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Verejnosť musí mať prístup k územnému rozhodnutiu týkajúcemu sa umiestnenia 
prevádzky, ktorá má významný vplyv na životné prostredie 

Na ochranu obchodného tajomstva sa nemožno odvolávať s cieľom odmietnuť takýto prístup 

V zmysle Aarhuského dohovoru1, ak začne rozhodovacie konanie týkajúce sa životného 
prostredia, dotknutá verejnosť musí mať možnosť zúčastniť sa na ňom od začiatku, čiže kým sú 
ešte otvorené všetky možnosti a riešenia, a musí mať možnosť vykonávať účinný vplyv. Verejnosť 
navyše musí v zásade mať možnosť bezplatného prístupu k všetkým informáciám týkajúcim sa 
rozhodovacieho konania a možnosť napadnúť na súde zákonnosť akéhokoľvek rozhodnutia 
vyplývajúceho z takéhoto konania. 

V roku 2006 Krajský stavebný úrad v Bratislave prijal územné rozhodnutie o umiestnení skládky 
odpadu v ťažobnej jame tehliarskej hliny s označením Nová jama. Slovenská inšpekcia životného 
prostredia následne začala povoľovacie konanie, v rámci ktorého fyzické osoby – obyvatelia mesta 
Pezinok, požiadali o uverejnenie územného rozhodnutia. Tento orgán povolil výstavbu a prevádzku 
skládky bez toho, aby predtým uverejnil predmetné rozhodnutie. Po podaní odvolania 
druhostupňový orgán ochrany životného prostredia po tom, ako uverejnil územné rozhodnutie, 
potvrdil rozhodnutie obsahujúce povolenie. 

Dotknuté osoby sa potom obrátili na slovenské súdy a Najvyšší súd Slovenskej republiky požiadal 
Súdny dvor, aby spresnil rozsah práva verejnosti zúčastniť sa na povoľovacích konaniach 
týkajúcich sa projektov, ktoré majú významný vplyv na životné prostredie. 

Súdny dvor v dnešnom rozsudku najprv pripomína, že vnútroštátne procesné pravidlo nemôže 
spochybniť možnosť vnútroštátnych súdov obrátiť sa na Súdny dvor s návrhom na začatie 
prejudiciálneho konania, keď majú pochybnosti týkajúce sa výkladu práva Únie. Vnútroštátny súd 
teda má vždy takúto možnosť – aj keď ho vnútroštátne pravidlo zaväzuje riadiť sa právnym 
názorom Ústavného súdu Slovenskej republiky – a nesmie prihliadnuť na posúdenie vyjadrené 
týmto ústavným súdom, ak sa zdá byť v rozpore s právom Únie. Najvyšší súd Slovenskej republiky 
ako najvyšší súd je dokonca povinný obrátiť sa na Súdny dvor s návrhom na začatie 
prejudiciálneho konania. 

Súdny dvor ďalej konštatuje, že územné rozhodnutie o umiestnení predmetnej skládky predstavuje 
jedno z opatrení, na základe ktorých sa prijme konečné rozhodnutie, či sa povolí táto prevádzka. 
Okrem toho zahŕňa informácie o vplyve projektu na životné prostredie, o podmienkach uložených 
prevádzkovateľovi, aby sa obmedzil tento vplyv, o námietkach podaných účastníkmi konania 
v rámci územného konania a o dôvodoch voľby riešenia zo strany príslušného orgánu pri vydávaní 
tohto rozhodnutia. Obsahuje teda relevantné informácie pre povoľovacie konanie, ku ktorým musí 
mať dotknutá verejnosť prístup na základe dohovoru a smernice o prevencii a kontrole 
znečisťovania2, ktorá prebrala ustanovenia uvedeného dohovoru. Súdny dvor v tejto súvislosti 

                                                 
1
 Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti 

v záležitostiach životného prostredia, podpísaný v Aarhuse 25. júna 1998. Tento dohovor bol schválený v mene 
Európskeho spoločenstva rozhodnutím Rady 2005/370/ES zo 17. februára 2005 (Ú. v. EÚ L 124, s. 1). 
2
 Smernica Rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 

(Ú. v. ES L 257, s. 26; Mim. vyd. 15/003, s. 80), zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 166/2006 z 18. januára 2006 (Ú. v. EÚ L 33, s. 1). 
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rozhodol, že odmietnutie dať k dispozícii verejnosti územné rozhodnutie nemožno 
odôvodniť odvolávaním sa na ochranu dôvernosti obchodných alebo priemyselných 
informácií. 

Súdny dvor takisto zdôrazňuje, že dotknutá verejnosť musí mať k dispozícii všetky relevantné 
informácie už od štádia prvostupňového správneho konania, čiže predtým, ako sa prijme prvé 
rozhodnutie, a to v rozsahu, v akom sú tieto informácie k dispozícii v čase, keď prebieha táto fáza 
konania. Právo Únie však nebráni tomu, aby sa neodôvodnené odmietnutie dať dotknutej 
verejnosti k dispozícii územné rozhodnutie v priebehu prvostupňového správneho konania mohlo 
napraviť v rámci druhostupňového správneho konania pod podmienkou, že sú ešte otvorené 
všetky možnosti a riešenia a že takáto náprava umožní verejnosti mať účinný vplyv na výsledok 
rozhodovacieho konania. 

Ďalej Súdny dvor skonštatoval, že cieľ smernice spočívajúci v prevencii a kontrole znečisťovania 
by sa nedal dosiahnuť, keby bolo nemožné vyhnúť sa tomu, aby prevádzka, ktorej bolo možno 
vydané povolenie v rozpore so smernicou, naďalej fungovala, pričom by sa čakalo na konečné 
rozhodnutie o zákonnosti tohto povolenia. V dôsledku toho smernica vyžaduje, aby členovia 
dotknutej verejnosti mali právo žiadať o prijatie predbežných opatrení takej povahy, aby sa predišlo 
znečisťovaniu, pričom medzi uvedené opatrenia patrí dočasný odklad vykonateľnosti napadnutého 
povolenia. 

Súdny dvor nakoniec skonštatoval, že rozhodnutie vnútroštátneho súdu, ktorým bolo zrušené 
rozhodnutie vydané v rozpore s už citovanou smernicou, nemôže samo osebe predstavovať 
nedôvodný zásah do vlastníckeho práva prevádzkovateľa. 

 

UPOZORNENIE: Návrh na začatie prejudiciálneho konania umožňuje súdom členských štátov v rámci 
sporu, ktorý rozhodujú, položiť Súdnemu dvoru otázky o výklade práva Únie alebo o platnosti aktu práva 
Únie. Súdny dvor nerozhoduje vnútroštátny spor. Vnútroštátnemu súdu prináleží, aby rozhodol právnu vec 
v súlade s rozhodnutím Súdneho dvora. Týmto rozhodnutím sú rovnako viazané ostatné vnútroštátne súdne 
orgány, na ktoré bol podaný návrh s podobným problémom. 

 

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor. 

Úplné znenie rozsudku sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA v deň vyhlásenia rozsudku. 

Kontaktná osoba pre tlač: Balázs Lehóczki  (+352) 4303 5499 

Obrazový záznam z vyhlásenia rozsudku je k dispozícii na „Europe by Satellite“  (+32) 2 2964106 
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