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Vec   

Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad-

Tatry (mimo), 2.3.4. etapa – zaslanie správy o hodnotení činnosti 

 

Navrhovateľ, Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO 

31 364 501 v zastúpení REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 3 

(ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 24. 05. 2022 Ministerstvu životného prostredia 

Slovenskej republiky, sekcii posudzovania vplyvov na životné prostredie, odboru 

posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) podľa § 31 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“) správu o hodnotení vplyvov 

navrhovanej činnosti „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate 

Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry (mimo), 2.3.4. etapa“ na životné prostredie (ďalej len 

„správa  

o hodnotení“). 

 

MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie 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 správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov  a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení  

s  § 54 ods. 2 písm. k) zákona zasiela podľa § 33 ods. 1 zákona povoľujúcemu orgánu, 

rezortnému orgánu, dotknutým orgánom a dotknutej obci na zaujatie stanoviska správu 

o hodnotení prostredníctvom informácie o zverejnení na webovom sídle Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese: 

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/modernizacia-zeleznicnej-trate-zilina-kosice-usek-

trate-liptovsky-miku-3 

 

MŽP SR v súlade s § 33 ods. 3 zákona doručuje dotknutej verejnosti všeobecne 

zrozumiteľné záverečné zhrnutie, pričom svoje písomné stanovisko môže doručiť na MŽP SR 

najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia všeobecne zrozumiteľného záverečného zhrnutia. 

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/modernizacia-zeleznicnej-trate-zilina-kosice-usek-trate-liptovsky-miku-3
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/modernizacia-zeleznicnej-trate-zilina-kosice-usek-trate-liptovsky-miku-3
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MŽP SR žiada dotknutú obec, aby podľa § 65g ods. 3 zákona do 10 dní od doručenia 

správy o hodnotení zverejnila v celom rozsahu dokumentáciu správy o hodnotení na úradnej 

tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené. Ak nie je možné zverejniť  

na úradnej tabuli obce dokumentáciu v celom rozsahu, obec na úradnej tabuli obce zverejní 

informáciu o tom, kde a kedy možno do nej nahliadnuť, robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné 

náklady urobiť z nej kópie. Zároveň podľa § 34 ods. 1 zákona dotknutá obec uvedie, v akej 

lehote môže verejnosť podávať pripomienky a označí miesto, kde sa môžu podávať. 

 

MŽP SR zároveň žiada zabezpečiť sprístupnenie celého rozsahu dokumentácie správy  

o hodnotení pre verejnosť počas 30 dní odo dňa zverejnenia celého rozsahu dokumentácie 

správy o hodnotení podľa vyššie uvedeného. 

 

MŽP SR žiada dotknutú obec, aby o tejto skutočnosti informovala verejnosť spôsobom 

v mieste obvyklým. 

 

Podľa § 34 ods. 2 zákona, s ohľadom na § 65g zákona, dotknutá obec do uplynutia 

doby zverejnenia správy o hodnotení zabezpečí po dohode a v spolupráci s navrhovateľom 

verejné prerokovanie navrhovanej činnosti. Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu 

alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa verejné 

prerokovanie uskutoční, len ak je konanie verejného prerokovania v súlade s opatreniami 

podľa osobitného predpisu.  

 

Termín a miesto konania verejného prerokovania navrhovanej činnosti dotknutá obec 

oznámi podľa § 34 ods. 3 zákona verejnosti najneskôr 10 pracovných dní pred jeho 

konaním a prizve naň okrem verejnosti aj MŽP SR ako príslušný orgán, rezortný orgán  

a dotknutý orgán.  

 

Z verejného prerokovania je dotknutá obec podľa § 34 ods. 4 zákona povinná 

v spolupráci s navrhovateľom vyhotoviť záznam a doručiť ho MŽP SR do 10 pracovných 

dní od verejného prerokovania navrhovanej činnosti. 

 

Vaše písomné stanovisko k správe o hodnotení podľa § 35 ods. 1 zákona (vrátane 

informácie o dobe a spôsobe zverejnenia všeobecne zrozumiteľného záverečného zhrnutia 

dotknutou obcou), žiada MŽP SR doručiť na adresu: Ministerstvo životného prostredia 

Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor 

posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava, 

najneskôr do 30 dní od jej doručenia. Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť  

na MŽP SR najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia dokumentácie správy o hodnotení podľa  

§ 65g ods. 3 zákona dotknutou obcou.  

 

Podľa § 35 ods. 4 zákona na stanoviská doručené po uplynutí stanovených lehôt nemusí 

príslušný orgán prihliadať. 

 

S pozdravom 

 

 

 

 Mgr. Barbora Donevová 

       riaditeľka odboru 
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Prílohy  

Správa o hodnotení v listinnom vyhotovení (pre dotknutú obec) 

Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie (pre dotknutú obec a dotknutú verejnosť) 

 

Rozdeľovník 

Doručuje sa: (poštou) 

 

Doručuje sa: 

Navrhovateľ/ účastník konania : 

1. REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 3 

 

Dotknutá verejnosť/ účastník konania: 

2. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava 

 

Dotknutá verejnosť/ účastník konania: 

3. Ing. Ivan Fiačan, Palučanská 682/101, 031 01 Liptovský Mikuláš 

 

Dotknutá obec/ povoľujúci orgán: 

4. Obec Lučivná, Hlavná 208/33, 059 31 Lučivná 

5. Obec Štrba, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba 

6. Obec Važec, Na Harte 19, 032 61 Važec 

7. Obec Východná, Východná 616, 032 32 Východná 

8. Obec Hybe, Hybe č. 2, 032 31 Hybe 

9. Obec Kráľova Lehota, Kráľova Lehota č. 39, 032 33 Kráľova Lehota 

10. Obec Liptovská Porúbka, Liptovská Porúbka 170, 033 01 Liptovský Hrádok 

 

Povoľujúci a dotknutý orgán: 

11. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia železničnej dopravy a dráh, 

Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava 

 

Dotknutý orgán: 

12. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, útvar vedúceho hygienika 

rezortu, Námestie slobody 6, P.O. Box 100, 810 05 Bratislava 

13. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 

47 Bratislava 

14. Dopravný úrad, divízia dráh a dopravy na dráhach, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 

Bratislava 

15. Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

16. Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina 

17. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov 

18. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám.19, 010 01 Žilina 

19. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Námestie požiarnikov 1, 

010 01 Žilina 

20. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnická 1, 080 01  

Prešov 

21. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3, 058 97 

Poprad 

22. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, P. O. Box 10, 

Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš 
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23. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., odštepný závod Piešťany, Nábrežie I. Krasku č. 

3/834, 921 80 Piešťany 

24. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 

59 Košice 

25. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vrbická 1993, 

031 01 Liptovský Mikuláš 

26. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia, Nám. osloboditeľov 1, 031 

01 Liptovský Mikuláš Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, 

Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš 

27. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. 

osloboditeľov 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 

28. Okresný úrad Poprad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nábrežie Jána Pavla II. 

16, 058 44 Poprad 

29. Okresný úrad Poprad, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nábrežie Jána 

Pavla II. 16, 058 44 Poprad 

30. Okresný úrad Poprad, Pozemkový a lesný odbor, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 

Poprad 

31. Okresný úrad Poprad, Odbor krízového riadenia, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 

Poprad 

32. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade, Huszova 4, 058 01 

Poprad 

33. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, 

Podtatranského 25, 031 01 Liptovský Mikuláš 

34. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd, TU 

35. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody, 

biodiverzity a krajiny, TU 

 

Rezortný orgán: 

36. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, 

Námestie slobody 6, P.O. Box 100, 810 05 Bratislava 

 

 

 

 

 

 


