
 

 

 

Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva  

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

                                                                                                      Bratislava 9. marca 2020 

Číslo: 4840/2020-1.7/rc-R 

 

ROZHODNUTIE 

VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ 

 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho 

hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, 

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. f) 

zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rozhodlo podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. 

z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania k 

oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Diaľničný most ev. č. D1-229 Podbanské, ľavý 

most“, navrhovateľa, ktorým je Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 

04 Bratislava: 

Zmena navrhovanej činnosti „Diaľničný most ev. č. D1-229 Podbanské, ľavý most“ 

uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti 

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť 

podľa  zákona  č. 24/2006 Z. z.  o posudzovaní  vplyvov  na  životné  prostredie  a o zmene    

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia a 

odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie určuje nasledovné 

podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné 

prostredie: 

 Pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti v záujme ochrany obyvateľstva pred hlukom 

využívať všetky technické a technologické postupy, ktoré majú eliminovať všetky riziká 

ohrozenia zdravotného stavu obyvateľstva, negatívne sociálno-ekonomické dopady, 

pohodu a kvalitu života, resp. stav životného prostredia; 

 Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami je potrebné urobiť také opatrenia, aby 

nevnikli do povrchových vôd alebo podzemných vôd alebo aby neohrozili ich kvalitu; 

 Pri výstavbe zabezpečiť maximálnu ochranu okolitej vegetácie, minimalizovať 

nevyhnutný manipulačný priestor a zostávajúcu vzrastlú zeleň zabezpečiť pred 

poškodením. 
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Odôvodnenie: 

Navrhovateľ, Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

(ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 03. 01. 2020 na Ministerstvo životného prostredia 

Slovenskej republiky, sekciu environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, 

odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) v súlade s § 18 ods. 

2 písm. c) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) 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 o posudzovaní vplyvov“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 

„Diaľničný most ev. č. D1-229 Podbanské, ľavý most“, vypracované spoločnosťou HBH 

Projekt spol. s .r. o., Ateliér ekológie v novembri 2019 podľa prílohy č. 8a zákona o 

posudzovaní vplyvov (ďalej len „oznámenie o zmene navrhovanej činnosti“). 

MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 a 

§ 2 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 (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s 

§ 54 ods. 2 písm. f) zákona o posudzovaní vplyvov, upovedomilo podľa § 18 ods. 3 správneho 

poriadku všetkých známych účastníkom konania, že dňom doručenia oznámenia o zmene 

navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 správneho poriadku správne konanie vo veci 

zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné 

prostredie.  

MŽP SR podľa § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov zverejnilo oznámenie o zmene 

navrhovanej činnosti na  svojom  webovom  sídle  a zaslalo  toto  upovedomenie (list č. 

4840/2020-1.7./rc, 2644/2020 zo dňa 16. 01. 2020) povoľujúcemu, dotknutému a rezortnému 

orgánu a dotknutým obciam obci a vyzvalo na doručenie stanoviska v zákonom stanovenej 

lehote. MŽP SR zároveň zaslalo dotknutým obciam oznámenie o zmene navrhovanej činnosti.  

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené na webovom sídle ministerstva, na 

adrese: 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dialnicny-most-ev-c-d1-229-podbanske-lavy-most  

Stavba „Diaľničný most ev. č. D1-229 Podbanské, ľavý most“ nebola posudzovaná podľa 

zákona o posudzovaní vplyvov. Jej výstavba bola realizovaná pred účinnosťou zákona 

o posudzovaní vplyvov.    

Charakteristika zmeny navrhovanej činnosti 

Účelom stavby je vybudovanie nového diaľničného mosta (ľavý most) ako náhrada za 

jestvujúci, ktorého stupeň stavebno-technického stavu mostnej konštrukcie bol podľa 

výsledkov diagnostiky určený na: VII – havarijný stav (podľa TP 060 Prehliadky, údržba a 

opravy cestných komunikácií. Mosty a TP 077 Systém hospodárenia s mostami). Bolo 

navrhnuté kompletné odstránenie celej jestvujúcej mostnej konštrukcie v čo najkratšom 

možnom termíne a nahradenie novou. 

Mostný objekt sa nachádza v Žilinskom kraji, okres Liptovský Mikuláš v extraviláne obce 

Liptovský Peter v trase prevádzkovanej diaľnice D1. Smerové a výškové osadenie stavby 

ostáva bez zmeny.  
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V zmysle dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) je zmena navrhovanej činnosti 

členená podľa objektov nasledovne:  

 

 • 201-00 Búranie mosta ev. č. D1-229 nad cestou II/537 v križovatke Podbanské, ľavý most;     

 • 202-00 Výstavba mosta ev.č. D1-229 nad cestou II/537 v križovatke Podbanské, ľavý most;  

 • 791-00 Preložka káblov ISD v km 284,250 D1.  

 

Nový mostný objekt, ľavý most, bude prevádzať jeden smer smerovo rozdelenej 

komunikácie - diaľnice D1 (smer Hybe – Liptovský Ján) ponad cestu II/537 a križovatkové 

vetvy v križovatke Podbanské. Prevádzaná komunikácia je v šírkovej kategórii D 26,5 + 

výjazdný pruh križovatkovej vetvy. Smerovo je os diaľnice vedená v mieste mostného objektu 

v prechodnici, výškovo v rovnomernom stúpaní +0,8 % (v smere staničenia Liptovský Ján – 

Hybe) s jednostranným priečnym sklonom 2,4 %. Šírka komunikácie medzi zvodidlami je 

12,75 m. Na moste bude umiestnený na ľavej vonkajšej rímse služobný chodník šírky 0,75 m. 

Minimálna podchodná výška pod mostom bude 4,80 m. Prekážku tvorí smerovo rozdelená cesta 

II/537 a vetvy „A“, „C“ a „D“ križovatky Podbanské. V smere Podbanské – Liptovský Hrádok 

ju tvoria dva jazdné pruhy, v opačnom tri jazdné pruhy komunikácie. Na moste je vedený jeden 

smer diaľnice D1 (smer Hybe - Liptovský Ján). Mostný objekt je riešený ako spojitý nosník s 

piatimi poliami. Nosná konštrukcia mosta je navrhnutá ako monolitický predpätý priamopásový 

dvojtrámový nosník s konštantnou výškou 2,10 m. Uložený bude na dvoch krajných oporách a 

štyroch medziľahlých podperách. Založenie bude hĺbkové na veľkopriemerových pilótach. 

Rozpätia polí sú 21,5 + 29,0 + 37,0 + 29,0 + 21,5 m. Most bude otvorene usporiadaný a bude 

mať neobmedzenú voľnú výšku, zaťažiteľnosť bude normová. 

Požiadavky na vstupy 

- realizácia zmeny navrhovanej činnosti si nevyžiada trvalý záber poľnohospodárskej a 

lesnej pôdy; 

- počas výstavby a prevádzky sa bude elektrická energia odoberať z jestvujúcich sietí; 

- potreba vody pri výstavbe zmeny navrhovanej činnosti spočíva v spotrebe 

technologickej vody, pitnej vody pre zamestnancov stavby a úžitkovej vody pre 

hygienické účely. Nepredpokladá sa, že realizácia zmeny navrhovanej činnosti bude 

požadovať výrazné odbery vody; 

- na výstavbu  zmeny  navrhovanej  činnosti  budú  potrebné  hlavné  suroviny:  kamenivo  

a štrkopiesky pre konštrukciu vozovky a pre betónové konštrukcie, asfalty pre 

konštrukciu vozovky, oceľ pre zvodidlá a výstuž, cement do betónov a násypový 

materiál. Pre etapu prevádzky sa počíta s potrebou surovín na údržbu vozovky (asfalt, 

posypový materiál na zimné obdobie a pod.); 

- v etape výstavby zmeny navrhovanej činnosti budú v hodnotenom území kladené 

zvýšené dopravné nároky na miestne existujúce komunikácie v súvislosti so 

zásobovaním stavby surovinami, presunom násypových materiálov a pod. 

- kvalifikované pracovné sily tvoria zamestnanci dodávateľských stavebných  

organizácii. V priebehu prevádzky navrhovanej činnosti nebudú vznikať požiadavky na 

trvalé pracovné sily. 

Údaje o výstupoch 

- zmenou navrhovanej činnosti sa nepredpokladá zvýšenie koncentrácie žiarenia, 

významné šírenie tepla a zápachu a nepriaznivé ovplyvnenie rozptylových, hlukových  

a svetlotechnických pomerov; 

- v súvislosti so zmenou navrhovanej činnosti bude odpad vznikať pri odstraňovaní 

prekážok pre stavbu, napr.: výkopová zemina, bitúmenové zmesi z vozovky. 

Nakladanie s odpadmi bude riešené v zmysle platnej legislatívy; 
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- zmenou navrhovanej činnosti bude vznikať odpadová voda z povrchového odtoku z 

telesa diaľnice D1. Odvodnenie vozovky bude počas prevádzky navrhovanej zmeny 

zabezpečené realizáciou opatrení uvedených v projektovej dokumentácii. 

 K oznámeniu  o  zmene  navrhovanej  činnosti  boli  podľa  zákona o posudzovaní vplyvov 

doručené na MŽP SR nasledujúce stanoviská (v skrátenom znení): 

 

1. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a 
pozemných komunikácií, list č. 09896/2020/SCDPK/07994 zo dňa 30. 01. 2020, doručený 

dňa 04. 02. 2020, cit.: „V oznámení boli identifikované vplyvy na životné prostredie a zdravie 

obyvateľstva počas výstavby nového mosta, ktorá za predpokladu dodržania navrhnutých 

zmierňujúcich opatrení nebude predstavovať významný negatívny vplyv. Vzhľadom na 

charakter zmeny navrhovanej činnosti sa ani po jej uvedení do prevádzky nepredpokladajú 

nové vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva vrátane synergických a 

kumulatívnych vplyvov, oproti súčasnému stavu. 

Po oboznámení sa s predloženým oznámením o zmene navrhovanej činnosti Diaľničný most 

ev. č. D1-229 Podbanské, ľavý most nemáme z koncepčného hľadiska v zmysle kompetencií 

oddelenia cestného hospodárstva, odboru cestnej infraštruktúry sekcie cestnej dopravy a 

pozemných komunikácií Ministerstva dopravy a výstavby SR k predmetnému oznámeniu 

žiadne pripomienky.“. 

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR vzalo stanovisko dotknutého orgánu na vedomie. 

  

2. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, útvar vedúceho Hygienika  
rezortu, oddelenie oblastného hygienika Žilina, list č. 9794/2020/ÚVHR/10542 zo dňa 03. 

02. 2020, doručený dňa 03. 02. 2020, cit.: „S predloženou dokumentáciou Oznámenia o zmene 

navrhovanej činnosti „Diaľničný most ev.č.D1-229 Podbanské, ľavý most“ sa súhlasí. V 

zmysle predloženej dokumentácie zmena navrhovanej činnosti - výstavba nového mosta 

nevyvolá za predpokladu dodržania potrebných opatrení žiadne nové vplyvy na životné 

prostredie, najmä po uvedení do prevádzky. Predpokladajú sa len dočasné vplyvy (napr. hluk 

zo stavebnej činnosti) počas výstavby a čiastočný výrub drevín“. 

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP  SR  vzalo stanovisko dotknutého orgánu na vedomie. 

 

3. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline,    

list č. KRHZ-ZA-2020/000024-002 zo dňa 27. 01. 2020, doručený dňa 04. 02. 2020,  cit.: „z 

hľadiska ochrany pred požiarmi sa nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné 

prostredie“. 

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP  SR  vzalo stanovisko dotknutého orgánu na vedomie. 

 

4. Združenie domových samospráv, stanovisko doručené prostredníctvom e-mailu dňa 

18. 01. 2020, doplnené zaručeným elektronickým podpisom prostredníctvom elektronickej  

podateľne na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 20. 01. 2020 má  

nasledovné pripomienky, cit.: „K predstavenému zámeru „Diaľničný most ev.č. D1-229 

Podbanské, ľavý most“ predkladáme nasledovné stanovisko: 

aa) Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; 

žiadame uviesť aké recykláty a ako sa v zámere použijú. Požadujeme používanie recyklátov 

najmenej v rozsahu stavebných inertných odpadov do základov a terénnych úprav stavby; 

zmesy recyklátov živičných materiálov zmiešaných s recyklovanými plastami; plastové 
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recykláty napr. na retenčnú dlažbu alebo tepelnú či zvukovú izoláciu”. 

Vyjadrenie MŽP SR:  V rámci realizácie zmeny navrhovanej činnosti sa neuvažuje s využitím 

recyklátov.  

„bb) Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby 

spĺňala metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, 

PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ 

VODY V EURÓPE (http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basichtml/ index.html#2). 

Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s 

klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona 

OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného 

prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na 

rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto 

téme napr.: http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-

v-mestach. Vo všeobecnosti požadujeme realizáciu tzv. dažďových záhrad“. 

Vyjadrenie MŽP SR: Podmienka vyplýva z dodržania všeobecne platných záväzných predpisov 

vo veci ochrany životného  prostredia,  ktoré  je  navrhovateľ  viazaný  dodržať  pri  výstavbe  

aj prevádzke navrhovanej činnosti. Pri výstavbe mosta na diaľnici D1 z dôvodu náhrady za 

existujúci, ktorý je v nevyhovujúcom stave sa neplánuje realizácia tzv. dažďových záhrad. 

Vzhľadom na tieto skutočnosti MŽP SR neuviedlo túto podmienku vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 

„cc) Požadujeme, aby sa zámer prispôsobil okolitej vegetácii a environmentálnej diverzite; a to 

najmä vhodnými vegetačnými úpravami nezastavaných plôch, správnym nakladaním s vodami 

na základe výpočtov podľa Vodného zákona, realizáciou zelenej infrašturktúry podľa §48 

zákona OPK č.543/2002 Z.z. Táto zelená infraštruktúra by mala mať formu lokálneho parčíka, 

ktorý bude vhodne začlenený do okolitého územia a podľa prevádzkových možnosti voľne 

prístupný zo všetkých smerov; okrem environmentálnych funkcií bude plniť aj účel pre oddych 

zamestnancov a návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj líniová obvodová izolačná zeleň. 

Z hľadiska stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt sadových a parkových úprav, ktorý 

vhodne začleňuje zámer do biodiverzity okolitého územia. Sadové a parkové úpravy realizovať 

minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí 

(https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-

usmerneniaoznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-

mb) a podľa tejto metodiky spracovať dokumentáciu pre územné aj stavebné konanie“. 

 

Vyjadrenie MŽP SR: Zmena navrhovanej činnosti spočíva vo vybudovaní mosta na mieste 

existujúceho, ktorý je v havarijnom stave. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nebude do 

krajiny začlenená nová stavba a nebude mať významný vplyv na horizontálnu, ako aj vertikálnu 

zložku okolitej krajiny. Zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k zmene funkčného využitia 

krajinnej štruktúry dotknutej lokality a nebude mať významný vplyv na krajinný obraz, nakoľko 

bude súčasťou existujúcej dopravnej infraštruktúry. Vplyvy na scenériu krajiny sú v prípade 

navrhovanej zmeny málo významné oproti jestvujúcej činnosti. Vzhľadom na charakter zmeny 

navrhovanej činnosti je požiadavka neopodstatnená. 

„dd) Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v 

podobe fasády,, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké 

dielo neoddeliteľné od samotnej stavby; najvhodnejšie sú na to mostné a viaduktové objekty. 

Žiadame mostné objekty umelecky dotvoriť, napr. ako grafitti alebo kocky LEGO 

https://www.thisiscolossal.com/2012/07/streetartist-megx-creates-giant-lego-bridge-in-

germany/“. 

http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basichtml/
https://www.thisiscolossal.com/2012/07/streetartist-megx-creates-giant-lego-bridge-in-germany/
https://www.thisiscolossal.com/2012/07/streetartist-megx-creates-giant-lego-bridge-in-germany/
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Vyjadrenie MŽP SR: Vzhľadom na charakter zmeny navrhovanej činnosti je požiadavka 

neopodstatnená. 

 

 Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku je správny orgán povinný dať účastníkom konania 

a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho 

podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. 

MŽP SR listom č. 4840/2020-1.7/rc, 8357/2020 zo dňa 12. 02. 2020 podľa § 33 ods. 2 

správneho poriadku oznámilo účastníkom konania, že účastníci konania a zúčastnené osoby 

majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu 

jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie, a to v lehote do 5 pracovných dní odo dňa 

doručenia tohto upovedomenia. MŽP SR pre oboznámenie sa s podkladmi rozhodnutia 

oznámilo, že do spisu bolo možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na MŽP 

SR, na adrese Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, v pracovných dňoch v čase od 

9:00 do 14:00. 

Do vydania rozhodnutia nikto z účastníkov konania neprejavil záujem oboznámiť sa, 

prostredníctvom nazretia do spisu, so stanoviskami doručenými príslušnému orgánu v rámci 

zisťovacieho konania ani s podkladmi súvisiacimi so zmenou navrhovanej činnosti. 

V rámci vykonaného zisťovacieho konania boli identifikované nasledovné vplyvy zmeny 

navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia: 

Vplyvy na flóru, faunu a chránené územia 

Dotknuté územie je súčasťou územia, kde v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon OPK“) platí 1. stupeň ochrany 

a zmena navrhovanej činnosti nie je  spojená so žiadnou činnosťou podľa zákon OPK v danom 

území zakázanou. Vplyvy na faunu možno hodnotiť ako rušivý, a to najmä počas stavebných 

prac v dôsledku zvýšeného hluku, prašnosti a presunu stavebných mechanizmov. V súčasnosti 

sa v území nachádzajú nesúvislé plochy nelesnej drevinovej vegetácie a v prevažnej miere 

ruderálna bylinná vegetácia. Pri dodržaní podmienok uplatnených v tomto rozhodnutí by však 

nemalo dôjsť k významným negatívnym vplyvom na faunu a flóru. Zmena navrhovanej činnosti 

nezasahuje do lokalít zaradených do zoznamu Ramsarského dohovoru o mokradiach, ani do 

žiadnych maloplošných ani veľkoplošných chránených území v zmysle zákona OPK. Najbližšie 

k navrhovanej činnosti sa nachádza chránený areál Hrádocké arborétum cca 3 km od miesta 

výstavby mostu. Vplyvy navrhovanej zmeny činnosti na územia európskeho významu a 

chránené vtáčie územia zaradené do sústavy Natura 2000 neboli identifikované. Najbližším 

územím európskeho významu je SKUEV0141 rieka Belá, ktorého hranica je od navrhovanej 

činnosti vo vzdialenosti cca 1 km. Najbližšie k navrhovanej činnosti z juhu sa nachádza hranica 

chráneného vtáčieho územia SKCHVU018 Nízke Tatry vo vzdialenosti cca 5 km a zo severu 

hranica chráneného vtáčieho územia SKCHVU030 Tatry vo vzdialenosti cca 5 km. Zmena 

navrhovanej činnosti  nemení  trasu diaľnice D1, práce sú  navrhované v telese súčasnej diaľnice 

D1. Zmena nezasahuje do biotopov druhov, ktoré sú predmetmi ochrany dotknutých 

chránených území.  

Vplyvy na krajinu – štruktúra a využívanie krajiny, krajinný obraz a krajinná scenéria  

Dotknuté územie sa z hľadiska krajinného obrazu vyznačuje pahorkatinným charakterom 

s prevahou poľnohospodárskych prvkov. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nebude do 

krajiny začlenená nová stavba a nebude mať významný vplyv na horizontálnu, ako aj vertikálnu 

zložku okolitej krajiny. Zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k zmene funkčného využitia 

krajinnej štruktúry dotknutej lokality. Celkovo možno zhodnotiť, že zmena navrhovanej 

činnosti nebude mať významný vplyv na krajinný obraz, nakoľko bude súčasťou existujúcej 
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dopravnej infraštruktúry. Vplyvy na scenériu krajiny sú v prípade navrhovanej zmeny málo 

významné oproti jestvujúcej činnosti. 

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky, archeologicky významné oblasti 

V záujmovom území zmeny navrhovanej činnosti sa nenachádzajú žiadne kultúrne a  

historické pamiatky a archeologické nálezisko. V prípade archeologického nálezu pri realizácii 

stavby, bude vykonaný záchranný archeologický výskum.  

Vplyvy na územný systém ekologickej stability 

Realizácia zmeny navrhovanej činnosti nezasahuje do prvkov regionálneho územného 

systému ekologickej stability, a teda nebude mať na ne významný vplyv. Vplyv na prvky 

miestneho územného systému ekologickej stability je minimálny z dôvodu, že stavba prakticky 

nemení súčasný stav. 

Vplyv na klimatické pomery a ovzdušie 

Zmena navrhovanej činnosti samotná neumiestňuje do územia nový zdroj znečistenia 

ovzdušia. Etapa výstavby bude spojená s lokálnym znečisťovaním ovzdušia v mieste 

vykonávania stavebných prác, najmä vplyvom zvýšenej prašnosti a vyššieho obsahu 

výfukových plynov z nákladnej dopravy, tento jav možno eliminovať vhodnými stavebnými a 

organizačnými postupmi. Vzhľadom na funkčné a stavebno-technické riešenie zmeny 

navrhovanej činnosti možno konštatovať, že jej prevádzka nebude mať významný negatívny 

vplyv na kvalitu ovzdušia a miestnu klímu, avšak v prípade ak sa zistí, že skutočné vplyvy 

posudzovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza v oznámení o zmene navrhovanej činnosti je 

navrhovateľ povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom 

uvedeným v oznámení o zmene navrhovanej činnosti a v súlade s podmienkami určenými v 

rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. 

Vplyv na povrchovú a podzemnú vodu 

V dotknutom území sa nenachádzajú žiadne vodné plochy, pramene či pramenité oblasti, 

prírodné zdroje stolových, liečivých, minerálnych alebo geotermálnych vôd. Samotná plocha 

zmeny navrhovanej činnosti nezasahuje do  vodohospodársky chránených oblastí ani do oblastí 

s vyhlásenými pásmami hygienickej ochrany vôd. Odvodnenie súčasnej diaľnice D1 sa 

nezmení a bude rovnaké ako pred výstavbou nového mosta, čo nebude mať vplyv na existujúci 

stav povrchových tokov.  Zmenou navrhovanej  činnosti  nedôjde k významnému   ovplyvneniu 

prúdenia, režimu a kvality a fyzikálno-chemických vlastností podzemných vôd v území, 

zároveň bude potrebné zabezpečiť také opatrenia, aby nedošlo ku kontaminácii vôd. Zhotoviteľ 

stavby musí pri realizácii stavby dodržiavať platné všeobecne záväzné právne predpisy na 

zabezpečenie ochrany podzemných a povrchových vôd. 

Vplyv na pôdne pomery 

Zmena navrhovanej činnosti bude umiestnená v telese existujúcej diaľnice D1, kde sa 

nachádzajú prevažne antropické pôdy. V záujmovom území zmeny navrhovanej činnosti sa 

nevyskytujú žiadne ťažené, výhľadové ložiská nerastných surovín ani chránené ložiská 

nerastných surovín. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá záber 

poľnohospodárskej ani lesnej pôdy. Pri dodržaní príslušných technických,  organizačných a 

bezpečnostných opatrení by nemalo dôjsť k znečisteniu pôdy. 

Vplyvy na horninové prostredie 

Vzhľadom na parametre stavby, charakter prostredia a v prípade dodržania navrhnutých 

stavebných postupov, možno konštatovať, že zmena navrhovanej činnosti pri prijatí 

stavebných, konštrukčných a prevádzkových opatrení v etape výstavby a prevádzky nebude 
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mať výrazné negatívne vplyvy na horninové prostredie. 

Vplyv na obyvateľstvo 

Realizácia zmeny navrhovanej činnosti sa uskutoční mimo zastavaného územia dotknutej 

obce. Zmena činnosti predstavuje výstavbu nového mosta na prevádzkovanej diaľnici D1 v 

mieste pôvodného mosta, ktorý sa z dôvodu jeho havarijného stavu musí zbúrať. Nový most na 

diaľnici D1 bude v rovnakej polohe ako most starý. Vplyv na obyvateľstvo počas výstavby nie 

je predpokladaný, resp. len veľmi minimálne a dočasne, nakoľko najbližšie sa nachádza obec 

Liptovský Peter vo vzdialenosti cca 600 m južným smerom. Stavba nemení prístup na diaľničný 

privádzač D1, rozdelené pozemky a napojenie na existujúcu cestnú sieť zostanú bez zmeny. 

Uvedené vplyvy budú porovnateľné s aktuálnym stavom. Vplyv na zdravie obyvateľstva pri 

cestných komunikáciách možno hodnotiť hlavne vo vzťahu k hlukovej a emisnej záťaži 

pochádzajúcej z automobilovej premávky, hlavne počas výstavby. Etapa výstavby bude spojená 

s lokálnym znečisťovaním ovzdušia v mieste vykonávania stavebných prác, najmä vplyvom 

zvýšenej prašnosti a vyššieho obsahu výfukových plynov z nákladnej dopravy a dočasne nastane 

zvýšenie hlučnosti z dôvodu prevádzky stavebnej technicky a stavebných mechanizmov. Tieto javy 

možno eliminovať vhodnými stavebnými a organizačnými postupmi. Etapa prevádzky bude 

porovnateľná so súčasným stavom.  

Celkovo možno hodnotiť, že zmena navrhovanej činnosti je v území prijateľná, 

realizovateľná a pre obyvateľov prospešná. V prípade ak sa zistí, že skutočné vplyvy 

posudzovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza v oznámení o zmene navrhovanej činnosti je 

navrhovateľ povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom 

uvedeným v oznámení o zmene navrhovanej činnosti a v súlade s podmienkami určenými v 

rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. 

Synergické a kumulatívne vplyvy 

Zmena navrhovanej činnosti nemení diaľnicu D1 a zároveň v jej trase zachováva všetky 

existujúce križovania s cestnou i železničnou sieťou. V rámci realizácie súboru stavieb zmeny 

navrhovanej činnosti dôjde k zvýšeniu zaťaženia okolitého územia predovšetkým hlukom a 

emisiami. Jedná sa o dočasné a nevýznamné vplyvy z pohľadu ich kumulácie.  Kumulatívne 

boli posudzované aj účinky zmeny navrhovanej činnosti a súvisiacej cestnej siete a iných 

projektov v dotknutom území. 

 Z hodnotenia vplyvov a z ich vzájomného spolupôsobenia sa nepredpokladá významné 

negatívne synergické a kumulatívne pôsobenie, ktoré by malo za následok významné zhoršenie 

stavu životného prostredia a zdravia obyvateľov v dotknutom území. Významné synergické a 

kumulatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia, na chránené územia, pamiatky, 

krajinu, pamiatky kultúrneho dedičstva a materiálové zdroje v spojení s inou činnosťou, 

nepredpokladáme. 

Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice 

Zmena navrhovanej činnosti predmetnej stavby nebude mať žiadne vplyvy presahujúce 

štátne hranice Slovenskej republiky. 

MŽP SR pri posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti z hľadiska predpokladaných 

vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle  ustanovení zákona  o 

posudzovaní vplyvov vychádzalo z oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, pričom použilo 

aj Kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov, uvedené v prílohe 

č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných 

projektov na životné prostredie. 
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MŽP SR posúdilo zmenu navrhovanej činnosti uvedenú v oznámení o zmene navrhovanej 

činnosti z hľadiska povahy a rozsahu zmeny navrhovanej činnosti, miesta vykonávania 

navrhovanej zmeny činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie 

obyvateľov, pričom vzalo do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. 

Zmena navrhovanej činnosti spočíva vo vybudovaní mosta na mieste existujúceho, ktorý je 

v havarijnom stave. Rekonštrukciou dopravnej infraštruktúry nastane zlepšenie dopravných 

väzieb v území, ktoré podporia rozvoj urbanizovaného územia, občianskeho vybavenia a 

sociálnej infraštruktúry v zmysle funkčných regulácií územného plánu dotknutých sídel. 

MŽP SR dôkladne preštudovalo všetky v zákonom stanovenom termíne doručené 

stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a podrobne sa zaoberalo vyhodnotením 

a následným zapracovaním všetkých pripomienok do tohto rozhodnutia, pričom vychádzalo 

najmä z dostatočnej podrobnosti, výpovednej hodnoty obsahu oznámenia o zmene navrhovanej 

činnosti v rátane príloh, s braním  na vedomie stupeň jej prípravy.   

Orgány štátnej správy a samosprávy vo vyjadreniach a stanoviskách, ktoré boli doručené 

na MŽP SR súhlasili so zmenou navrhovanej činnosti a netrvali na pokračovaní posudzovania 

podľa zákona o posudzovaní vplyvov. So vznesenými požiadavkami od dotknutej verejnosti 

Združenia domových samospráv sa MŽP SR vysporiadalo v odôvodnení rozhodnutia. Dotknutá 

verejnosť nepožadovala posudzovať zmenu navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní 

vplyvov.  

Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva možno z hľadiska druhu, 

predpokladaného rozsahu a intenzity hodnotiť ako v zásade prijateľné, a za predpokladu 

dodržania podmienok uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia sa nepredpokladá vznik 

nepriaznivých vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie. 

MŽP SR na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene 

navrhovanej činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených 

stanovísk orgánov štátnej správy a samosprávy konštatuje, že pri dodržaní všeobecne platných 

záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení nebude zmena 

navrhovanej činnosti predstavovať taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere 

mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov a preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza v oznámení 

o zmene navrhovanej činnosti, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na 

zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v oznámení o zmene navrhovanej 

činnosti a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných 

predpisov. 

 

Poučenie: 

 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa § 61 

ods. 1 správneho poriadku na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky. 

V prípade verejnosti sa podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov za deň doručenia 

rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 zákona o 

posudzovaní vplyvov na webovom sídle MŽP SR. 

Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v 

zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má 

zriadené, a na úradnej tabuli obce. 
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Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň 

pripúšťajú, preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. 

Správny súdny poriadok. 

 

 

 

 

Ing. Roman Skorka  

    riaditeľ odboru 
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