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Vec
Petícia proti výstavbe novej cestnej komunikácie cez obytnú zónu Dombale I. – oznámenie
výsledku vybavenia petície

Ministerstvu životného prostredia (ďalej len ,,MŽP SR“) bola dňa 7. januára 2021 doručená
petícia s názvom „Petícia občianskeho združenia Obytná zóna Dombale I. – Ivanka pri Dunaji,
so sídlom Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava, IČO 42 413 346 proti výstavbe novej komunikácie
cez obytnú zónu Dombale I.“ (ďalej len „petícia“), ktorú ste podali ako osoba určená na
zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci. Petícia bola adresovaná okrem MŽP SR aj
Bratislavskému samosprávnemu kraju a Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
V petícii podpísaní účastníci a podporovatelia vyjadrujú nesúhlas s tým, aby navrhované
prepojenie cesty I/61 a diaľnice D4, či už ako variant A, alebo variant B v zmysle „TECHNICKEJ
ŠTÚDIE – PREPOJENIE CIEST I/61 A D4“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“) zhotovenej na
objednávku spoločnosti Regionálne cesty Bratislava, a. s., spoločnosťou 2M-SK, s. r. o., Okružná
477/27, 990 01 Veľký Krtíš, IČO 36 832 201 (ďalej len „navrhovateľ“) bolo plánované a vedené
cez obytnú zónu Dombale I.
Zároveň je apelované na skutočnosť, že navrhovaným trasovaním prepojenia ciest I/61 a D4
cez obytnú zónu Dombale I., v ktorej sa nachádzajú pozemky fyzických osôb, by na týchto
pozemkoch dochádzalo k značnej škode a, že realizácia bude mať negatívny dopad na všetky
zložky životného prostredia, na pohodu a kvalitu života, hlukovú záťaž, prašnosť prostredia,
stabilitu horninového prostredia, znečistenia pôdy, klímu a kvalitu ovzdušia, kvalitu podzemných
a povrchových vôd a tiež zásah do biotopov, výrub drevín, ekologickú stabilitu, vizuálny vzhľad
krajiny, urbárny komplex a rekreačný potenciál územia.
Po posúdení Vašej petície v zmysle ustanovenia § 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Z. z.
o petičnom práve v znení neskorších predpisov Vás informujeme, že odbor posudzovania vplyvov
na životné prostredie MŽP SR, ako vecne príslušný útvar, v súčasnosti nekoná vo veci posúdenia
navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
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prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
,,zákon o posudzovaní vplyvov“) a ani neeviduje resp. nedisponuje informáciou, že by v tejto veci
konal iný príslušný orgán. MŽP SR zároveň konštatuje, že skutočnosť, či navrhovaná činnosť má
alebo môže mať významný negatívny vplyv na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní
vplyvov sa musí jednoznačne vyhodnotiť len v procese posudzovania vplyvov na životné
prostredie, ak sa jedná o navrhovanú činnosť uvedenú v časti A (povinné hodnotenie) v prílohe
č. 8 k zákonu o posudzovaní vplyvov (ďalej len „príloha č. 8“), ak nejde o činnosť realizovanú na
účely uvedené v § 18 ods. 1 písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov alebo v prípade, ak sa jedná
o navrhovanú činnosť uvedenú v časti B prílohy č. 8, takáto navrhovaná činnosť musí byť
predmetom zisťovacieho konania, v ktorom sa určí, či navrhovaná činnosť bude alebo nebude
ďalej predmetom posúdenia podľa zákona o posudzovaní vplyvov.
Podľa § 22 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov ak má byť predmetom posudzovania
vplyvov navrhovaná činnosť alebo jej zmena, navrhovateľ je povinný pred začatím povoľovacieho
konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmene doručiť príslušnému orgánu zámer
s náležitosťami podľa ods. 3 až 5. Táto povinnosť sa nevzťahuje na činnosti a zmeny, ktoré
neobsahujú aktivity uvedené v prílohe č. 8 alebo sú to činnosti uvedené v prílohe č. 8, ale svojimi
parametrami (rozsahom) nedosahujú ani neprekračujú prahovú hodnotu uvedenú v prílohe č. 8.
Takéto podlimitné činnosti alebo činnosti neuvedené v prílohe č. 8 tak môžu byť len predmetom
konania o podnete podľa § 19 zákona o posudzovaní vplyvov, kedy príslušný orgán rozhodnutím
určí, či navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude alebo nebude ďalej predmetom posúdenia podľa
zákona o posudzovaní vplyvov. Odôvodnený písomný podnet je oprávnený podať ktokoľvek.
Záverom uvádzame, že odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie MŽP SR
z hľadiska svojej vecnej pôsobnosti nemôže v tejto fáze prípravy projektu potvrdiť ani vyvrátiť
možnosť negatívnych dopadov na životné prostredie, zdravie a pohodu obyvateľov, nakoľko
navrhovateľ nepredložil príslušnému orgánu zámer navrhovanej činnosti. Predložením zámeru,
v ktorom by boli uvedené informácie o povahe a rozsahu navrhovanej činnosti, o mieste
vykonávania navrhovanej činnosti, význame a vlastnostiach očakávaných vplyvov na životné
prostredie, by začalo správne konanie vo veci posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktoré
by bolo ukončené vydaním záverečného stanoviska podľa § 37 zákona o posudzovaní vplyvov,
príp. by vo veci začalo zisťovacie konanie, ktoré by bolo ukončené nadobudnutím právoplatnosti
rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 13 zákona o posudzovaní vplyvov.
S pozdravom

Ing. Zuzana Domsitzová
vedúca oddelenia
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