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Vec 

Modernizácia Severnej železničnej trate: úsek medzi Gänserndorf (km 32,954) a štátnou 

hranicou pri Bernhardsthal (km 77,993) – oznámenie o predložení zámeru navrhovanej 

činnosti 

 

 

Dňa 23. 11. 2022 bol podľa jednotlivých ustanovení dohovoru o hodnotení vplyvov na 

životné prostredie presahujúcich štátne hranice, Smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2011/92/EU o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné 

prostredie a podľa 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“) na 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu posudzovania vplyvov na 

životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) 

doručený krajinou pôvodu, t. j. Rakúskom, zámer navrhovanej činnosti Modernizácia 

Severnej železničnej trate: úsek medzi Gänserndorf (km 32,954) a štátnou hranicou pri 

Bernhardsthal (km 77,993), navrhovateľa ÖBB Infrastruktur AG, Praterstern 3, 1020 Wien. 

 

 Ako príslušný orgán pre posudzovanie vplyvov presahujúcich štátne hranice podľa 

§ 40 ods. 2 zákona Vám zasielame ako dotknutému orgánu, resp. dotknutej obci podľa § 51 

zákona preloženú časť dokumentácie správy o hodnotení navrhovanej činnosti na zaujatie 

stanoviska, či sa Slovenská republika chce zúčastniť posudzovania vplyvov presahujúcich 

štátne hranice. Dokumentácia je zverejnená na webovom sídle MŽP SR na adrese: 

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozvoj-severnej-zeleznicnej-drahy:-usek-medzi-

ganserndorf-km-32-954-st 

 

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

3 pracovných dní po doručení tohto oznámenia na svojom webovom sídle, ak ho má obec 

zriadené, a na úradnej tabuli obce a zároveň verejnosti oznámila, kde a kedy možno do 

dokumentácie nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde 

môžu pripomienky podávať. Zároveň žiadame zabezpečiť sprístupnenie dokumentácie pre 

verejnosť po dobu najmenej 21 dní od zverejnenia uvedených informácií. 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozvoj-severnej-zeleznicnej-drahy:-usek-medzi-ganserndorf-km-32-954-st
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozvoj-severnej-zeleznicnej-drahy:-usek-medzi-ganserndorf-km-32-954-st


 
 

 

 Vaše písomné stanovisko podľa § 51 zákona žiadame 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 21 dní od jeho doručenia. 

 

MŽP SR zároveň informuje, že podľa § 52 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov 

verejnosť a dotknuté orgány môžu doručiť svoje pripomienky priamo príslušnému orgánu 

strany pôvodu, ktorým je Spolkové ministerstvo pre klimatickú ochranu, životné prostredie, 

energiu, mobilitu, inováciu a technológiu; Radetzkystraße 2, 1030 Viedeň, Rakúsko. 

 

S pozdravom 

 

 

Mgr. Michaela Seifertová 

generálna riaditeľka sekcie 

 

 

Príloha 

Preložená časť dokumentácie pre (dotknutú obec) 

 

Rozdeľovník 

Dotknutá obec (elektronicky): 

1. Obec Záhorská Ves, Hlavná ulica 29/184, 900 65 Záhorská Ves 

2. Obec Suchohrad, Suchohrad 140, 900 64 Suchohrad 

3. Obec Gajary, Hlavná 67/105, 900 61 Gajary 

4. Obec Malé Leváre, Malé Leváre 177, 908 74 Malé Leváre 

 

Dotknuté orgány (elektronicky): 

5. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava 

6. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie (všetky zložky), 

Záhorácka 60A, 901 01 Malacky 

7. Okresný úrad Malacky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Záhorácka 

60A, 901 01 Malacky 

8. Okresný úrad Malacky, pozemkový a lesný odbor, Záhorácka 60A, 901 01 Malacky 

9. Okresný úrad Malacky, odbor krízového riadenia, Záhorácka 60A, 901 01 Malacky 

10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 

11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Malacky, Legionárska 882/1B, 

901 01 Malacky 

12. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, sekcia 

železničnej dopravy a dráh, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava 

13. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 3011/17, 811 04 Bratislava 

14. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody 

a biodiverzity, TU 

15. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných 

zdrojov, TU 

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

17. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

18. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, sekcia majetku a infraštruktúry, 

Kutuzovova 8, 932 47 Bratislava 


