OSŽP dňa 9. 8. 2019 (piatok). Vrátenie kompletného spisového materiálu a potvrdenie
právoplatnosti rozhodnutia OÚ Žilina bolo doručené na náš úrad až 3.12.2019.
Nakoľko sa kompletný spisový materiál z OÚ Žilina na náš úrad vrátil až 3.12.2019, nie je
pravda, že správny orgán viac ako 4 mesiace nekonal. Od doručenia spisového materiálu z OÚ
ZA dňa 3. 12. 2019 do termínu podania sťažnosti 19. 12. 2019 sťažovateľom uplynulo iba 16
kalendárnych dní, z toho 11 pracovných dní, nie teda viac ako 4 mesiace, ako tvrdí sťažovateľ
vo svojej sťažnosti. Jedenásť dní sa nedá považovať za nečinnosť obzvlášť v zložitej personálnej
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situácii, v ktorej sa úsek ochrany prírody a krajiny ocitol po tom, čo všetci skúsení pracovníci
pod tlakom dlhodobej enormnej pracovnej preťaženosti rozviazali pracovný^i®ifter.
V čase vrátenia spisového materiálu z OÚ Žilina (3. 12. 2019) už u nás pani Ing. Eva
Čendulová nepracovala, ukončila štátny pracovný pomer k 30. 11. 2019. Od 1. 12. 2019 na jej
miesto nastúpil nový štátny zamestnanec Ing. Dalimír Bjel, ktorý ešte nespĺňal osobitný
kvalifikačný predpoklad a preto vo veci ešte nemohol konať. Ing. Dalimír Bjel po mesiaci
požiadal o rozviazanie štátnozamestnaneckého pracovného pomeru ešte v skúšobnej dobe k 31.
12. 2019. Toto pracovné miesto je od 1. 1. 2020 neobsadené a momentálne je vyhlásené nové
výberové konanie. Po pani Ing. Čendulovej a Ing. Bjelovi zostalo cca 120 nevybavených spisov,
ktoré nemá kto riešiť.
Ako sám sťažovateľ vo svojej sťažnosti uvádza:
J o d nečinnosťou orgánu verenej správy sa vo všeobecnosti rozumie nežiadúci a nezákonný
stav, kedy tento orgán v určitej administratívnej veci nekoná, a to napriek skutočnosti, že zákon
mu ukladá konať, resp. neexistuje žiadna zákonná a ani faktická prekážka pre procesný postup v
konaní orsánom verejnej správy. “
Na OSŽP, úseku OPaK je v súčasnej dobe veľmi nepriaznivá personálna situácia, čo
nepochybne možno považovať za faktickú prekážku pre procesný postup v ďalšom konaní.
Napriek všetkému bolo dňa 31. 12. 2019 ďalšie konanie prerušené až do doby vypracovania
odborného nezávislého znaleckého posudku ustanoveným znalcom. Znalecký posudok je
nevyhnutný pre ďalšie rozhodnutie vo veci. Okresný úrad LM, OSŽP podniká ďalšie kroky na
zabezpečenie a ustanovenie znalca.
Vzhľadom na zistené výsledky z prešetrenia sťažnosti Urbárskeho spoločenstva
Bobrovec, Bobrovec č. 90, 032 21 Bobrovec, IČO 30 226 651 v právnom zastúpení JUDr.
Jurajom Lukáčom, Nám. Sv. Egídia 11/6, Poprad, možno nepochybne vyhodnotiť predmetnú
sťažnosť v celom jej rozsahu za neopodstatnenú.
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