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Vec 

Petícia za zabránenie výstavby úseku rýchlostnej cesty R7 Mliečany – Dolný Bar v navrhovaných 

variantoch (variant 1 a variant 2) – oznámenie výsledku vybavenia petície 

Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) bola dňa 20. 

septembra 2018 doručená petícia občanov, ktorých zastupujete ako osoba určená pre styk 

s orgánom verejnej moci, proti zámeru „výstavby úseku rýchlostnej cesty R7 Mliečany – Dolný 

Bar v navrhovaných variantoch“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“) navrhovateľa Národná 

diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava. Petícia obsahovala 5 ks 

originálnych podpisových hárkov so 100 podpismi občanov. 

MŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie  vykonáva proces 

posudzovania vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti „Rýchlostná cesta R7 Mliečany 

– Dolný Bar“ podľa ustanovení zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien (ďalej len „zákon 

o posudzovaní vplyvov“). 

Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti sa uskutočnilo dňa 17. septembra 2018. 

V súčasnosti sa vypracováva odborný posudok podľa zákona o posudzovaní vplyvov. 

Argumenty uvedené v petícií boli postúpené spracovateľovi odborného posudku, ktorý ich 

zohľadní pri vypracovaní odborného posudku. Odborný posudok je podkladom na vydanie 

záverečného stanoviska, ktoré je výsledkom posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti. 

Záverečné stanovisko je podľa § 37 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov rozhodnutie, ktoré je 

záväzné pre ďalšie povoľovacie konanie. 
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V tomto štádiu, keď správne konanie vo veci stále prebieha, nie je možné prejudikovať 

výsledok posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie pre navrhovanú činnosť, 

a preto nie je možné vyhodnotiť Vašu petíciu z hľadiska opodstatnenosti.  

Na základe vyššie uvedených faktov týmto oznámením považujeme Vašu petíciu z hľadiska 

zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov za zodpovedanú 

a vybavenú. 

S pozdravom 

 

  

 Ing. Zuzana Domsitzová 

 riaditeľka odboru 


