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OKRESNÝ
ÚRAD
DOLNÝ KUBiN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Námestie slobody 1,026 01 Dolný Kubín

Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa 

04.01.2022

Naše číslo Vybavuje/linka
OU-DK-OSZP-2022/000300-024 Ing. Jana Spišiaková/

3124317

Dolný Kubín
08. 02. 2022

Vec
Upovedomenie o predložení odvolania odvolaciemu orgánu

Podľa § 57 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov Vám 
oznamujeme, že odvolanie účastníka vodoprávneho - stavebného konania: Ing. Zuzana Šudová, Istebné 43, 027 
53 Istebné proti rozhodnutiu Okresného úradu Dolný Kubín, odboru starostlivosti o životné prostredie č. s.: OU- 
DK-OSZP-2022/000300 (2021/003351) zo dňa 06. 12. 2021, ktorým bolo povolené uskutočnenie vodnej stavby: 
„Istebné - Rodinný dom. Inžinierske siete“ pre stavebníkov: Marek Pollák a manž. Alena Polláková, Istebné 7, 
027 53 Istebné sme dňa 07. 02. 2022 spolu so spisovým materiálom predložili odvolaciemu orgánu - Okresný úrad 
Žilina, odbor opravných prostriedkov, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.

Toto upovedomenie má charakter verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a musí byť vyvesené po dobu 15 
dní na úradnej tabuli Okresného úradu Dolný Kubín. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Upovedomenie 
sa súčasne zverejní na webovom sídle úradu a na úradnej tabuli obce Istebné.

Vyvesené dňa: .Zvesené dňa:

odtlačok pečiatky, podpis oprávnenej osoby

Po uplynutí vývesného termínu a potvrdení, prosíme zaslať obratom na tunajší úrad, s vyznačením uvedených údajov.

Mgr. Anton Vraňák 
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
+421433100417

E-mail
jana.spisiakova@minv.sk

Internet IČO

00151866
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1 ti Gmail Zuzana udová <zuzana.suda@gmaii.com>

historický funkčný odvodňovací systém - Istebné

vyjadrenia <vyjadrenia@hmsp.sk> 6. apríla 2022, 22:01
Komu: zuzana.suda@gmail.com

Vaša požiadavka bola prijatá a na jej vybavení pracujeme.

V prípade zaslania žiadosti o odborné stanovisko k existencii HMZ Vás poprosíme o priebežné sledovanie 
kontaktnej mailovej adresy uvedenej v žiadosti (včítane sparnu), kam Vám bude zaslaná elektronická faktúra na 
úhradu.

Ďakujeme a prajeme príjemný deň 
Hydromeliorácie, š.p.
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Advokátska kancelária 
Mgr. Ľubica Dendisová

Ministerstvo životného prostredia
Sekcia posudzovania vplyvov na životné
prostredie
Námestie Ľudovíta Štúra 1 
812 35 Bratislava

Naša značka: 2022-4A

V Martine dňa 14.04.2022

Podnet na podozrenie z porušovania predpisov súvisiacich s ochranou životného prostredia pri 
schválení Územného plánu Obce Istebné

Dňa 11.04.2022 som prevzala právne zastupovanie Ing. Zuzana Šudová, rod. Bystrická, nar. 03.03.1990, 
bydliskom Istebné 43, Istebné, PSČ: 027 53 Roman Suda, rod. Šuda, nar. 18.01.1982, bydliskom Nemocničná 
1948/51, Dolný Kubín, PSČ: 026 01 (ďalej len „manželia Šudovci“) vo veci podania podnetu na Ministerstvo 
životného prostredia (ďalej len „MŽP“) z podozrenia z porušenia predpisov súvisiacich s ochranou životného 
prostredia pri schválení Územného plánu Obce Istebné, ktorý bol schválený a zverejnený na webovej stránke 
Obce Istebné dňa 27.01.2022.

Manželia Šudovci už dlhšiu dobu upozorňujú Obec Istebné na nezrovnalosti, ktoré sa dejú ohľadom 
pozemkov v k. ú. Istebné, ako pochybenia pri vydávaní stavebného povolenia. Celá vec je zamotaná a má 
dlhšiu históriu, ktorá síce súvisí s celou genealógiou, ale pre účely tohto podnetu len dotvára celkový obraz 
toho, čo sa dialo, dovtedy kým manželia Šudovci zistili a majú podozrenie, že pri príprave a schvaľovaní 
Územného plánu Obce Istebné došlo k porušeniu predpisov súvisiacich s ochranou životného prostredia.

Je dôležité uviesť, že manželia Šudovci aktívne využívali svoje práva vyplývajúce z postavenia dotknutej 
verejnosti v zmysle ust. § 6a zákona č. 24/2006 Z. z. Zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
(ďalej len „Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) v súvislosti s oznámením Obstarávateľa 
Územného plánu obce o Správe o hodnotení strategického dokumentu "Návrh územného plánu obce Istebné".

Na základe toho, podali písomné pripomienky aj v zmysle § 20 zákona č. 50/1976 Zb. Z. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „Stavebný zákon“), v ktorých poukazovali najmä na zosúladenie 
Návrhu územného plánu obce Istebné so Záväzným stanoviskom Ministerstva životného prostredia, vrátane 
požiadavky a pripomienky Okresného úradu Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií - 
rešpektovať ustanovenia STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií.

Príslušným orgánom štátnej správy, ktorý plní povinnosti na úseku posudzovania vplyvov na životné 
prostredie je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a okresný úrad. Dotknutým orgánom je 
orgán verejnej správy, ktorého vyjadrenie sa vyžaduje pred prijatím alebo schválením strategického 
dokumentu. MŽP je ústredný orgán štátnej správy v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Povinné posudzovanie vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie sa vedie podľa zákona o 
správnom konaní. V záverečnom stanovisku príslušný orgán okrem celkového hodnotenia vplyvov 
navrhovanej činnosti alebo jej zmeny uvedie, či s jej realizáciou súhlasí alebo nesúhlasí, za akých podmienok 
s ňou súhlasí a v ktorom realizačnom variante, ako aj požadovaný rozsah poprojektovej analýzy. Záverečné 
stanovisko je záväzné pre ďalšie povoľovacie konanie a má platnosť 7 rokov odo dňa nadobudnutia jeho 
právoplatnosti.

V záverečnom stanovisku z posúdenia strategického dokumentu príslušný orgán okrem celkového hodnotenia 
vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie uvedie, či odporúča, alebo neodporúča jeho prijatie, 
prípadne za akých podmienok, ako aj požadovaný rozsah jeho sledovania a vyhodnocovania.

Advokátska kancelária Mgr. Ľubica Dendisová, Holubyho 51/9, Martin, PSČ: 036 01, Slovenská republika
IČO: 50 593 021 . DIČ: 1079591051
zapísaná v Slovenskej advokátskej komore pod č. 7478
tel.: +421 (0) 918 474 599 • e-mail: lubka.dendisova@gmaiI.com • www.dendisova.sk
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