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Vec
Petícia za neschválenie využívania ložiska nevyhradených nerastov - štrkopieskov v k. ú. Čakany
na pozemku reg. "C" parcelné číslo 657 na ťažbu štrkopieskov – oznámenie výsledku vybavenia
petície

Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky bola dňa 3. júla 2018 doručená
„Petícia za neschválenie využívania ložiska nevyhradených nerastov - štrkopieskov v k. ú. Čakany
na pozemku reg. "C" parcelné číslo 657 na ťažbu štrkopieskov“. Podanie obsahovalo sprievodný
list, dôvodové stanovisko petície a 30 podpisových hárkov. V petícii ste uvedený ako osoba určená
na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci.
Vzhľadom na to, že petícia má charakter žiadosti, pri vybavovaní petície sme postupovali
podľa § 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o petičnom práve“). Na základe posúdenia obsahu Vašej petície a na základe stanoviska
vecne príslušného organizačného útvaru, a to odboru posudzovania vplyv na životné prostredie
(ďalej len „MŽP SR“), Vám zasielame nasledovné odôvodnenie.
Dňa 6. júna 2018 bol na MŽP SR doručený od Okresného úradu Dunajská Streda, odboru
starostlivosti o životné prostredie, podnet na začatie konania podľa § 19 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“) v súvislosti s navrhovanou
činnosťou „Plán využívania ložiska nevyhradených nerastov - štrkopieskov“ navrhovaných
v katastrálnych územiach: Čakany, Mierovo, Blatná na Ostrove, Hviezdoslavov, Trnávka, Štvrtok
na Ostrove.
Petícia obsahuje vyjadrenie občanov k vyššie uvedenému podnetu a zároveň žiadosť, aby
MŽP SR pri riešení tohto podnetu vzalo na vedomie výsledky petície.
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
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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. g) zákona o posudzovaní vplyvov, upovedomilo podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku
účastníkov konania o tom, že dňom doručenia podnetu začalo podľa § 19 ods. 3 zákona
o posudzovaní vplyvov konanie, v ktorom MŽP SR rozhodne, či navrhovaná činnosť „Plán
využívania ložiska nevyhradených nerastov - štrkopieskov“ podlieha posudzovaniu podľa zákona
o posudzovaní vplyvov.
O vyššie uvedenej skutočnosti týmto MŽP SR zároveň podľa § 19 ods. 4 zákona
o posudzovaní vplyvov informovalo Obvodný banský úrad Bratislava a Obce Čakany,
Mierovo, Blatná na Ostrove, Hviezdoslavov, Trnávka a Štvrtok na Ostrove, ako povoľujúci
orgán.
Informácia podľa § 24 ods. 1 písm. a) zákona o posudzovaní vplyvov, o predmetnom
podnete podanom podľa § 19 zákona o posudzovaní vplyvov je zverejnená na webovom sídle MŽP
SR, na adrese:
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-vyuzivania-loziska-nevyhradenych-nerastovstrkopieskov
14 dokumentácií „Plán využívania ložiska nevyhradených nerastov – štrkopieskov
pre účely výstavby obchvatu Bratislavy Diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7“ na parcelách - so
záberom plochy:
1. C-KN č. 657/1 v k. ú. Čakany – 4,96 ha;
2. C-KN č. 657/3 v k. ú. Čakany – 4,99 ha;
3. C-KN č. 657/2 v k. ú. Čakany – 4,98 ha;
4. C-KN č. 268/5 v k. ú. Mierovo – 4,9244 ha;
5. C-KN č. 268/6 v k. ú. Mierovo – 4,9623 ha;
6. C-KN č. 268/7,8 v k. ú. Mierovo – 4,6786 ha;
7. C-KN č. 113/11 v k. ú. Blatná na Ostrove – 3,19 ha;
8. C-KN č. 113/21, 113/3 v k. ú. Blatná na Ostrove – 4,71 ha;
9. C-KN č. 193/5 v k. ú. Hviezdoslavov – 4,9958 ha;
10. C-KN č. 240/628 v k. ú. Hviezdoslavov – 4,9877 ha;
11. C-KN č. 415/13 v k. ú. Trnávka – 4,9748 ha;
12. E-KN č. 1015 v k. ú. Štvrtok na Ostrove – 4,99 ha;
13. E-KN č. 1005 v k. ú. Štvrtok na Ostrove – 4,24 ha;
14. E-KN č. 1015 a 1016 v k. ú. Štvrtok na Ostrove – 4,99 ha,
ktoré sú predmetom konania o podnete bolo k nahliadnutiu iba v papierovom vyhotovení na
MŽP SR.
MŽP SR zároveň požiadalo navrhovateľa, D4R7 Construction s.r.o., Odborárska 21,
831 02 Bratislava (ďalej len „navrhovateľ“) o doručenie uvedených 14 dokumentácií na
MŽP SR v elektronickej podobe, na elektronickom nosiči dát.
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K podnetu bola doručená informácia spoločnosti DJ engineering s. r. o., Krajná 23, 900 42
Dunajská Lužná, ktorá zastupuje navrhovateľa v rámci inžinierskej činnosti pre vydanie územných
rozhodnutí a ďalších rozhodnutí v rámci projektu „Plán využívania ložiska nevyhradených
nerastov – štrkopieskov a siltov“, že sa navrhovaná činnosť „Projekt využívania ložiska
nevyhradených nerastov – štrkopieskov“ bude realizovať iba v nasledovných 4 lokalitách:
C-KN č. 268/6 v k. ú. Mierovo – 4,9623 ha;
C-KN č. 113/21, 113/3 v k. ú. Blatná na Ostrove – 4,71 ha;
C-KN č. 193/5 v k. ú. Hviezdoslavov – 4,9958 ha;
C-KN č. 415/13 v k. ú. Trnávka – 4,9748 ha.
Zároveň dala spoločnosť DJ engineering s. r. o., Krajná 23, 900 42 Dunajská Lužná na
vedomie MŽP SR, že ostatné lokality boli na Okresnom úrade Dunajská Streda, odbor
starostlivosti o životné prostredie vzaté späť. Navrhovateľ teda upustil od zámeru ťažiť
v štrkopiesky na pozemkoch v lokalite Čakany (C-KN č. 657/1 v k. ú. Čakany – 4,96 ha; C-KN č.
657/3 v k. ú. Čakany – 4,99 ha; C-KN č. 657/2 v k. ú. Čakany – 4,98 ha).
Podľa § 19 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov, ak MŽP SR ako príslušný orgán rozhodne,
že navrhovaná činnosť má podliehať posudzovaniu vplyvov podľa tohto zákona, bude sa
postupovať v konaní podľa § 30 zákona o posudzovaní vplyvov, určením rozsahu navrhovanej
činnosti aj pre prípadný nový variant.
Na základe vyššie uvedených faktov a skutočnosti, že v tejto veci MŽP SR v súčasnosti koná
o podnete podľa zákona o posudzovaní vplyvov a toto konanie ešte nie je ukončené, nie je možné
vyhodnotiť Vašu petíciu z hľadiska opodstatnenosti. Týmto oznámením považujeme Vašu petíciu
z hľadiska zákona o petičnom práve za zodpovedanú a vybavenú.
S pozdravom

Ing. Zuzana Domsitzová
riaditeľka odboru
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