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Vec
Petícia – Slnečný vrch – oznámenie výsledku vybavenia petície
Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky bola dňa 17. júna 2019 z Miestneho
úradu mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves (ďalej len „Miestny úrad“) postúpená petícia
označená ako „Petícia – Slnečný vrch“ (ďalej len „petícia“). Vaša petícia bola doručená dňa 27.
mája 2019 starostovi mestskej časti Devínska Nová Ves a explicitne sa v nej požaduje, aby v rámci
svojich právomoci konali orgány mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves (najmä starosta,
prednosta, miestny úrad a miestne zastupiteľstvo) a zastavili výstavbu Slnečného vrchu
v plánovanej forme a zmenili výstavbu na jednopodlažnú, kombinovanú s nízkopodlažnou,
vrátane občianskej vybavenosti.
V tejto veci bolo zistené, že na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky,
odbore posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) prebieha zisťovacie
konanie 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 (ďalej len „zákon“) vo
veci zmeny navrhovanej činnosti „OBYTNÝ SÚBOR SLNEČNÝ VRCH I, BRATISLAVA –
DEVÍNSKA NOVÁ VES“, avšak konštatujeme, že petícia sa netýka samotného zisťovacieho
konania. Pre upresnenie uvádzame, že na pôvodný zámer bolo vydané záverečné stanovisko MŽP
SR č. 2515/2010-3.4/dp zo dňa 15. októbra 2010. Na stavbu bolo mestskou časťou Bratislava –
Devínska Nová Ves vydané rozhodnutie o umiestnení stavby č. DNV 2012-11/1667/UR/21/Gš zo
dňa 7. novembra 2012, právoplatnosť nadobudlo dňa 14. decembra 2012 a bolo predlžené dňa 10.
septembra 2014.
Pre doplnenie Vám ďalej uvádzame postup MŽP SR v zisťovacom konaní. Navrhovateľ,
Slnečný vrch, s. r. o., Račianska 69, 831 02 Bratislava, doručil dňa 21. decembra 2018 podľa § 18
ods. 2 písm. c) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
„OBYTNÝ SÚBOR SLNEČNÝ VRCH I, BRATISLAVA – DEVÍNSKA NOVÁ VES“.
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
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len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f)
zákona listom č. 5374/2019-1.7/ak zo dňa 11. februára 2019 upovedomilo podľa § 18 ods. 3
správneho poriadku, že dňom doručenia oznámenia o zmene začalo podľa § 18 správneho poriadku
konanie vo veci zisťovacieho konania podľa zákona.
MŽP SR ako príslušný orgán zaslalo podľa § 29 ods. 6 písm. a) zákona dotknutej obci
oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v listinnom vyhotovení, a podľa § 29 ods. 6 písm. b)
zákona zverejnilo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na webovom sídle Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky. Verejnosť mohla doručiť na MŽP SR písomné
stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia
uvedených informácií dotknutou obcou; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo
v určenej lehote doručené dotknutej obci. Pre upresnenie, Vaša petícia bola doručená na Miestny
úrad po zákonom stanovej lehote. V petícii sa neuvádza, že ide o stanovisko k oznámeniu o zmene
navrhovanej činnosti, ani to z jej textu nevyplýva.
Listom č. 5374/2019-1.7./ak zo dňa 14. mája 2019 dalo MŽP SR podľa § 33 ods. 2 správneho
poriadku účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť sa pred vydaním rozhodnutia
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie, a to do 7
pracovných dní od doručenia uvedeného listu. V petícii sa neuvádza, že ide o vyjadrenie
k podkladu rozhodnutia alebo návrh na jeho doplnenie, ani to z jej textu nevyplýva.
Zisťovacie konanie bude ukončené vydaním rozhodnutia. Týmto oznámením považujeme
petíciu na základe § 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
za vybavenú.
S pozdravom
Ing. Zuzana Domsitzová
vedúca oddelenia

Na vedomie:
Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves, Miestny úrad, Novoveská 17/A, 843 10
Bratislava 49
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