László Sólymos
minister

Bratislava
apríla 2018
číslo: 22550/2018
č. sp.: 4079/2018-1.7.1

Vec: Oznámenie o začatí konania na preskúmanie rozhodnutia Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie číslo:
8041/2017-1.7/dj-R zo dňa 20. 10. 2017 mimo odvolacieho konania
Dňa 05. 12. 2017 bolo na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky doručené
podanie Občianskeho združenia Triblavina, Hviezdoslavova 1, 900 27 Bernolákovo (ďalej len
„podávateľ rozkladu“) označené ako rozklad proti rozhodnutiu vydanému v zisťovacom konaní
č. 8041/2017-1.7/dj-R zo dňa 20. 10. 2017, Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie prostredie (ďalej len
„ministerstvo“), ktorým ako ústredný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2
ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správy orgán
podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k)
v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 24/2006 Z. z.“) rozhodlo v súlade s § 46 a 47 správneho poriadku a § 29 ods. 11
zákona č. 24/2006 Z. z., že sa zmena navrhovanej činnosti „(zmena č. 3) – Diaľnica D4
Bratislava, Jarovce – Ivanka sever“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“) navrhovateľa
Slovenská republika, v zastúpení Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, IČO: 30 416 094, v končenom zastúpení spoločnosťou
Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava 3, IČO: 31 322 000, nebude
posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. za nasledujúcich podmienok:
1. Realizovať objekt kompenzačných opatrení 076, ako aj ostatné relevantné kompenzačné
opatrenia v rozsahu a za podmienok podľa rozhodnutia Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 1094/2017-6.3 zo dňa 28. 04. 2017;
2. Realizovať relevantné kompenzačné opatrenia vyplývajúce zo záverečného stanoviska
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 318/2010-4.3/ml zo dňa
28. 09. 2011 (ďalej len „rozhodnutie“).
Uvedené podanie bolo vyhodnotené ako oneskorené odvolanie podľa § 60 správneho
poriadku a podávateľ rozkladu v jeho obsahu napádal nasledujúce skutočnosti:
1. Účelové rozdeľovanie zmien navrhovaných činností do samostatných konaní.
Podávateľ rozkladu uviedol, že rozdelovaním vplyvov zmien do niekoľkých samostatných
zisťovacích konaní považuje za účelové obchádzanie zákona, pričom uviedol, že v súčasnosti
na ministerstve prebiehali súčasne zmeny č. 3 a č. 4, ktoré súvisia s pôvodne posudzovanou
navrhovanou činnosťou. Takéto konanie považuje za použitie salámovej metódy, ktorá
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znemožňuje skutočné posúdenie vplyvov, ktoré budú jednotlivé zmeny mať na životné
prostredie, nakoľko sú posudované samostatne, hoci ich efekt bude pôsobiť súčasne. Požaduje
posúdiť všetky zmeny ako jednu činnosť a vyhodnotiť kumulatívne všetky vplyvy týchto
zmien.
2. Namieta porušenie zákona č. 24/2006 Z. z. zo strany obce Jarovce, ktorá si podľa názoru
podávateľa rozkladu nesplnila povinnosť vyplývajúcu z § 29 odseku 16 tohto zákona, nakoľko
nebolo predmetné rozhodnutie zverejnené prostredníctvom dotknutej obce.
3. Žiada o aktualizáciu hlukovej štúdie, nakoľko zmeny nivelety diaľnice spôsobia zmeny
v šírení hluku, pričom nové výškové vedenie a navrhnuté protihlukové opatrenia je potrebné
preveriť novou hlukovou štúdiou, v ktorej bude vypracovaný nový 3D model.
4. Uvádza, že zmena šírkového usporiadania a zúženia diaľnice o 1 m zmení navrhovnú
rýchlosť zo 120 km/h na 100 km/h, pričom podľa podávateľa rozkladu dôjde týmto znížením
k zmene základných parametrov diaľnice, zmení sa jej priepustnosť a aj kapacita. Žiada
o vypracovanie novej dopravno-inžinierskej štúdie.
5. Žiada predložiť novú CBA analýzu, v ktorej budú vyhodnotené zmeny navrhovanej
činnosti a parametrov diaľnice.
6. Žiada o podrobnejšie zdokladovanie zmien v jednotlivých mostných objektoch.
7. Žiada o komplexné vyhodnotenie vplyvu vrátane uvedenia obchádzkových
a cyklistických trás.
8. Uvádza, že zmeny, ktoré sú predmetom predloženého oznámenia o zmene majú byť
predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie. Uvedené odôvodňuje ustanovením
§ 18 ods. 1 písm. d) zákona č. 24/2006 Z. z. Uvádza, že zmeny navrhovanej činnosti, pre ktorú
je v prílohe č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. uvedený pojem „bez limitu“ majú byť podľa ustanovení
§ 18 ods. 1 písm. d) zákona č. 24/2006 Z. z. predmetom samostatného posudzovania vplyvov,
t.j. povinného hodnotenia.
9. Namieta aplikáciu ustanovenia § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. pre zmenu
navrhovanej činnosti, nakoľko sa domnieva, že v prípade zmeny stavby diaľnice sa predmetný
postup nemôže uplatniť, pričom dodáva, že by viedol k absurdným dôsledkom a popretiu
ustanovení zákona č. 24/2006 Z. z.
10. Uvádza, že zmena konštrukcie mostných objektv nad riekou Dunaj je významnou
zmenou, ktorá vyvolá ďalšie zmeny, najpodstatnejšou je zúženie plavebnej dráhy z pôvodných
222 m na navrhovaných 170 m. Vzdialenosť od pilierov navrhovanej zmeny je 10 m na každej
strane plavebného gabaritu, ktorý je v tomto profile 150 m, čo je podľa podávateľa rozkladu
riziková vzdialenosť pri akejkoľvek plavbe a hrozí vysoké riziko nárazu plavidiel do pilierov
premostenia. Upozorňuje na absentujúce podstatné stanovisko Dopravného úradu, divízie
vnútrozemskej plavby, čo považuje za podstatný nedostatok dokumentácie (ďalej len
„podanie“).
S ohľadom na uvedené skutočnosti podávateľ rozkladu navrhol napadnuté rozhodnutie
ministerstva zrušiť a žiadal, aby bola zmena navrhovanej činnosti posudzovaná podľa zákona
č. 24/2006 Z. z.
Ministerstvo dňa 14. 02. 2018 predložilo podanie podávateľa rozkladu, vrátane kompletnej
spisovej dokumentácie, odvolaciemu orgánu. Odvolací orgán preskúmal podľa § 65 správneho
poriadku napadnuté právoplatné rozhodnutie ministerstva.
Po oboznámení sa s predmetom konania a obsahom podania podávateľa rozkladu odvolací
orgán dospel k záveru, že existujú dôvody na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho
konania, nakoľko sa odvolací orgán domnieva, že mohlo dôjsť k porušeniu zákona
č. 24/2006 Z. z. a správneho poriadku.
Na základe vyššie uvedených skutočností Vás v danej veci, v súlade s § 18 správneho
poriadku, upovedomujem o začatí správneho konania o preskúmaní rozhodnutia ministerstva
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č. 8041/2017-1.7/dj-R zo dňa 20. 10. 2017 mimo odvolacieho konanai podľa § 65 správneho
poriadku.
V súlade s § 23 ods. 1 správneho poriadku účastníci konania, ich zástupcovia
a zúčastnené osoby majú právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie
spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní alebo dostať informáciu zo spisov okrem zápisníc
o hlasovaní iným spôsobom. Administratívny spis sa nachádza na Ministerstve životného
prostredia Slovenskej republiky, na odbore kontroly projektov posudzovania vplyvov na
životné prostredie, pracovisko Dunajská ul. č. 68, 811 08 Bratislava 1, tel. 02/5956 2801.
V súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku Vám dávam možnosť vyjadriť sa k podkladom
rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie. Svoje vyjadrenie doručte
správnemu orgánu do 10 pracovných dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia.
S pozdravom
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Doručí sa:
1. Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava, IČO: 31 322 000;
2. SOS/Birdlife Slovensko, Zelinárska 4, 821 08 Bratislava;
3. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Oddelenie stratégií rozvoja mesta
a tvorby územnoplánovacích dokumentov, Ing. arch. K Lexmann – vedúca oddelenia,
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 471;
4. Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice, Miestny úrad, Trojičné nám. 11,
821 06 Bratislava, IČO: 00 641 383;
5. Mestská časť Bratislava – Vajnory, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava, IČO: 00 304 565;
6. Obec Ivanka pri Dunaji, obecný úrad, Štefánikova 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji,
IČO: 00 304 786;
7. Mestská časť Bratislava – Jarovce, miestny úrad, Palmová 1, 851 00 Bratislava,
IČO: 00 304 603;
8. Mestská časť Bratislava – Rusovce, miestny úrad, Vývojová 8, 851 10 Bratislava,
IČO: 00 304 611;
9. Obec Most pri Bratislava, obecný úrad, Bratislavská 96, 900 46 Most pri Bratislave,
IČO: 00 304 964;
10. Občianske združenie Triblavina, Hviezdoslavova 1, 900 27 Bernolákovo.
Na vedomie:
1. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika
rezortu, Námestie slobody 6, P. O. BOX 100, 810 05 Bratislava, IČO: 30 416 094;
2. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy
a pozemných komunikácií, Nám. slobody 6, P. O. BOX 100, 810 05 Bratislava, IČO:
30 416 094;
3. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00
151 866;
4. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, IČO:
30 845 572;
5. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava;
6. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Bratislava, Karloveská 2,
842 17 Bratislava;
7. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského 6,
811 07 Bratislava;
8. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, P. O. BOX 106, 820 05
Bratislava, IČO: 360 636 06;
9. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46,
832 05 Bratislava;
10. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05
Bratislava;
11. Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava;
12. Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava;
13. Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava;
14. Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor, Ružová dolina 27, 821 09 Bratislava;
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15. CHKO Dunajské luhy, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda;
16. ŠOP SR, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica;
17. Okresný úrad Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hurbanova 21,
903 01 Senec;
18. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01
Senec;
19. Okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 21, 903 01 Senec;
20. Okresný úrad Senec, katastrálny odbor, Hurbanova 21, 903 01 Senec;
21. Okresný úrad Senec, odbor krízového riadenia, Hurbanova 21, 903 01 Senec;
22. Obvodný banský úrad, Prievozská 30 ,821 05 Bratislava;
23. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia obrany prírody,
biodiverzity a krajiny, TU;
24. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov
na životné prostredie, TU.
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