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Skratky a akronymy:
CA

Koncesionárska zmluva (Concession Agreement)

CESMP

Plán výstavby z pohľadu riadenia životného prostredia a sociálnych otázok
(Construction Environmental & Social Management Plan)

CTMP

Plán výstavby z pohľadu riadenia premávky (Construction Traffic Management
Plan)

EBRD

Európska banka pre obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction and
Development)

EU

Európska únia

Časté otázky (FAQ)

Často kladené otázky

GDP

Hrubý domáci produkt (Gross Domestic Product)

IE

Nezávislý inžinier (Independent Engineer)

LARF

Proces nadobudnutia pozemkov a presídlenia (Land Acquisition and
Resettlement Framework)

LRP

Ozdravný plán

MDVRR

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

NDS

Národná Diaľničná Spoločnosť, a.s.

PAPs

Osoby dotknuté projektom (Project Affected Persons)

PIU

Jednotka implementácie projektu (Project Implementation Unit)

PPP

Verejno-súkromné partnerstvo (Public Private Partnership)

PR

Požiadavky na výkonnosť

RAP

Akčný plán presídlenia (Resettlement Action Plan)

SPF

Slovenský pozemkový fond

SS

Sociálny prieskum (Social Survey)

SVP

Slovenský Vodohospodársky Podnik, š.p.

TEN-T

Trans-európska dopravná sieť
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1.
1.1

Úvod a okolnosti výstavby
Úvod a okolnosti výstavby

PPP Projekt diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 („projekt“) sa považuje zo strany vlády Slovenskej
republiky za strategickú prioritu pre posilnenie významu krajiny v medzinárodnej dopravnej sieti, a za
riešenie dlhotrvajúcich problémov s dopravou v meste Bratislava a okolitých obciach.
Európska banka pre obnovu a rozvoj (ďalej len „EBRD“ alebo „banka“) zvažuje poskytnutie
financovania pre budúceho koncesionára, ktorý bude vybraný Ministerstvom dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja SR (MDVRR) pre PPP projekt slovenskej diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. Úver
bude použitý na financovanie návrhu, výstavby, prevádzky a údržby dvoch dvojprúdových úsekov
diaľnice D4 v celkovej dĺžke 27 km a troch úsekov radiálnej rýchlostnej cesty v celkovej dĺžke 32 km,
plus preložka cesty II/572.
Projekt si vyžaduje, aby sa obstarali nehnuteľnosti a odstránili predpísané stavby, a preto dôjde k
fyzickému a ekonomickému presťahovania vlastníkov, nájomcov a užívateľov nehnuteľností. Pretože
projekt zahŕňa fyzické a ekonomické presťahovanie, MDVRR pripravilo tento dokument Proces
nadobudnutia pozemkov a presídlenia (Land Acquisition and Resettlement Framework)1.
Národná Diaľničná Spoločnosť, a.s. (NDS) (právne oddelenie) je vedúcou organizačnou jednotkou pre
prípravu a realizáciu dokumentu LARF. NDS bude zodpovedná za aktualizáciu LARF a prípravu
podrobných cielených akčný plánov pre presídľovanie (Resettlement Action Plan(s), RAP(s)) ak
nastanú situácie, ktoré vyvolajú túto požiadavku. Po získaní stavebného povolenia a potvrdenia
detailov o dotknutých vlastníkoch, pozemkoch a stavbách, ktoré sa majú zbúrať, NDS bude tento LARF
aktualizovať (a osobitne 3. kapitolu a maticu nárokov). Počas výstavby a prevádzky je koncesionár
povinný implementovať ustanovenia v rámci dokumentu LARF. Jednotka implementácie projektu
(Project Implementation Unit, PIU) bude zodpovedná za implementáciu ustanovení dokumentu LARF.
Tento LARF uvádza dôsledky fyzického a ekonomického presťahovania spojeného s projektom, tiež
zásady a povinnosti kompenzácie a presídlenia s cieľom zabezpečiť, aby nikto dotknutý realizáciou
projektu nebol v nevýhode oproti súčasným podmienkam. Vzhľadom na to , že proces nadobúdania
pozemkov je v súčasnej dobe na úrovni takmer 67 % 2 dohodnutých kúpnych zmlúv s dotknutými
vlastníkmi, dokument LARF sumarizuje:


Dotknutí ľudia a majetok, spolu so zhrnutím zistených zraniteľných ľudí3 vyžadujúcich špecifickú
asistenciu pri presídľovaní,



Proces nadobúdania pozemkov a presídlenia k dnešnému dňu a plánovaný prístup k nadobúdaniu
pôdy (trvalému aj dočasnému), presídleniu, kompenzácii a obnove,



Úlohy a zodpovednosti za nadobudnutie pozemkov a presídlenie, ktoré sa posunú vpred počas fáz
získavania stavebného povolenia, projektovania, výstavby a prevádzky projektu, a

1

S pomocou tímu medzinárodných a národných sociálnych poradcov.

2

Stav k 15. 9. 2015 na základe plochy pozemkov a bez pozemkov na kompenzačné opatrenia.

2. článok predstavuje zhrnutie zhodnotenia existencie zraniteľných ľudí podľa kategórií osôb/subjektov dotknutých
projektom.
3
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Zameriava sa na činnosti nutné pre dokončenie procesu nadobudnutia pozemkov a presídlenia v
súvislosti s projektom v súlade s EBRD PR5.

1.2

Úvod do problematiky

Pre prípravu LARF bol v priebehu augusta 2015 vykonaný v oblasti dotknutej projektom sociálny
prieskum (Social Survey, SS), aby sa identifikovali dopady fyzického a ekonomického presťahovania v
súvislosti s projektom a zhodnotil aktuálny stav procesu nadobúdania pozemkov.
Zistenia a odporúčania sociálneho prieskumu sa použili na identifikáciu záväzkov a opatrení
požadovaných v priebehu zostávajúceho procesu nadobúdania pozemkov a presídľovania s cieľom
dostatočne riešiť dopady fyzického a ekonomického presťahovania v rámci projektu a spĺňať
ustanovenia EBRD PR5. Tieto záväzky a opatrenia sa, spolu s ďalšími relevantnými, uvádzajú v rámci
kapitoly 8 tohto dokumentu LARF, spolu s požiadavkami na sledovanie, obsiahnuté v kapitole 11.
Po preskúmaní zistení SS a stavu prebiehajúceho procesu nadobúdania pozemkov a presídlenia pre
projekt sa určilo, že tento dokument o procese spolu so súborom záväzkov a opatrení tu obsiahnutým
by sa použil na zabezpečenie uplatňovania požiadaviek podľa EBOR PR5, pretože obsahuje:


Predpoklady na zmiernenie negatívnych dopadov fyzického a ekonomického presťahovania,



Prehľad možných negatívnych sociálnych dopadov a pozitívnych prínosov,



Stanovuje nároky všetkých kategórií dotknutých osôb/subjektov, s osobitným dôrazom na potreby
zraniteľných osôb,



Proces nadobúdania pozemkov a presídlenia a záväzky súvisiace s kompenzáciou a presídlením, a



Podmienky sledovania vzhľadom na proces nadobúdania pozemkov a presídľovanie pred začatím
výstavby a počas fáz výstavby a prevádzky.

2.
2.1

Opis projektu a kontext
Sumárne ciele projektu

PPP projekt diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 predpokladá výstavbu južnej časti cestného okruhu pre
mesto Bratislava a časť južnej siete rýchlostných ciest, spájajúcej západnú a východnú časť Slovenskej
republiky.
Bratislavský región sa vyhodnotil podľa Eurostatu za šiesty najbohatší región v EÚ, s HDP na hlavu na
úrovni 184 % priemeru EÚ v roku 2013. Pretože sa hlavné mesto Bratislava vyvíja a počet obyvateľov
sa zvyšuje, stále viac a viac ľudí sa rozhoduje presťahovať do okolitých obcí a cestovať do Bratislavy za
prácou.
Prístup do Bratislavy je veľmi preťažený, čo je spôsobené kombináciou veľkej medzinárodnej tranzitnej
prepravy, neadekvátnych lokálnych sietí a každodenného preťaženia kvôli dochádzajúcim. Ďalšie
preťaženie sa týka ciest nižších tried, a to vodičmi, ktorí hľadajú alternatívne cesty do Bratislavy.
Medzi hlavné ciele projektu patria:
•

znížiť tlak na miestny prepravný systém,
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•

zvýšiť rýchlosť prístupu k iným diaľničným sieťam (D4, D1, D2),

•

znížiť počet dopravných nehôd, a

•

čiastočne znížiť premávku v cestnej sieti spádovej oblasti Bratislavy.

Časť premávky, ktorá upcháva prístup do Bratislavy sa presunie na navrhovanú diaľnicu D4.
Rýchlostná cesta R7 spojí premávku medzu diaľnicami D1 a D4 s cestnými okruhmi a radiálnymi
cestami. To uvoľní niektoré úseky existujúcich radiálnych ciest cez husto obývané oblasti a odkloní
premávku smerujúcu do Rakúska a Maďarska a opačným smerom.
2.2

Súhrn opisu projektu

Na obrázku nižšie je celkový pohľad na projekt:
Obrázok 1 Úseky projektu diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7

Úseky diaľnice D4 zahrnuté do projektu sú súčasťou transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) v celkovej
dĺžke 27 km, vrátane 8 križovatiek a 55 mostov. Týmito dvomi úsekmi D4 sú tieto:


1. úsek D4 Jarovce – Ivanka Sever: Úsek začína na spojke s diaľnicou D2, pokračuje cez most ponad
Dunaj k miestu, kde sa diaľnica D4 pripája k rýchlostnej ceste R7 a končí tam, kde sa pripája na
diaľnicu D1. Tento úsek cesty prechádza blízko obce Jarovce, pričom prechádza cez
poľnohospodárske pozemky, potom cez chránenú a turistickú oblasť rieky Dunaj, a potom hlavne
cez ornú pôdu.



2. úsek D4 od Ivanky Sever po Raču: Úsek začína na križovatke existujúcej diaľnice D1 a končí na
križovatke „Rača“, kde sa pripája k ceste II/502. Dotknuté pozemky sú predovšetkým ornou pôdou,
ale zahŕňajú aj značnú pôdu viníc na severnej časti úseku.
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Rýchlostná cesta R7 spojí diaľnice D4 a D1 a zabezpečí prístup do Bratislavy z juhovýchodu. Zlepší
spojenie medzi priemyselnými zónami a obytnými oblasťami. Rýchlostná cesta R7 pozostáva z troch
úsekov (nižšie) s celkovou dĺžkou 32 km, vrátane 5 križovatiek a 29 mostov:


3. úsek R7 od Prievozu po Ketelec: Úsek sa začína križovatkou Prievoz na diaľnici D1 a končí na
križovatke Ketelec, pričom prechádza cez oblasť väčšinou so záhradami a víkendovými chatkami,
so 7 dotknutými stavbami, evidovanými ako obytné, a inými 79 dotknutými stavbami,
evidovanými ako nebytové, ktoré je potrebné zbúrať (na základe údajov z územného
rozhodnutia4).



4. úsek R7 od Ketelca po Dunajskú Lužnú: Úsek sa začína na plánovanej križovatke Ketelec (R7 s
diaľnicou D4) a končí na križovatke Dunajská Lužná. Tento úsek prechádza prevažne cez ornú
pôdu.



5. úsek R7 od Ketelca Dunajská Lužná - Holice: Úsek začína na križovatke Dunajská Lužná. Celý
úsek prechádza pozdĺž ľavej strany cesty I/63 a končí na križovatke Holice, kde sa pripája na cestu
Holice – Dunajská Streda. Tento úsek prechádza prevažne cez ornú pôdu.

Premiestnenie cesty II/572 prebiehajúcej cez Most pri Bratislave je zahrnuté do projektu a obsahuje 2
úseky:


Úsek 6 a 7 preložka cesty II/572: Pôvodne tento plán bol súčasťou projektu rýchlostnej cesty R1 a
plánoval sa pred 5 rokmi. Podľa požiadavky Obecného úradu v Moste pri Bratislave (a obcí) sa
premiestnenie cesty zaradilo do projektu D4/R7. Bolo rozhodnuté, že cesta určená na
premiestnenie cez poľnohospodársku pôdu na juh od obce, sa stane súčasťou plánovania
pôvodného projektu rýchlostnej cesty R1. Severne od obce sú obmedzenia pre využívanie
pozemkov, napr. letisko, čo znamenalo, že bol vybraný južný obchvat.

2.3

Kontext využívania pozemkov v projekte

Územné povolenie vydané na prípravu projektu hovorí, že bude mať za následok trvalé zabratie
pozemkov s celkovou rozlohou niečo cez 677 ha5 a dočasné zabratie pozemkov s rozlohou asi 150 ha.
Tieto údaje sa upresňujú pomocou údajov z kúpno-predajných zmlúv pre stavebné povolenia
(prebieha) a vykonávajú sa ďalšie úpravy zabratých pozemkov pre práce a podrobný návrh zo strany
koncesionára. Trasa projektu prechádza predovšetkým cez poľnohospodársku pôdu, 88 % celkovej
plochy trvalo zabratých pozemkov je orná pôda. Pozemky sú väčšinou v súkromnom vlastníctve a
prenajímajú ich a prevádzkujú veľké poľnohospodárske podniky a družstvá.
Administratívne trasa prechádza cez 25 katastrálnych území v súlade s územnoplánovacou
dokumentáciou. Viacero miest a obcí sa nachádza v blízkosti trasy, pričom niektoré z nich sú od nej
bližšie ako 300 m. Neexistujú žiadne sídla ležiace na trase cesty, okrem oblasti so zmiešaným
využívaním na bývanie, malé a stredné podniky a záhrady, cez ktorú prechádza 3. úsek R7. Táto časť
trasy bude vyžadovať zbúranie 86 stavieb, vrátane 7 stavieb, ktoré sú registrované ako obytné.

4Počty

dotknutých parciel, vlastníkov a stavieb prezentovaných v rámci LARF sú založené na údajoch dostupných v čase
prípravy LARF. Sú prevažne založené na údajoch z územného rozhodnutia spolu s nepatrnými zmenami, kde sú k dispozícii
aktualizované údaje z prebiehajúceho procesu nadobúdania pozemkov a oceňovania potrebného na dosiahnutie stavebné
povolenia.
5

660 ha pozostáva zo stavebných pozemkov (približne 578 ha) a pozemkov určených na kompenzáciu (približne 99 ha)
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2.4

Súhrn dopadov fyzického a ekonomického presťahovania v rámci projektu

Projekt D4/R7 pravdepodobne nebude mať zásadné sociálne negatívne dopady. Projekt je prínosom
pre miestne hospodárstvo a spoločenstvá, vo všeobecnosti má podporu a je vítaný. Odstránenie
intenzívnej dopravy v špičke z obcí/centier osídlenia zlepší kvalitu života týchto spoločenstiev a zníži
bezpečnostné riziká cestnej premávky v obciach. Obchvat Mosta pri Bratislave premiestnením cesty
II/572 zlepší životné prostredie v rámci tohto osídlenia a zníži bezpečnostné riziká cestnej premávky v
tejto obci. Existujú ojedinelé prípady, kedy môžu dopady projektu vytvoriť pre niektoré osoby miestne
dočasné nepohodlie, ale riadne zmiernené a oznámené, tieto prípady sa môžu zodpovedajúcim
spôsobom riešiť.
Výstavba projektu D4/R7 však spôsobí viacero dopadov fyzického a ekonomického presťahovania na
dotknutých vlastníkov, užívateľov a obcí (v dokumente sa na ne odvoláva ako na PAP - (Project Affected
Persons). Potenciálne dopady na PAP sa uvádzajú v zozname v tabuľke nižšie podľa jednotlivých fáz
projektu, keď sa očakáva, že sa objavia: pred výstavbou, počas výstavby a počas prevádzky cesty. Podľa
tabuľky sú niektoré potenciálne dopady, ktoré sa zistili počas sociálneho prieskumu (Social Survey, SS)
opísané nižšie.
Tabuľka 1 Súhrn dopadov fyzického a ekonomického presťahovania v rámci projektu pre
jednotlivé fázy
Kategória PAP

Pred výstavbou

Počas výstavby

Počas prevádzky

Fyzické presťahovanie:
Rezidenční
vlastníci
majetku (vrátane obytných
stavieb/rekreačných
domov)

Strata víkendových a trvalo
obývaných
domov
a
majetku
(nemôžu sa
premiestniť)

(Predpokladá sa, že koncesionár nebude dočasne zaberať
pozemky, na ktorých sa nachádzajú stavby, používané na
obytné účely, čo by malo za následok presídlenie
vlastníkov/nájomníkov.

Formálni aj neformálni
nájomcovia
stavieb
používaných na obytné
účely v záhradkárskych
oblastiach/pôde, ktoré sa
majú obstarať

Strata nájmu a majetku
(nie sú to hnuteľné veci vo
vlastníctve nájomcu)

Ak sa vyskytnú zmeny návrhu, ktoré sú a) schválené a b)
majú za následok trvalé nadobudnutie pozemkov, ktoré
obsahujú stavby používané na obytné účely, potom sa
bude vyžadovať podrobný cielený RAP, pripravený
koncesionárom – pozri článok 5, Ciele a princípy LARF)

Vlastníci/nájomcovia
hausbótov

Trvalá strata kotviska pre
4-5 hausbótov

Dočasná strata kotviska
pre približne 20 hausbótov

Trvalá strata záhradkárskej
oblasti
a
majetku/zušľachtenia
pozemku v ich vlastníctve

Dočasná
strata
záhradkárskej oblasti

Zvýšené vyrušovanie tých,
ktorí sa vracajú na dočasne
premiestnené kotvisko.

Ekonomické presťahovanie:
Vlastníci záhrad
(t.j. severný úsek 3. úseku
R7)

Používatelia (nájomcovia)
záhradnej plochy
(t.j. záhrady blízko rafinérie
Slovnaft)
Vlastníci
poľnohospodárskej pôdy

Strata nájomnej zmluvy a
prístupu do záhradnej
oblasti

Trvalá strana pozemkov
Strata
nehnuteľného
majetku/stavieb
na
pozemku
(napr.
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Kategória PAP

Pred výstavbou

Počas výstavby

Počas prevádzky

(Nájomcovia/používatelia
poľnohospodárskej pôdy –
pozri nižšie)

plotov/stodôl/prístreškov
pre dobytok a pod.).

povolení
a
dohodách
vytriedených NDS)

projektovanej
cesty,
vpravo, zo strany MDVRR

Iný vlastníci pozemkov
(obmedzené plochy, ktoré
by mohli byť v súkromnom
vlastníctve – napr. prírodné
oblasti, lesy, atď.)

Strata pozemkov

Potenciál pre ďalšiu trvalú
a/alebo dočasnú stratu
pozemkov koncesionára na
práce alebo v dôsledku
podrobných zmien návrhu

Pre
vlastníkov
poľnohospodárskej pôdy:
Osirelá pôda (časť pozemku,
ktorá
zostane
po
nadobudnutí/vyvlastnení),
ktorá je pre použitie v
poľnohospodárstve
ekonomicky nevhodná

Poľnohospodárski
nájomcovia

Strata nájmu v dôsledku
trvalo zabratej plochy
pozemkov

Trvalá strata príjmu
prenájmu a pod.)

(z

Strata zdrojov z pozemkov
(napr. vinice, sady, atď.)

Poškodenie
zdrojov

Strata plodín a iného
majetku získaného z pôdy
vo vlastníctve nájomcov
(napr. hrozno, stromy, atď.)
Firmy

Strata firemných stavieb
(napr.
dielní,
hotela,
obchodov alebo podobne
atď.)
a
nehnuteľného
majetku
Strata zdrojov pozemkov
(napr. hrozno, sady, atď.)

pozemných

Strata využívania pôdy,
ktorá je dočasne zabraná
Poškodenie plodín a iného
majetku získaného z pôdy
vo vlastníctve nájomcov
(napr. hrozno, stromy, atď.)
Strata podnikania napr.
kvôli
dočasnému
prerušeniu
prístupu
v
priebehu
výstavby
(napríklad
pre
zvyšné
podniky v severnej časti 3.
úseku R7 (pri mini-hoteli))

Zhoršený
prístup,
ak
prístupové cesty nie sú
dostatočné, a zvýši sa
rušenie (napr. spôsobené
hlukom) pre firmy v 3.
úseku R7

Potenciálna strata klientov
pre podniky poskytujúce
potraviny a nápoje, ktoré sa
nachádzajú
pozdĺž
cyklistickej trasy pozdĺž
protipovodňovej hrádze na
rieke Dunaj
Strata možnosti využitia
cyklotrás
v
priebehu
výstavby
Niekoľko
cyklotrás bude križovať
projektovaná
cesta
a
dočasne ich bude rušiť.

Turisti a rekreanti (napr.
pozdĺž Dunaja, používatelia
cyklotrás ovplyvnení týmito
prácami)

Vlastníci
stavieb
obyvatelia)

(nie

Vlastníci
pozemkov
určených na kompenzáciu
kvôli vyrovnaniu

Strata
na
zhodnotení
pozemkov a majetku

(Potenciál pre ďalšiu trvalú
stratu
pozemkov
koncesionára na práce
alebo v dôsledku zmien v
podrobnom návrhu)

Trvalá strana pozemkov.
Strata
nehnuteľného
majetku/stavieb
na
pozemku
(napr.
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Kategória PAP

Pred výstavbou

Počas výstavby

Počas prevádzky

plotov/stodôl/prístreškov
pre dobytok a pod.)

Ďalší opis očakávaných dopadov
Záhradná a rezidenčná plocha - 3. úsek R7
3. úsek R7 je len časťou projektu (identifikovaný počas SS), ktorý bude mať za následok fyzické
vysídlenie obyvateľov/ľudí. Celkom v tejto časti projektu sa zbúra 86 stavieb6, z ktorých 7 je
registrovaných ako obytné budovy a zvyšok (79) sú nebytové stavby (t.j. sú registrované ako nebytové
stavby), zvyčajne malé prístrešky a dočasné stavby, slúžiace na záhradné činnosti. Niektoré z týchto
stavieb, ktoré nie sú registrované ako obytné budovy, vlastníci a nájomcovia používajú ako obytné
alebo ako víkendové domčeky. Počas návštev v rámci SS sa dospelo k záveru, že napriek tomu väčšina
týchto stavieb vyžívaných na obytné účely sa skôr využíva ako víkendové/rekreačné domy než na trvalé
bývanie, len niekoľko stavieb, ktoré nie sú registrované ako obytné budovy, obývajú nájomníci.
V záhradkárskych oblastiach je mnoho opustených búd a môžu sa tam niekedy vyskytnúť bezdomovci
hľadajúci úkryt. Považuje sa to za nízke riziko a môže sa stať, že toto riziko sa bude vzťahovať na všetky
budovy, ktoré budú ponechané prázdne, kým dôjde k procesu búrania.
Hausbóty - premostenie Dunaja v 1. úseku D4
Premostenie Dunaja bude mať trvalý dopad na približne 4-5 kotvísk hausbótov. Hausbóty na týchto
dotknutých kotviskách sa budú musieť natrvalo presunúť na iné kotvisko.
Ďalších 20 hausbótov sa bude musieť presunúť počas výstavby, aby bola možná výstavba 100 metrov
dlhého bezpečnostného koridoru na každej strane trasy. Počas SS sa nezistili žiadne náznaky
zraniteľnosti vlastníkov/nájomníkov hausbótov. Zo stavu hausbótov je zrejmé, že mnoho majiteľov má
veľmi dobré životné podmienky.
Iba pri malom počte obyvateľov/užívateľov hausbótov je zrejmé, že tam žijú natrvalo, väčšina z nich
sú víkendoví/rekreační užívatelia.
Poľnohospodárska pôda
Pre vlastníkov pozemkov, súkromné osoby alebo firmy to bude znamenať stratu pozemkov, ale na
trase projektu sa nezistili žiadne prípady závislosti na pôde a samozásobiteľského hospodárenia.
Poľnohospodárska činnosť sa vykonáva na veľkých poliach, čo sa pozorovalo v celej oblasti, a táto
oblasť je vo všeobecnosti charakteristická úrodnými pôdami.
Vlastníctvo pozemkov je väčšinou súkromné a majitelia ich buď prenajímajú súkromným
spoločnostiam, alebo sa spájajú ako akcionári do poľnohospodárskych podnikov, do určitej miery v
dôsledku vrátenia poľnohospodárskych družstiev po páde komunizmu v reštitúcii.
Poľnohospodárske podniky pocítia straty príjmov pochádzajúcich z pôdy zabratej v rámci projektu, ale
tie sú považované za minoritné v porovnaní s plochami, ktoré prevádzkujú tieto spoločnosti.

6

Zistila sa len jedna iná stavba, potrebná na zbúranie v rámci zvyšku projektu, v 1. úseku z Jaroviec do Ivanky Sever.
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Firmy:
Tento projekt ovplyvní niekoľko firemných priestorov. Jeden podnik, hotel na 3. úseku R7, sa zbúra a
už sa uzatvorila dohoda o kompenzácii. V blízkosti 3. úseku R7 je na Komárňanskej ulici niekoľko firiem,
v blízkosti hotela, ktoré sa nezbúrajú a ponechajú sa v strede uzla. V súčasnej dobe sú v blízkosti
frekventovaných ciest a môžu zaznamenať dopad na ich podnikanie v priebehu stavebných prác alebo
počas prevádzky, ak bude prístup do ich priestorov komplikovaný. Ostatné podniky môže ovplyvniť
priebeh výstavby (napr. dva podniky vedľa cyklotrasy pri Dunaji v 1. úseku D4 môžu mať v tejto oblasti
menej turistov). Pre malé podniky v sídlach pozdĺž navrhovaných úsekov 4 a 5 R7, ktoré pocítia
odklonenie prepravy, nie je pravdepodobné, že by boli ovplyvnené znížením počtu vodičov, pretože v
prvom rade slúžia miestnym obciam a príležitostným turistom. Od projektu sa v skutočnosti očakáva,
že vytvorí lepšie podmienky pre takéto malé miestne podniky, aby mohli prosperovať po postavení
novej cesty.
Podniky zamerané na turistické a rekreačné služby:
Pri cyklistickej trase pri Dunaji sú dva podniky, severne a južne od križovatky s D4, predávajú potraviny
a nápoje pre turistov navštevujúcich túto oblasť, ktoré môžu počas výstavby zažiť menší počet
zákazníkov.
Pôda určená na kompenzačné opatrenia kvôli vyrovnaniu:
Pôda určená na kompenzačné opatrenia kvôli vyrovnaniu strát a dopadov pre chránenú oblasť (t.j. sieť
Natura 2000). To zahŕňa oblasti okolo Dunaja a chránenú oblasť Dunajské luhy. Podľa právneho rámca
sa pozemky určené na kompenzačné opatrenia oceňujú ako „poľnohospodárska pôda“, zatiaľ čo pôda
ovplyvnená trvalou diaľnicou sa oceňuje ako „stavebný pozemok“. Dotknutí vlastníci pozemkov v
oblasti Čunova, ktorých postihne strata pozemkov, považujú hodnotu tohto majetku ako
„poľnohospodárska pôda“ za nižšiu, ako je skutočná trhová hodnota. V čase prípravy dokumentu LARF
sa záležitosť ešte nevyhodnotila. NDS je v procese identifikácie dotknutých pozemkov a potvrdzovaní
majiteľov a oceňovania pozemkov určených na kompenzačné opatrenia. V rámci LARF sa nachádzajú
ustanovenia pre proces oceňovania, ktoré má NDS zverejniť a ďalej sa majú uplatňovať u dotknutých
vlastníkov a miestnych orgánov, aby diskutovali o procese oceňovania, možnostiach kompenzácií a
ponukách pre svoje dotknuté majetky.
2.5

Zhrnutie hodnotenia zraniteľnosti projektom dotknutých osôb/subjektov

Sociálny prieskum predložil posúdenie stavu zraniteľnosti/životných podmienok projektom
postihnutých osôb/subjektov so zameraním sa na to či by mohli byť projektom neúmerne postihnuté.
Tabuľka nižšie predstavuje zhrnutie zistení tohto posúdenia, ktoré sa použili na informovanie o
nárokoch a opatreniach prezentovaných v rámci LARF.
Definícia zraniteľnosti
Zásady pre životné prostredie a sociálnu oblasť EBRD z roku 2014 definujú zraniteľné skupiny ako „ľudí,
ktorí na základe rodovej identity, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnického pôvodu, etnicity, veku,
zdravotného postihnutia, ekonomického znevýhodnenia či sociálneho postavenia môžu byť viac
negatívne ovplyvnení dopadom projektu než ostatní a ktorí môžu mať obmedzené schopnosti pri
požadovaní alebo prijímaní výhod vyplývajúcich z prínosov projektu“.
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Zraniteľnosť sa v kontexte tohto projektu chápala ako tie osoby, ktoré by boli neúmerne postihnuté
výstavbou a prevádzkou nových ciest. Na účely tohto dokumentu LARF to môže zahŕňať tieto príklady7:


Osoby, ktoré sú závislé na pôdnom fonde a ich živobytie je úzko spojené s
poľnohospodárstvom/ich živobytie je spojené s pôdou,



Bezdomovci, ktorí môžu žiť v búdach a drobných stavbách v opustených záhradách dotknutých 3.
úsekom R7,



Neformálni a formálni nájomníci, ktorí v súčasnej dobe platia malé až žiadne nájomné za záhrady
a stavby, v ktorých bývajú, a ktorí nemusia byť schopní znášať výdavky na budúcu formálnu zmluvu
o prenájme,



Majitelia nelegálnych stavieb postavených v záhradách vedľa rafinérie Slovnaft (3. úsek R7), od
ktorých sa očakáva, že do septembra 2015 vyprázdnia túto oblasť a teraz majú priamy nájomný
vzťah s novým vlastníkom týchto záhrad, NDS, a



Staršie alebo postihnuté osoby, ktoré nie sú schopné ľahko vyjadriť svoje obavy a rozhorčenie v
súvislosti s projektom.

Tabuľka 2 Súhrn posúdenia zraniteľnosti PAP
Kategória PAP

Stav zraniteľnosti/životných podmienok (zistené zo SS)

Rezidenční vlastníci majetku (vrátane
obytných stavieb/rekreačných domov)

Počas SS sa nespozorovali žiadne prípady zraniteľných osôb. Niektoré z týchto
stavieb môžu byť druhým domovom a nie trvalým bydliskom majiteľa.

Formálni aj neformálni nájomcovia
stavieb používaných na obytné účely v
záhradkárskych oblastiach/pôde, ktoré
sa majú obstarať

Niektoré ojedinelé prípady možného neformálneho nájmu sa zaznamenali počas SS
v 3. úseku R7. Rozhovory počas SS však neodhalili žiadnu zraniteľnosť týchto osôb.

Vlastníci/nájomcovia hausbótov

Počas SS sa nezistili žiadne prípady zraniteľnosti s ohľadom na vlastníkov/nájomcov
hausbótov.

Vlastníci poľnohospodárskej pôdy

Pre túto kategóriu sa počas SS nezistili žiadne prípady zraniteľnosti. Zdá sa, že na
trase nie sú žiadne prípady zraniteľných vlastníkov/používateľov
poľnohospodárskej pôdy, ktorých živobytie závisí od tejto pôdy. Vyskytujú sa
prípady, keď vlastníctvo pôdy nie je známe, tie budú odovzdané Slovenskému
pozemkovému fondu.

Poľnohospodárski
nájomcovia/používatelia pozemkov

Pri tomto SS sa nezistili žiadni projektom dotknutí ľudia/podniky, ktorých živobytie
závisí od poľnohospodárstva malého rozsahu. Počas SS sa v oblasti projektu
nezistili žiadni neformálni poľnohospodárski používatelia pozemkov.

Vlastníci záhrad

Počas SS sa nezistili žiadne prípady osobitnej zraniteľnosti.

(t.j. severný úsek 3. úseku R7)
Používatelia (nájomcovia) záhradnej
plochy
(t.j. záhrady blízko rafinérie Slovnaft)
Obchod

Počas SS sa nezistili žiadne prípady osobitnej zraniteľnosti u nájomcov/používateľov
záhradkárskych pozemkov. V opustených záhradách sa môže vyskytnúť squatting.
Tieto záhrady sa prenajímajú vo všeobecnosti na osobné použitie a nevyskytla sa
tam žiadna závislosť od pôdneho fondu (t.j. výroba v rozsahu osobnej potreby).
Vo všeobecnosti sa v oblasti dotknutej projektom nezistili žiadne neformálne
podniky alebo podniky s konkrétnymi rizikovými vlastnosťami. Jedna domácnosť

7

Poznámka: ako preukázali zistenia SS, zistilo sa len zopár nájomníkov a riziká spojené s ostatnými vyskytujúcimi sa
kategóriami sa vo všeobecnosti na základe zistení RRS považujú za nízke.
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Kategória PAP

Stav zraniteľnosti/životných podmienok (zistené zo SS)

(Poľnohospodárski nájomcovia – pozri
nižšie)

nájomcu v oblasti dotknutého 3. úseku R7 si zabezpečuje príjem neformálnou
recykláciou. Prenajíma si však majetok od priateľa a chápe, že sa bude musieť
presťahovať, keď budú o tom v primeranom čase informovaní. Počas SS sa u tejto
domácnosti nezistili žiadne známky problémov so zraniteľnosťou, alebo že by bola
neprimerane zasiahnutá projektom.

Turisti a rekreanti (napr. pozdĺž Dunaja,
používatelia
cyklotrás
ovplyvnení
týmito prácami)

Neudáva sa

Vlastníci stavieb (nie obyvatelia)

Počas SS sa nespozorovali žiadne prípady zraniteľných osôb.

Vlastníci pozemkov určených
kompenzáciu kvôli vyrovnaniu

na

Žiadne známky, že majitelia sú zraniteľní.

Zraniteľné osoby alebo subjekty sa nepovažujú vo všeobecnosti za prítomné v PAP, ale môžu sa
vyskytnúť osobitné výnimky, ktoré počas SS nebolo možné zistiť. V rámci tohto dokumentu LARF (pozri
8. kapitolu) existuje niekoľko ustanovení/opatrení na zabezpečenie, aby sa mohli zachytiť špecifické
príznaky zraniteľnosti ako súčasť budúceho procesu nadobudnutia pôdy a presídlenia, a to okrem
navrhovaných opatrení pre cielené sociálno-ekonomické prieskumy zo strany koncesionára, ktoré sa
majú zaviesť v prípade, že vyžaduje ďalšie pozemky, ktoré môžu mať za následok presídlenie vlastníkov
alebo nájomcov.

3.

Informácie o dotknutých pozemkoch, ľuďoch a majetkoch

Informácie o dotknutej ploche pozemkov, parcelách, vlastníkoch a stavbách prezentovaných v rámci
LARF, sú založené na údajoch dostupných v čase prípravy LARF. Tieto čísla neobsahujú ďalšie trvalé
alebo dočasné zabratie pozemkov, vyžadovaných zo strany koncesionára z dôvodu schválených zmien
podrobného návrhu a nadobudnutých rokovaním na realizáciu prác. Čísla v dokumente LARF sú
prevažne založené na údajoch z územného rozhodnutia spolu s nepatrnými zmenami, kde sú k
dispozícii aktualizované údaje z prebiehajúceho procesu nadobúdania pozemkov a oceňovania
potrebného na dosiahnutie stavebné povolenia.
Pre projekt sa budú vyžadovať tieto typy pozemkov - čísla uvedené v rámci dokumentu LARF pokrývajú
typy 1 a 3, ale požiadavky na pozemky „typu 4“ určí koncesionár v poslednej etape:
Typ 1

Trvalé nadobudnutie pozemkov pre výstavbu a prevádzku projektu D4 R7 – ktoré je v
procese nadobúdania zo strany NDS pred výstavbou. Na týchto pozemkoch sú tiež niektoré
dotknuté stavby, ktoré sa budú musieť zbúrať (pozri článok 3.2 nižšie).

Typ 2

Dočasné obsadenie pozemkov pre výstavbu a prevádzku projektu D4 R7 – dohody
pripravuje NDS pred výstavbou. Existujú 2 typy požadovaných dočasne obsadených
pozemkov:


Dočasné obsadenie na 3 roky: dohoda o dočasnom obsadení pozemkov na
dobu 3 roky. Tieto pozemky vo všeobecnosti vedú pozdĺž trvalej
diaľnice/rýchlostnej vpravo od cesty a MDVRR môže na ne zaviesť určité
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„trvalé“ obmedzenia, ktoré sa uvedú v katastri nehnuteľností (napr. nedajú sa
stavať určité stavby, ale pozemky sa môžu použiť ako orná pôda, atď.), a


Dočasné obsadenie na 1 rok: dohoda o dočasnom obsadení pozemkov na dobu
1 rok. Toto sú vo všeobecnosti pozemky na dočasný prístup potrebný na
presun/inštaláciu sietí pozdĺž trasy.

Typ 3

Pozemky určené na kompenzačné opatrenia kvôli vyrovnaniu – tieto pozemky sa
vyžadujú na vyrovnanie strát/dopadov na chránené územie Natura 2000. NDS je
zodpovedná za proces nadobudnutia/vyvlastnenia týchto pozemkov.

Typ 4

Ďalšie pozemky požadované koncesionárom

3.1

Súhrn dotknutých pozemkov, parciel a vlastníkov – Typ 1 TRVALÉ POZEMKY

Administratívne trvalo zabraté pozemky sú z 24 katastrálnych oblastí. Pozemky, ktoré sa majú
obstarať, počet parciel a vlastníkov spolu s percentom podpísaných kontraktov/tesne pred podpisom
podľa jednotlivých katastrov k polovici septembra 2015, sú zosumarizované v tabuľke nižšie.
Celková rozloha dotknutých parciel je približne 578 ha.
Zistili sa pozemky neznámych vlastníkov, presunuli sa do Slovenského pozemkového fondu (pozri
článok 3.2 a článok 4). Existuje veľa zosnulých majiteľov, kde buď dediči nie sú známi alebo dedičské
konanie sa v tejto fáze (alebo vo fáze územného rozhodnutia) ešte neukončilo. Počty neznámych a
zosnulých majiteľov sa v priebehu procesu zmenia, keď sa ľudia budú posúvať vpred so svojimi
nárokmi a keď sa predložia dedičské (a ďalšie) nároky, mohlo by to znamenať, že parcela bude mať
viacero vlastníkov. Počty prípadov, ktoré sa dostanú na Slovenský pozemkový fond, sa preto môžu líšiť
od tých, ktoré sa uvedú v dokumente LARF.
V SS sa nezistili žiadni neformálni používatelia pozemkov, s výnimkou niekoľkých nájomcov, ktorí si
„neformálne“ prenajímajú záhradkárske oblasti/majetky od ich vlastníkov, niektorí z nich sú rodinní
príslušníci.
Tabuľka 3 Súhrnná tabuľka dotknutých pozemkov, parciel a vlastníkov – Typ 1 Trvalé pozemky8
TRVALÉ POZEMKY

Úsek
projektu/katastrálna
oblasť

Plocha
pozemkov
m2

Počet
parciel

Počet
štátom
vlastnených
parciel

Počet
súkromne
vlastnených
parciel

Počet
vlastníkov
(štátnych a
súkromných)

Počet
„známych“
vlastníkov
(štátnych a
súkromných)

Počet
neznámych
vlastníkov

Počet zosnulých
vlastníkov

Percento
podpísaných
zmlúv/tesne
pred podpisom
(Sept-2015)

1. úsek: D4 Jarovce - Ivanka Sever
Jarovce
Rusovce
Podunajské
Biskupice
Most pri Bratislave
Farná
Ivanka pri Dunaji

232,436

365

32

333

265

258

7

7

86,42 %

2,667

14

6

8

5

5

0

0

40,00 %

1,085,051

327

45

282

673

513

160

12

65,68 %

455,291

541

263

278

152

124

28

3

67,11 %

1,089,574

208

31

177

161

135

27

8

63,35 %

63,019

59

0

59

126

116

10

10

84,92 %

8Pre

5. úsek sa nadobudnutie pozemkov už vo všeobecnosti ukončilo, pretože územné rozhodnutie bolo potvrdené už pred
časom, 23. 10. 2013. V časovom rámci prípravy dokumentu LARF nebolo možné skompletizovať historické údaje o tomto
úseku.
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TRVALÉ POZEMKY

Úsek
projektu/katastrálna
oblasť
Vajnory

Plocha
pozemkov
m2
59,124

Počet
parciel
251

Počet
štátom
vlastnených
parciel
11

Počet
súkromne
vlastnených
parciel

Počet
vlastníkov
(štátnych a
súkromných)

240

781

Počet
„známych“
vlastníkov

Počet
neznámych
vlastníkov

767

Počet zosnulých
vlastníkov

Percento
podpísaných
zmlúv/tesne
pred podpisom

54

78,49 %

15

2. úsek: D4 Ivanka Sever - Rača
Ivanka pri Dunaji

37,034

18

1

17

39

36

3

2

84,62 %

Vajnory

108,892

173

21

152

360

313

47

17

71,11 %

Svätý Jur

210,988

312

28

285

738

723

15

53

76,69 %

3. úsek: R7 Prievoz - Ketelec
Nivy

168,106

402

204

198

74

44

30

1

22,97 %

Ružinov
Podunajské
Biskupice

204,947

294

66

228

86

73

13

9

19,77 %

122,143

124

15

106

22

3

65,35 %

20

18

2

46

44

2

162

158

4

170

26

Podunajské
Biskupice
Rovinka

109
127
4. úsek: R7 Ketelec - Dunajská Lužná

117,018
33,606

Nové Košariská

90,144

V časovom rámci LARF neboli k dispozícii
dátové polia

0%

V časovom
rámci LARF
neboli k
dispozícii
dátové polia

65 %
83 %

Jánošíková

307,876

Jánošíková

47,473

100 %

Šamorín

36,710

100 %

229,977

100 %

Bučuhaza

98,659

100 %

Cukáska Paka

86,485

Kvetoslavov

196
5. úsek: R7 Dunajská Lužná - Holice

14 %

100 %

Trnávka

118,895

Macov

54,652

100 %

153,562

100 %

41,954

100 %

Kostolná Gala

214,203

100 %

Poteho Osada

16,062

Blatné na Ostrove
Cefa

V časovom rámci LARF neboli k dispozícii dátové polia

100 %

100 %
6. úsek: II/572 Premiestnenie v Moste pri Bratislave

Podunajské
Biskupice
Most pri Bratislave
Vrakuňa
Podunajské
Biskupice
Celkové údaje

105,514

57

6

84,427

378

87

30,452

51

7

44

74

4

70

69,920

51

215

145

70

5

55,81 %

206

25

10

71,75 %

143

100

45

8

57,34 %

262

144

118

5

49,62 %

291
223
7. úsek: II/572 Premiestnenie Galvaniho

5,776,861

V polovici septembra bolo uzatvorených alebo tesne pred uzatvorením skoro 67 % kúpno-predajných
zmlúv s dotknutými vlastníkmi. Celá rozloha pozemkov v 5. úseku R7 z Dunajskej Lužnej do Holíc už
bola vysporiadaná, viac ako 95 % z nej je orná pôda.
Podľa informácií dostupných v územnom rozhodnutí a z katastra nehnuteľností, na dotknutých
pozemkoch je prevažne orná pôda (viac ako 88 %). Tabuľka nižšie podľa úsekov projektov sumarizuje
typy využitia existujúcich pozemkov, dotknutých týmto trvalým zabratím pozemkov. Viac ako 88 %
pozemkov nadobudnutých pre projekt je orná pôda.
Tabuľka 4 Typ využitia pozemkov dotknutých trvalým zabratím pozemkov
Úsek projektu

TYP VYUŽITIA POZEMKOV DOTKNUTÝCH TRVALÝM ZABRATÍM POZEMKOV
TYP POUŽITIA POZEMKOV/POKRYTIE (v hektároch - ha)
Orná pôda
Lúky
Záhrady
Sad
Vinica
Les
Voda

J102 D4 diaľnica /R7 rýchlostná cesta
SS LARF

Strana 16 z 59

Výstavba

23 October 2015

Iné

D4 diaľnica /R7 rýchlostná cesta LARF

1. úsek: D4 Jarovce - Ivanka Sever

284.9094

2.7709

0.0391

0.0534

0.0000

2.8314

0.0000

1.6313

2. úsek: D4 Ivanka Sever - Rača

22.0108

0.0000

0.0000

0.0000

12.4011

0.0000

0.1688

0.4209

0.6898

3. úsek: R7 Prievoz - Ketelec

25.4533

1.7425

2.5351

0.0000

0.0000

1.5483

1.5119

4.5454

12.1831

4. úsek: R7 Ketelec - Dunajská Lužná

52.3981

0.0000

0.0000

0.0011

0.0000

0.4700

0.0000

1.7736

0.2216

5. úsek: R7 Dunajská Lužná - Holice
6. úsek: II/572 Premiestnenie v Moste pri
Bratislave

99.4512

0.4527

0.0000

0.0000

0.0780

0.4717

0.0000

6.7424

2.6672

18.8968

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0973

0.0000

7. úsek: II/572 Premiestnenie Galvaniho

8.8385

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

1.1987

0.0000

Celkovo na použitie pozemkov (ha)
% typ použitia pozemkov : Celá rozloha
dotknutých zabratých pozemkov
Celková plocha trvalo zabratých
pozemkov v ha

511.9580

4.9661

2.5742

0.0545

12.4791

5.3214

1.6807

16.4096

22.2424

88,62 %

0,86 %

0,45 %

0,01 %

2,16 %

0,92 %

0,29 %

2,84 %

3,85 %

3.2

6.4807

578

Súhrn dotknutých stavieb

Na základe územného rozhodnutia bude potrebné 87 stavieb zbúrať (pozri tabuľku nižšie), sú
predovšetkým na 3. úseku R7 (len jedna neobytná budova sa zbúra na 1. úseku). 7 z týchto stavieb je
obytných a 80 je neobytných budov postavených v záhradách a väčšinou používaných na rekreačné
účely na víkendy a podujatia, niektoré z týchto nehnuteľností, ktoré nie sú registrované ako „obytné“,
sa môžu používať na obytné účely. Počas prebiehajúceho oceňovania nehnuteľností pre kúpnopredajné zmluvy a stavebné povolenie sa môžu zistiť ďalšie stavby, ktoré bude možno nutné zbúrať.
Všetky stavby na dotknutých pozemkoch sa budú pri oceňovaní brať do úvahy a súčasťou kúpnopredajnej zmluvy bude ponuka na kompenzáciu.
Tabuľka 5 Súhrn stavieb dotknutých projektom na D4/R7
Celkový počet
stavieb určených na
zbúranie

Počet
obytných
stavieb

Počet
nebytových
stavieb

Katastrálna plocha

Počet
dotknutých
stavieb

Počet dotknutých
stavieb v
súkromnom
vlastníctve

Počet dotknutých
stavieb vo
vlastníctve štátu

1. úsek: D4 Jarovce - Ivanka Sever
Jarovce
Rusovce
Podunajské Biskupice
1

0

1

1

1

Nivy

40

40

Ružinov

46

46

Most pri Bratislave
Farná
Ivanka pri Dunaji
Vajnory
3. úsek: R7 Prievoz - Ketelec

86

7

79

Podunajské Biskupice
Stavby spolu:
87

3.3

7

80

Zhrnutie dotknutej plochy - Typ 2 DOČASNÉ POZEMKY

Administratívne dočasne zabraté pozemky sú z 25 katastrálnych oblastí. Viac ako 150 ha pozemkov
bude dočasne obsadených počas výstavby projektu, viac ako 60 % z tejto plochy počas 3 rokov a zvyšok
počas 1 roka. Pri výstavbe projektu budú dva typy dočasne obsadenej pôdy, pričom istá časť tejto pôdy
sa zaťaží obmedzeniami v priebehu prevádzky na ceste. Tabuľka nižšie sumarizuje podľa úsekov
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projektu a podľa katastrálnej plochy dočasné obsadenie pozemkov, pre ktoré v súčasnej dobe NDS
pripravuje zmluvy.
Zmluvami pre trvalé a dočasné obsadenie ornej pôdy sa rozumie aj mechanizmus pre prípady, ak sa
ďalšie pozemky používajú/sú dotknuté na rovnakom pozemku majiteľa, ktorý bude odškodnený.
Tabuľka 6 Súhrnná tabuľka dotknutých pozemkov - Typ 2 Dočasné pozemky

Úsek projektu/katastrálna
oblasť
Jarovce
Rusovce
Podunajské Biskupice
Most pri Bratislave
Farná
Ivanka pri Dunaji
Vajnory
Ivanka pri Dunaji
Vajnory
Svätý Jur
Nivy
Ružinov
Podunajské Biskupice
Podunajské Biskupice
Rovinka
Nové Košariská
Jánošíková
Jánošíková
Šamorín
Kvetoslavov
Bučuhaza
Cukáska Paka
Trnávka
Macov
Blatné na Ostrove
Cefa
Kostolná Gala
Poteho Osada
Podunajské Biskupice
Studené
Most pri Bratislave
Vrakuňa
Podunajské Biskupice
Most pri Bratislave
Celkové údaje

3.4

DOČASNE ZABRANÉ POZEMKY
Dočasné
obsadenie
(3 roky) m2
Dočasné obsadenie (1 rok) m2
1. úsek: D4 Jarovce - Ivanka Sever
197,755
136693
2,670
0
190,015
68081
63,143
9558
33,500
11442
0
0
0
0
2. úsek: D4 Ivanka Sever - Rača
3,535
2939
38,419
37478
50,022
69458
3. úsek: R7 Prievoz - Ketelec
72,732
33821
104,852
42330
20,750
31430
4. úsek: R7 Ketelec - Dunajská Lužná
0
3414
0
0
0
1035
24,276
23211
5. úsek: R7 Dunajská Lužná - Holice
0
746
191
3681
44,363
18769
8,513
8031
10,094
2074
31,391
1435
8,535
1680
12,955
18665
333
1022
42,416
26091
0
3748
6. úsek: II/572 Premiestnenie Mosta pri Bratislave
6,673
9619
0
440
6,817
23904
7. úsek: II/572 Premiestnenie Galvaniho
0
10890
5,905
25774
0
1101
973,950
602,345

Celková rozloha dočasne
zabraných pozemkov
334448
2670
258096
72701
44942
0
0
6474
75897
119480
106553
147182
52180
3414
0
1035
47487
746
3872
63132
16544
12168
32826
10215
31620
1355
68507
3748
16292
440
30721
10890
31678
1101
1,576,295

Súhrn pôdy určenej na kompenzačné opatrenia kvôli vyrovnaniu - typ 3 POZEMKOV NA
KOMPENZÁCIU

Pre tento projekt sa vyžaduje obstarať pôdu určenú na kompenzačné opatrenia kvôli vyrovnaniu strát
a dopadov pre chránenú oblasť (t.j. sieť Natura 2000). Zahŕňa to aj 9 oblastí okolo miesta, kde Dunaj
križuje 1. úsek D4, pozri obrázok 2 nižšie. Na základe údajov dostupných v čase prípravy SS, bude
dotknutých viac ako 200 parciel (vrátane takých, ktoré majú súkromných vlastníkov, sú vlastnené
Slovenskou republikou, atď.) a plocha s rozlohou približne 99 ha. Súhrn pozemkov určených na
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kompenzačné opatrenia sa uvádza v tabuľke nižšie. Najväčšou dotknutou oblasťou je obec Čunovo.
Dotknuté pozemky sú chránené ako: Chránené vtáčie územie Dunajské luhy. 9
Tabuľka 7 Súhrn pozemkov určených na kompenzáciu – Typ 3

Úsek
projektu/katastrálna
oblasť

Počet
dotknutý
ch parciel

Rusovce

1

Čunovo

56

Čunovo

2

Podunajské Biskupice

67

Kalinkovo

15

Ružinov

Čunovo
Nové Košariská
Kalinkovo
Celkový počet
dotknutých parciel
Celková dotknutá
plocha pozemkov v ha

POZEMKY URČENÉ NA KOMPENZÁCIU
Počet
parciel so
zmiešaným
vlastníctvo
Dotknut
Počet
Počet
m
á plocha
štátom
súkromne
(štátnym a
pozemk
vlastnený
vlastnený
súkromný
ov m2
ch parciel
ch parciel
m)
KO-1: Kompenzačné opatrenie 1
74,659
0
1
0
KO-2: Kompenzačné opatrenie 2
90,333

Počet
vlastníkov
(štátnych a
súkromnýc
h)

Počet
„známych
“
súkromný
ch
vlastníkov

Počet
neznámy
ch
vlastníko
v

2

2

0

2
49
KO-3: Kompenzačné opatrenie 3
89,109
0
2
KO-4: Kompenzačné opatrenie 4
393,774
7
60
KO-5: Kompenzačné opatrenie 5
96,795
1
13
KO-6: Kompenzačné opatrenie 6

0

81

66

13

0

2

2

0

0

47

11

34

1

29

14

13

17

20,000

0

17

3

1

19
28
4

123,571
96,645
8,487

KO-7: Kompenzačné opatrenie 7
5
14
0
0
28
0
4
0
0

60
32
1

56
32
1

0
0
0

13

3

209
99.34

Poznámka: KO-7 obsahuje 3 oblasti pozemkov, ktoré sa majú obstarať – 1 na východnej strane
Dunaja 2 na západnej strane Dunaja – pozri obrázok 2.

9

Podrobnosti o dopadoch na sieť Natura 2000 môžete nájsť v netechnickom zhrnutí projektu výstavby diaľnice D4/R7
(NTS): www.obchvatbratislavy.sk
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Obrázok 2 Pôda určená na kompenzačné opatrenia
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3.5

Ďalšie pozemky požadované koncesionárom - typ 4

Koncesionár môže dodatočne vyžadovať 2 hlavné typy pôdy, okrem tej, ktorá sa zistila v rámci LARF.
Typ 4 (a)
Pozemky určené na dodatočné dočasné obsadenie kvôli prácam počas výstavby –
ďalšie pozemky určené na dočasné zabratie, ktoré koncesionár požaduje, sa bude musieť koncesionár
zabezpečiť zmluvou, a
Type 4 (b)
Pozemky určené na dodatočné trvalé nadobudnutie kvôli zmenám v návrhu –
koncesionár môže zistiť, že kvôli zmenám v podrobnom návrhu potrebuje ďalšie pozemky na trvalé
zabratie. Keď sa tieto zmeny schvália, potom koncesionár musí formálne požiadať NDS (v zastúpení
MDVRR), aby obstarali tieto dodatočné pozemky na trvalé zabratie10.
LARF obsahuje požiadavky a záväzky súvisiace s koncesionárom a ďalšie požiadavky týkajúce sa
pozemkov, ktoré môže požadovať a/alebo určiť.

4.

Právny a regulačný rámec

Tento projekt splní požiadavky a normy národnej legislatívy a zásad EBRD, najmä požiadavku EBRD 5
na výkon o nadobúdaní pozemkov, nedobrovoľnom presídľovaní a ekonomickom presťahovaní.
Nasledujúci článok sumarizuje národnú legislatívu a požiadavky EBRD a príloha 2 predstavuje rozdiely
medzi nimi.
4.1

Slovenský legislatívny rámec

Zákon o vyvlastňovaní: Postup vyvlastňovania sa v Slovenskej republike riadi Stavebný zákon (zákon
č. 50/1976 Zb.) a vzťahuje sa na prevod vlastníckych práv k pozemku alebo stavbe, obmedzenie práv
vlastníkov k pozemkom alebo stavbám, alebo vytvorenie/zrušenie alebo obmedzenie vecného
bremena na pozemok alebo stavbu.
Verejný záujem: Vyvlastnenie je možné realizovať iba v prípade projektov, ktoré sú vo verejnom
záujme, a to musí byť vo všeobecnosti riadne odôvodnené v územnom rozhodnutí.
Osobitné zákony pre dopravný sektor: Pre sektor dopravy sú špeciálne pripravené a zavedené právne
predpisy na urýchlenie procesu vyvlastnenia, aby sa uľahčia výstavba diaľnic a ciest, ktoré sú vo
verejnom záujme. Kľúčovú legislatívu predstavuje zákon č. 669/2007 Z.z. o jednorazových
mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. Typy
projektov, na ktoré sa vzťahujú tieto právne predpisy, sú opísané v prílohe v rámci legislatívnej
dokumentácie. Projekt D4/R7 je projektom, na ktorý sa vzťahuje táto legislatíva.
Kľúčové rozdiely medzi všeobecným zákonom o vyvlastnení (č. 50/1976 Zb.) a osobitným predpisom
pre sektor dopravy (č. 669/2007 Z.z.) sú


Štát je schopný získať predkupné právo na nákup pozemkov a stavieb, takže po vydaní územného
rozhodnutia vlastník nemôže predať majetok tretej strane,

10

Pozemky spojené s týmto trvalým zabraním pozemkov môžu byť tiež také, ktoré možno bude treba dočasne obsadiť alebo
na ne MDVRR uloží obmedzenia.
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Hodnota kompenzácie za majetok uvedený v návrhu kúpno-predajnej zmluvy sa vypočíta ako 20%
navýšenie sumy, na ktorú by inak mal nárok v prípade, že by projekt nebol zahrnutý do tejto
legislatívy pre konkrétny sektor, cieľom je motivovať majiteľa, aby predal pozemok
prostredníctvom priateľskej dohody a znížila sa tak možnosť právneho odvolania,



Štát musí zaplatiť odškodné pre vlastníkov majetku v kratšom časovom období, ktoré sa počíta
odo dňa rozhodnutia o vyvlastnení. Je to zvyčajne rýchlejšie ako doba uvedená stavebnými úradmi
podľa všeobecných právnych predpisov,



Ďalšia podpora sa poskytuje na presťahovanie, napr. úhrada nákladov na presťahovanie
jednotlivých položiek domácnosti na nové miesto, a



Pre formálnych vlastníkov bytov, ktorí sú vysídlení, štát zaplatí vysídleným osobám nájomné za
dočasné bývanie na maximálne 18 mesiacov, kým sa nepresťahuje do svojho nového bydliska.

Proces vyvlastnenia:
Proces vyvlastnenia sa vykonáva súbežne s procesom získavania územného a stavebného rozhodnutia,
čo sa uvádza v nasledujúcej tabuľke. Developer/Vyvlastňovateľ (t.j. NDS v tomto prípade riadi proces
v mene MDVRR) sa bude spočiatku snažiť dosiahnuť nadobudnutie pozemkov rokovaním a dohodou s
majiteľom pred rozhodnutím prejsť k procesu vyvlastnenia.
Tabuľka 8 Súhrn procesu vysťahovania
Štádium procesu
nadobúdania pozemkov

Činnosti/poznámky:

Pred získaním územného rozhodnutia (súčasne s fázou štúdie uskutočniteľnosti projektu a EIA)


Počiatočné územné plánovanie a stanovenie pozemkov potrebných pre nadobudnutie; stanovenie dotknutých
parciel a stavieb.



Vyvlastňovateľ obstaráva znalca na oceňovanie nehnuteľností. Znalec pripraví potrebné informácie pre územné
rozhodnutie - vrátane zoznamu objektov určených na zbúranie.

Územné rozhodnutie obsahuje aj:


Zdôvodnenie verejného záujmu.



Identifikácia pozemkov a dotknutých parciel a stavieb. Zoznam objektov určených na zbúranie.

Pred získaním stavebného povolenia (pred fázou návrhu podrobného projektu)
1. Pokus o dosiahnutie 
riešenia rokovaním

Príprava geometrických plánov a dokumentov pre návrh kúpno-predajnej zmluvy, okrem iným (iba právne
nároky).



Oznámenia a stretnutia s vlastníkmi dotknutej pôdy.



Znalec pripraví správu o ocenení parcely/nehnuteľností a ďalšiu dokumentáciu potrebnú pre určenie výšky
kompenzácie v súlade s jednou zo schválených metodík (znalecký posudok je k dispozícii po vydaní územného
rozhodnutia takže je možné, že sa zistia ďalšie objekty/stavby na zbúranie, okrem tých, ktoré sa uviedli v
územnom rozhodnutí). Ocenenie sa vykonáva podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, okrem toho sa pridá stimul 20 %, ako sa uvádza v
zákone č. 669/2007 Z.z.



Pokus o nadobudnutie dotknutých pozemkov pomocou riešenia rokovaním. Developer predloží návrh kúpnopredajnej zmluvy zahŕňajúcej pozemky a stavby (a zušľachtenie pozemkov) dotknutým majiteľom, aby ju
zhodnotili a reagovali na neho do 15 dní.
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Štádium procesu
nadobúdania pozemkov

2.
Postup
nedobrovoľnom
vyvlastnení

Činnosti/poznámky:


Ak majitelia nehnuteľnosti nesúhlasia s navrhovanou kompenzáciou v návrhu kúpno-predajnej zmluvy, potom
si môžu zaobstarať svoj vlastný znalecký posudok a môžu ho použiť pri požadovaní dodatočnej náhrady v rámci
vyrokovaného riešenia11.



V prípade, že majiteľ je ochotný predať svoj majetok dobrovoľne, podpíše sa kúpno-predajná zmluva a
vyvlastneniu sa vyhne.



Katastrálny úrad vydá kladné rozhodnutie o nadobudnutí pozemku a záznam sa aktualizuje v katastri
nehnuteľností, a potom, ako sa vykonaná platba, potvrdí sa prístup k pozemku zo strany nového majiteľa.



Úhrada kúpnej ceny sa, podľa návrhu zmluvy, navrhuje uskutočniť do 60 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o
schválení registrácie vlastníctva z katastrálneho úradu je a po písomnom oznámení čísla bankového účtu.



V prípade, že vlastník nemôže súhlasiť s podmienkami kompenzácie s developerom/vyvlastňovateľom,
potom sa tento proces vyvlastnenia môže začať.

pri 

Vyvlastňovateľ môže začať vyvlastňovacie konanie, (i) ak sa nedosiahla priateľská dohoda podľa vyššie
uvedených podmienok, (ii) ak dotknutá strana neodpovie v požadovanej lehote, (iii) ak vlastník pozemku nie je
zapísaný v úradných záznamoch alebo vlastníka nie je možné zistiť; na tejto fáze sa podieľa Slovenský pozemkový
fond (pozri nižšie).



„Vypočutie“ strán (vlastníkov a vyvlastňovateľa) organizuje stavebný úrad, ktorý dostane oznámenie minimálne
15 dní vopred a prijmú sa námietky. Pred dátumom vypočutia majiteľ má možnosť namietať proti vyvlastneniu
a mal by predložiť stavebnému úradu písomné podanie s uvedením dôvodov svojej námietky a poskytnúť údaje
o svojom vlastnom ocenení.



Počas vypočutia sa za účasti majiteľa skúma toto:

(ak zlyhajú rokovania)

o Účel a zdôvodnenie vyvlastnenia, vrátane toho, či projekt, ktorý vyžaduje vyvlastnenie, je vo verejnom záujme,
a či sa rozsah vyvlastnenia minimalizoval v najvyššej možnej miere,
o Že nákup pozemku a/alebo stavby sa nemôže dosiahnuť prostredníctvom dobrovoľného predaja v diskusii s
majiteľom,
o Do akej miery je projekt v súlade s národnými/regionálnymi/obecnými územnými plánmi, a
o Rozsah vyvlastnenia, aby sa zabezpečilo, že v prípade vyvlastnenia, ktoré môže viesť k vytvoreniu pozemkov,
ktoré majú malú veľkosť, bude vyvlastnený celý pozemok v prípade, ak si vlastník pozemku želá, aby to bol tento
prípad. Cieľom je, aby sa zabránilo vytváraniu malých pozemkov, ktoré môžu, ale nemusia byť v budúcnosti
ekonomicky životaschopné pre výstavbu stavieb alebo poľnohospodárske využitie12.


Príslušný stavebný úrad rozhoduje o vyvlastnení po vypočutí (spravidla do 30 dní). Príslušný orgán vydá kladné
rozhodnutie o vyvlastnení pozemkov, čím potvrdí prístup k pozemkom zo strany nového majiteľa. Rozhodnutie
o vyvlastnení môže byť predmetom odvolacieho konania a súdneho preskúmania. Ak sa potvrdí rozhodnutie o
vyvlastnení, vlastnícke práva sa prevedú na nového vlastníka, čím sa zaistí prístup k pozemkom. Ak sa
rozhodnutie o vyvlastnení nepotvrdí, postup vyvlastnenia je od začiatku zrušený.

Kompenzácia/ocenenie13: Oceňovanie sa vykoná počas obdobia, keď sa podá žiadosť o stavebné
povolenie, vykoná ho nezávislý registrovaný znalec, činnosť týchto znalcov riadi ministerstvo
spravodlivosti. Na určenie výšky oprávnenej kompenzácie majiteľa sa používajú platné trhové ceny.
Trhová cena odráža cenu identickej parcely alebo stavby, ktorá je v podobnom stave, v danej dobe. V
rámci celej Slovenských republiky sa používa konzistentný súbor noriem a jednotkových sadzieb, ktorý

11

Znalecký posudok so stanovením ceny zvyčajne stojí 150-300 €. Avšak tí, ktorí vyhľadávajú kvalitnú bezplatnú právnu
pomoc, si môžu zaobstarať svoj vlastný znalecký posudok s ocenením vypracovaný odborníkom bez toho, aby vznikli
akékoľvek náklady. Bezplatná právna pomoc sa poskytuje tým, ktorí dostávajú príspevok v hmotnej núdzi.
12

Pozri poznámku pod čiarou Error! Bookmark not defined.

13

Podrobnosti o procese oceňovania špecifickom pre projekt sú uvedené v kapitole 5 nižšie.
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zahŕňa použitie máp na oceňovanie pozemkov. Oceňovanie zahŕňa stavby, ktoré sú povolené, a
zušľachtenie pozemkov/nehnuteľností, ktoré nie sú povolené. Vo všeobecnosti je rozdiel pri
oceňovaní medzi povolenými a nepovolenými stavbami, pretože povolené stavby sú všeobecne
kvalitnejšie, čo je nevyhnutné pre splnenie požiadaviek stavebných zákonov.
Podľa slovenského právneho rámca vlastník má nasledujúce možnosti presídlenia, ale pre tento
projekt NDS ponúka len kompenzáciu v hotovosti, pretože nemôže podľa svojich stanov nakupovať
alebo obstarávať pozemky na presídlenie, a preto nemôže vo všeobecnosti ponúknuť žiadne náhradné
riešenie porovnateľnou nehnuteľnosťou:


Kompenzácia hotovosťou za pozemky a/alebo stavby/nehnuteľnosti, ktoré stratili svoju trhovú
hodnotu (pozri kapitolu 5, kde sa nachádza viac informácií špecifických pre tento projekt),



Kompenzácia hotovosťou za hodnotu plodín, ak sa pôda používa na poľnohospodárske účely, a



Poskytnutie náhradnej pôdy a/alebo stavby na základe dohody s majiteľom.

Pre dopravné projekty, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 669/2007 Z.z., vlastníci pôdy dostávajú stimul,
aby dobrovoľne predali svoje pozemky a nehnuteľnosti získaním o 20 % vyššej kompenzácie, ako je
cena určená znalcom. Zvýšená cena sa môže tiež vyplatiť po spustení vyvlastňovacieho procesu, pokiaľ
sa dosiahne priateľská dohoda.
Neznámi a zosnulí vlastníci pozemkov - Slovenský pozemkový fond: Pre pozemky, ktoré sa obstarajú
a ich vlastníci sú neznámi alebo zosnulí, vyvlastňovateľ (t.j. pre tento projekt NDS) začne proces
vyvlastňovania. Vzhľadom k tomu, že nie je možné rokovať s majiteľom a urobiť ponuku na
kompenzáciu, peniaze za nadobudnuté pozemky sa uložia v Slovenskom pozemkovom fonde.
Metodika oceňovania v rámci procesu vyvlastnenia sa vykonáva tiež na základe znaleckého posudku v
rovnakom procese ako pri známych vlastníkoch pozemkov.
V prípade zosnulých majiteľov, ak sa dedičské konanie ukončí pred začatím procesu vyvlastnenia,
právoplatný majiteľ dostane rovnakú kompenzáciu, ako je to u známych majiteľov pozemkov, ak
dobrovoľne pozemky/nehnuteľnosti predajú. Developer/vyvlastňovateľ (t.j. v tomto prípade NDS)
priamo komunikuje a vyjednáva s právoplatnými dedičmi a ponúkne im potrebný čas na prípravu
dokladov o prevode vlastníctva.
U neznámych vlastníkov po spustení procesu vyvlastnenia každá osoba, ktorá je schopná preukázať,
že je zákonným vlastníkom pozemku (alebo má právny nárok na pozemok), bude mať možnosť získať
právoplatnú kompenzáciu za nadobudnuté pozemky počas nasledujúcich 10 rokoch zo Slovenského
pozemkového fondu.
Uzávierka: Dátum uzávierky nie je výslovne uvedený v slovenskej legislatíve, vo všeobecnosti sa však
používa dátum platnosti územného rozhodnutia.
Sociálno-ekonomické prieskumy/súpis a inventarizácia dotknutých pozemkov a nehnuteľností:
Realizácia sociálno-ekonomického prieskumu a súpisu špecificky súvisiaceho s vyvlastnením
pozemkov sa podľa slovenskej legislatívy výslovne nevyžaduje; Posúdenie vplyvov na životné
prostredie (podľa zákona č. 24/2006 Zb.) obsahuje určité východiskové sociálne informácie a
informácie o posúdení dopadu, ktoré môžu byť k dispozícii, aby informovali pri procese nadobúdania
pôdy. Znalecký posudok s ocenením pripravený znalcom, ktorý je základom pre kompenzáciu
ponúknutú v kúpno-predajnej zmluve slúži ako podrobná inventarizácia pozemkov a nehnuteľností.
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Vlastníctvo pozemkov a stavieb: Slovenské zákony umožňujú vlastníctvo parcely nezávislé na
vlastníctve stavby, postavenej na tejto parcele, ak existuje súhlas vlastníka pozemku, a odlišné ako je
vlastníctvo stavby14.
Pomoc zraniteľným osobám pri presídľovaní: Podľa právnych predpisov neexistujú žiadne osobitné
ustanovenia o poskytovaní pomoci zraniteľným skupinám. Ďalšia podpora sa poskytuje na
presťahovanie podľa zákona 669/2007 Z.z., napr. úhrada nákladov na presťahovanie jednotlivých
položiek domácnosti na nové miesto.
Právna pomoc: Bezplatná právna pomoc pri vyvlastnení je k dispozícii pre osoby, ktoré poberajú
príspevok v hmotnej núdzi.
Neformálni obyvatelia a používatelia pozemkov: Slovenská legislatíva poskytuje vo všeobecnosti
kompenzáciu tým, ktorí majú formálne zákonné práva na pozemky alebo stavby. Neformálne práva k
pozemkom sa vo všeobecnosti neuznávajú s výnimkou toho, že proces oceňovania (ktorý uplatňuje
NDS – pozri článok 5) oceňuje stavby/zušľachtenie pozemkov, ktoré nie sú povolené.
4.2

Požiadavky EBRD

Požiadavky EBRD týkajúce sa nadobúdania pozemkov a vysídlenia, relevantné pre tento projekt, je
možné zhrnúť takto:


zabrániť alebo, ak je nevyhnutné, minimalizovať nedobrovoľné presídlenie preskúmaním
alternatívnych návrhov projektu; opatrenia na zmiernenie negatívnych dopadov na presídlené
osoby a hostiteľské spoločenstvá sa musia starostlivo naplánovať a zrealizovať;



zmierniť negatívne sociálne a ekonomické dopady nadobudnutia pozemkov alebo obmedzení
používania a prístupu k pozemkom dotknutými osobami týmito spôsobmi: (i) Poskytnutie
kompenzácie za stratu nehnuteľností v reprodukčnej obstarávacej cene pred prevzatím vlastníctva
nadobudnutého majetku a (ii) Zabezpečením, aby sa činnosti súvisiace s presídlením realizovali so
zodpovedajúcim zverejnením informácií, konzultáciami a informovanou účasťou dotknutých osôb,



obnoviť alebo, kde je to možné, zlepšiť životné podmienky a životnú úroveň vysídlených osôb,
vrátane tých, ktorí nemajú žiadne právne rozpoznateľné práva alebo nároky na pozemky
(nachádzajúcim sa v oblasti dotknutej projektom v čase uzávierky), na úroveň pred projektom a
podporovať ich počas prechodného obdobia,



prijať osobitné opatrenia na pomoc znevýhodneným alebo ohrozeným jednotlivcom alebo
skupinám (nachádzajúcim sa v oblasti dotknutej projektom v čase uzávierky), ktoré môžu byť viac
negatívne ovplyvnené presídlením ako ostatní, a ktorí môžu mať obmedzené schopnosti
uplatňovať svoje nároky alebo využívať pomoc pri zabezpečovaní živobytia a súvisiacich výhodách
rozvoja,



zriadiť mechanizmus riešenia sťažností na prijímanie a včasné riešenie konkrétnych pripomienok
týkajúcich sa kompenzácie a presídlenia, ktoré predložia vysídlené osoby, vrátane opravného
mechanizmu navrhnutého tak, aby sa spory riešili nestranne.

14

Pre tento projekt NDS zistila len jeden možný prípad takejto situácie.
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Vyššie uvedený zoznam je len súhrnom hlavnej požiadavky EBRD PR 5: Úplné znenie zásad pre
nadobúdanie pozemkov, nedobrovoľné presídlenie a ekonomické presťahovanie (2014) nájdete na
adrese http://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html.
4.3

Analýza rozdielov medzi slovenskou legislatívou a požiadavkami EBOR

Kľúčové rozdiely medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi Slovenskej republiky a požiadavkami
EBOR PR5, relevantnými pre tento projekt, sa uvádzajú v prílohe 2, spolu so zhrnutím navrhovaných
opatrení na preklenutie týchto rozdielov. Matica nárokov uvedená v kapitole 7 a záväzky a opatrenia
zhrnuté v kapitole 8 tiež obsahujú opatrenia na preklenutie niektorých z týchto rozdielov.

5.

Stav procesu nadobúdania pozemkov a presídlenia

Táto kapitola obsahuje súhrnné informácie o stave procesu nadobúdania pozemkov a presídlenia pre
tento projekt a protokoly/procesy špecifické pre projekt, ktoré dokument LARF má za cieľ sprístupniť.
Úloha a zodpovednosť za proces nadobúdania pozemkov a presídľovanie, ktorý realizuje NDS v
súvislosti s územným rozhodnutím a stavebným povolením a všetky následné procesy, súvisiace s
pozemkami, ktoré požaduje koncesionár, sa tiež uvádzajú nižšie v bode 5.2.
5.1

Stav procesu nadobúdania pozemkov a presídlenia

Proces nadobúdania pozemkov realizuje NDS v zastúpení MDVRR. Tento proces nasleduje po
právnom procese načrtnutom v tabuľke 8 vyššie.
Tento proces, ktorý sa vzťahuje na trvalé nadobudnutie pozemkov je ukončený približne na 67 % (k
septembru 2015 – podľa rozlohy a bez pozemkov určených na kompenzáciu) so 100 % pozemkov už
nadobudnutých pre určité úseky, napr. 5. úsek R7: Dunajská Lužná - Holice. Dočasné zmluvy (t.j.
nájomné zmluvy/zmluvy za zapožičanie pre dočasné obsadenie) za pozemky tiež pripravuje NDS a
postupujú dobre.
Nižšie je uvedený prehľad protokolu špecifického pre projekt: „Proces oceňovania“ uplatnený v
projekte pre kľúčové typy dotknutých pozemkov a nehnuteľností, ďalej len „Dedičské konanie“ a
„Prístup k pozemkom“
5.2

Procesy oceňovania projektu

Proces oceňovania pri nadobúdaní pozemkov a vyvlastňovaní sa vykonáva v súlade s ustanoveniami
zákona č. 669/2007 Z.z. a vyhlášky č. 492/2004 Z.z., ktoré obsahujú metódu oceňovania nehnuteľností.
Nasledujúce odseky sa zameriavajú na metodiku oceňovania, ktorá sa môže použiť pre proces
nadobúdania pozemkov v konkrétnom prípade projektu diaľnice D4/R7.
Vzhľadom k tomu, že kataster nehnuteľností Slovenskej republiky je dobre zavedený, NDS sa podarilo
identifikovať dotknuté pozemky a väčšinu vlastníkov pôdy v oblasti projektu. Neznámi (a zosnulí)
majitelia parciel sa posunuli do Slovenského pozemkového fondu (pozri článok 4.1 vyššie). NDS použila
súdnych znalcov na proces oceňovania v súlade s národnými predpismi. Musí sa to vykonať na základe
trhových hodnôt, ako sa uvádza vyššie. Ale pozemky dotknuté touto trasou sa oceňujú ako „stavebné
pozemky“ (pozri v tabuľke 9 položku „Sadzby pre kompenzáciu a nároky“). Kompenzácia, ktorú
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ponúkne NDS v kúpno-predajných zmluvách, využíva motivačnú zložku 20 %, o ktorú sa navyšuje cena
určená v znaleckom posudku.
Metodika oceňovania pre dočasné zabranie pozemkov sa uskutočňuje v súlade s vyhláškou MS SR č.
492/2004 Z.z. (podľa štandardného vzorca15).
5.2.1

Proces oceňovania stavieb

V kontexte tohto projektu v súčasnosti existuje 87 budov, ktoré sa majú zbúrať (pozri kapitolu 4).
Špeciálne akreditovaní znalci pripravia posudky o všetkých stavbách, ktoré sa nachádzajú na
pozemkoch, ktoré sa musia nadobudnúť natrvalo. Tento posudok sa zameria na všetky aspekty
súvisiace s bytovými domami a ďalšími budovami alebo pomocnými stavbami umiestnenými na
pozemkoch, ktoré sa musia nadobudnúť.
Nebytové domy, ktoré NDS určila, sa stále ohodnocujú a môžu nastať prípady, keď trvalí obyvatelia
žijú v niektorých z týchto stavieb (domoch), ktoré sa v súčasnej dobe považujú za nebytové stavby. V
takomto prípade NDS bude tieto špecifické prípady riešiť ako obytné budovy.
Znalecký posudok s ocenením sa použije ako podklad pre kúpno-predajnú zmluvu a bude zahŕňať
okrem naratívnej časti aj fotografie a hodnotiace metodické úvahy, odhady nákladov pre mnohé
aspekty, vrátane: druhu budovy (bytu, dom, drevený/kovový prístrešok, chata atď); ploty; studne;
prípojka na vodu; prípojka na kanalizáciu; čističky odpadových vôd (ak existujú); pripojenie na
elektrinu; betónové povrchy/spevnené plochy; brány; zdroje na využívanie pozemkov a zdroje na báze
pozemkov; a stromy/plodiny atď.
5.2.2

Proces oceňovania pre kompenzáciu poľnohospodárskej pôdy (dotknutej trasou
projektu)

Väčšina dotknutých pozemkov v oblasti projektu je poľnohospodárska pôda. Ustanovenia týkajúce sa
oceňovania poľnohospodárskej pôdy sú uvedené vo vyhláške MS SR č. 492/2004 Z.z. Súkromní
vlastníci poľnohospodárskej pôdy majú nárok na kompenzáciu za stratu pôdy. Aby bolo možné
stanoviť správnu hodnotu kompenzácie, NDS má pripravené znalecké posudky s ocenením pre rôzne
typy využívania pozemkov. V prípade poľnohospodárskej pôdy je metodika oceňovania rovnaká ako u
ostatných typov pozemkov a oceňuje sa ako „stavebný pozemok“, kde je ovplyvnená trasou projektu.
Vlastníci sú oprávnení získať 20 % stimul navyše k cene uvedenej v znaleckom posudku, ak dobrovoľne
predajú pozemky.
Zvyčajne veľké spoločnosti prenajímajú poľnohospodársku pôdu a pracujú na nej. Počas Sociálneho
prieskumu sa zistilo, že polia boli vo všeobecnosti veľké a často ich prenajímalo viacero súkromných
vlastníkov „spoločne“ pre rôzne poľnohospodárske spoločnosti. NDS kontaktovala veľké
poľnohospodárske spoločnosti, ktoré pracujú na pôde v oblasti projektu a informovala ich o ich
právach a povinnostiach.
〖VŠH〗_NPMJ = 〖VŠH〗_POZMJ* [(〖(1+k)〗^n*k)/(〖(1+k)〗^(n )-1)]* k_(N ) (Euro/m2, rok): VŠHPOZMJ –
jednotková trhová hodnota pozemkov (EUR/m2); K – úroková miera, ktorá je s výpočtom v desatinnej forme (%/100) (vklady
osôb alebo spoločností viazané na 1, 2 alebo viac než na 2 roky v komerčných bankách, priemer za rok; bez úrokovej miery
ECB); kN - koeficient, ktorý berie do úvahy daňové zaťaženie dane z príjmu, rovná sa (N+100)/100, kde N odráža náklady
súvisiace s dosiahnutím hrubého príjmu (percento dane z príjmu) (19 alebo 22 %); a n - počas očakávanej návratnosti investícií
sa pohybuje bežne v rozsahu 15-40 rokov, v závislosti od ekonomických faktorov, faktorov daného umiestnenia a fyzických
faktorov.
15
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Pretože poľnohospodárske podniky si prenajímajú pozemky, majú nárok iba na náhradu straty na
úrode, ak takáto strata vznikne. V čase prípravy LARF poľnohospodárske spoločnosti boli informované,
že stále môžu obsiať dotknuté pozemky v roku 2015, ale nie od roku 2016. Ak sú niektoré plodiny
ovplyvnené prácami na projekte, dotknutí nájomcovia budú mať nárok na odškodnenie za straty na
úrode. Ocenenie za straty na úrode sa vykonáva pomocou špecializovaným odborným hodnotiteľom,
znalcom.
5.2.3

Proces oceňovania pre firmy

Pozdĺž trasy D4/R4 je niekoľko spoločností, ktoré budú trvalo dotknuté projektom (napr. minihotel na
trase 3. úseku R7).
Podľa zákona č. 492/2004 o stanovení všeobecnej hodnoty majetku existuje niekoľko metód
oceňovania, ktoré sa môžu použiť pre oceňovanie podnikov. Medzi ne patria: majetková metóda,
podnikateľská metóda, kombinovaná metóda, likvidačná metóda a porovnávacia metóda. Tieto
metódy sa zvažujú pre postihnuté podniky v znaleckých posudkoch s ocenením pre projekt. Potom,
ako sa predloží znalecký posudok ocenením, NDS sa obráti na príslušných vlastníkov firiem a dá im
priamu ponuku na nákup nehnuteľnosti prostredníctvom kúpno-predajnej zmluvy.
5.2.4

Proces oceňovania pre pozemky určené na kompenzačné opatrenia (pre územia Natura
2000)

Pôda určená na kompenzačné opatrenia kvôli vyrovnaniu strát a dopadov pre chránenú oblasť (t.j. sieť
Natura 2000) - pozri obrázok 1 vyššie a článok 3.4. To zahŕňa oblasti okolo Dunaja a Chránenú krajinnú
oblasť Dunajské luhy.
Metodika oceňovania pre kompenzáciu dotknutých pozemkov sa vykonáva podľa zákona č. 492/2004.
Podľa právneho rámca sa pozemky určené na kompenzačné opatrenia oceňujú ako
„poľnohospodárska pôda“, zatiaľ čo pozemky ovplyvnené trvalou diaľnicou sa oceňuje ako „stavebný
pozemok“. NDS je v procese identifikácie dotknutých pozemkov, potvrdzovaní majiteľov a oceňovania
pozemkov určených na kompenzačné opatrenia. V rámci LARF sa nachádza záväzok (pozri 8. kapitolu)
pre proces oceňovania, ktoré má NDS zverejniť a ďalej sa má uplatňovať u dotknutých vlastníkov a
miestnych orgánov, aby diskutovali o procese oceňovania, možnostiach kompenzácií a ponukách pre
svoje majetky.
5.3

Postup v prípade dedičstva

V prípade, že osoba má právny nárok, napríklad dedičský, na pozemky, ktoré sa musia nadobudnúť
(na trvalé alebo dočasné obsadenie) pre projekt, tento človek musí predložiť dokumenty potvrdzujúce
jeho dedičské práva, a potom môže v NDS podať žiadosť o kompenzáciu. NDS pripravila informačný
leták o postupe v prípade dedičstva a poskytla ho všetkým záujemcom na vyžiadanie. Môže sa vyžiadať
od NDS (pozri údaje o kontaktnej osobe - článok 12).
Súhrn procesu pre prípad dedičstva sa uvádza nižšie:


Navrhovateľ najprv zhromaždí všetky dokumenty, ktoré má o vlastníctve pôdy, a potom rieši
evidenciu v katastri nehnuteľností a požiada o list vlastníctva, v ktorom sa zaregistruje vlastníctvo,
ktorá je v prospech jeho príbuzného.
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Potom navrhovateľ musí podať oficiálnu žiadosť o dedičstvo na miestny súd. Až po získaní
konečného súdneho rozhodnutia navrhovateľ môže ísť do NDS a predložiť žiadosť o kompenzáciu
za svoje pozemky.

5.4

Protokol prístupu k pozemkom v rámci projektu

K prístupu k pozemkom nemôže dôjsť pred vyplatením kompenzácie dotknutému majiteľovi. Prístup
k pozemkom (trvalý aj dočasný) musí zabezpečiť a poskytnúť koncesionárovi NDS, aby začal práce.
Kúpno-predajná zmluva obsahuje ustanovenie o 60-dňovej lehote od dátumu podpisu, ktorá
umožňuje registráciu na katastri a schvaľovací proces. Sú tam aj ustanovenia, ktoré umožňujú
dotknutej strane, aby zostala v nehnuteľnosti (alebo používala pôdu napríklad na poľnohospodárske
účely) a že sa jej poskytne 2 mesačná lehota, aby sa presťahovala. NDS zaviedla aj príslušné
ustanovenia v súvislosti s oboznamovaním poľnohospodárskych vlastníkov a nájomcov, kedy budú
môcť pokračovať s farmárstvom a zabránením vzniku situácií, keď sa rastliny zasadia, ale pozemky sa
musia uvoľniť v období od marca do októbra, ešte pred zozbieraním úrody. Matica nárokov v 7.
kapitole však zahŕňa ustanovenia pre stratu úrody atď. Pripravené nájomné zmluvy/zmluvy o
zapožičaní tiež obsahujú príslušné ustanovenia spomenuté vyššie.
5.5

Súhrn úloh a zodpovednosti za nadobudnutie pozemkov a presídlenie

Kľúčové úlohy a zodpovednosť za proces nadobudnutia pozemkov a presídlenia pre projekt sú zhrnuté
nižšie:


Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (MDVRR) poskytne potrebné zdroje
financovania pre proces nadobudnutia pozemkov a kompenzáciu pre výstavbu cestného projektu
D4/R7.



Národná diaľničná spoločnosť (NDS) je zodpovedná za proces trvalého a dočasného nadobúdania
pozemkov (vrátane nehnuteľností/stavieb na týchto pozemkoch), ktorý zahŕňa identifikáciu
majetku a majiteľov, riadenie procesu oceňovania, rokovanie a uzatváranie zmlúv. V prípade, že
sa nedosiahne priateľská dohoda s vlastníkmi pozemkov, NDS sa môže uchýliť k vyvlastneniu.



Oprávnení (súdni) znalci musia pripraviť znalecký posudok s ocenením, ktorý sa použije na
prípravu návrhu kúpno-predajných zmlúv, ktoré zahŕňajú podrobný súpis pozemkov a
nehnuteľností a berú do úvahy povolené aj nepovolené stavby so všetkými nehnuteľnosťami na
majetku oceňovanými v súlade s národnými usmerneniami.



Koncesionár môžu vyžadovať pri výstavbe dočasne ďalšie pozemky, ktoré bude musieť sám
vyrokovať na základe dohody. Ak však koncesionár navrhne zmeny návrhu, ktoré sa schvália a
budú vyžadovať ďalšie pozemky na trvalé nadobudnutie, potom NDS musí byť požiadaná, aby
nadobudla tieto dodatočné pozemky na trvalé obsadenie.

6.
6.1

LARF - Ciele a princípy
Ciele LARF

Cieľmi LARF Projektu je prezentácia dopadov fyzických a ekonomických presunov súvisiacich
s Projektom, identifikácia dotknutých fyzických/právnických osôb (PAP) a zásad a povinností
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kompenzácie a presídlenia s cieľom zaistenia, aby nikto, kto je dotknutý realizáciou Projektu, nebol
znevýhodnený v porovnaní s aktuálnymi podmienkami.
LARF predstavuje záväzky a činnosti, ktoré je potrebné vykonať počas zostávajúceho procesu
získavania pozemkov a presídľovania za účelom dostatočného venovania sa účinkom fyzických
a ekonomických presunov na tieto PAP v súlade s národnými požiadavkami a EBRD PR5.
6.2

Zásady LARF

Nižšie sú uvedené základné princípy, ktoré podčiarkujú LARF, tieto princípy by sa mali prečítať spolu
s prognózami urobenými pri definovaní Matice nárokov (pozri časť 7.1):


Presídlenie a kompenzácia dotknutých fyzických/právnických osôb sa vykoná v súlade
s príslušným právnym rámcom Slovenskej republiky a Požiadavkou na výkon politiky ochrany
životného prostredia a sociálnej politiky č. 5 EBRD (2014). V prípade nezhôd medzi národnou
legislatívou a požiadavkami EBRD sa prijme vyšší štandard.



V rámci LARF sa berú do úvahy a zmierňujú tak stratu pôdy (fyzický presun) ako aj stratu živobytia
(ekonomická strata, t.j. „ekonomický presun“).



Krátkodobé účinky súvisiace s krátkodobým obsadením pozemku na stavebné účely môžu tiež
spôsobiť poskytnutie kompenzácie alebo inej pomoci dotknutým osobám.



Budú určené nároky všetkých fyzických/právnických osôb dotknutých Projektom.



Na ohodnotenie dotknutého majetku alebo finančných zdrojov, príp. prístupu k nim a dopadov
na živobytie budú použité spôsoby, ktorých súčasťou budú znalci, ktorí sú nezávislými
kvalifikovanými stranami.



Dotknuté nehnuteľnosti budú kompenzované vo forme finančnej hotovosti a zároveň bude
poskytnutá pomoc pri presídlení tam, kde to bude stanovené podľa Matice nárokov.



Živobytie a životný štandard dotknutých osôb sa buď zlepšia alebo budú minimálne na takej
úrovni, aká bola pred presídlením súvisiacim s projektom, v čo najkratšom čase.



Nárok na kompenzáciu a pomoc stanovenú v Matici nárokov v rámci LARF majú všetci vlastníci,
obyvatelia/nájomníci a používatelia dotknutých stavieb a pozemkov v čase uzávierky (t.j. platnosť
územného rozhodnutia) bez ohľadu na to, či sú vlastnícke práva plne uznané alebo nie.



V prípadoch, kde vlastníci sú neznámi a/alebo zosnulí, na kompenzáciu osôb s uznanými právami
na pozemok a majetok sa využije Slovenský pozemkový fond na poskytnutie mechanizmu na dobu
10 rokov od dátumu prijatia zmluvy s fondom.



Kompenzácia sa vyplatí PAP pred presídlením alebo prístupom k pozemku.



MDVRR uhradí kompenzáciu za všetky aktivity súvisiace s presídlením stanovené v LARF
v súvislosti s činnosťami súvisiacimi s pozemkom a presídlením pre permanentnú prednosť
Projektu a dočasné používanie pôdy na základe stanovenia v Územnom rozhodnutí a Stavebnom
povolení. Od Koncesionára sa bude vyžadovať hradenie činností súvisiacich so zabezpečením
dodatočného dočasného prístupu a používania pôdy, ktoré dodatočne určí ako potrebné na
vykonávanie Diela a ktorý nie sú súčasťou Územného rozhodnutia a Stavebného povolenia.



Všetky transakcie určené na získania práva k pôde ako aj opatrenia na kompenzáciu a činnosti na
presídlenie budú riadne zdokumentované.
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Dotknuté osoby a komunity (vrátane ohrozených skupín a jednotlivcov) budú informované, aby
sa umožnila ich skorá a informovaná účasť na rozhodovacích postupoch súvisiacich s presídlením
a aby sa zaistilo, aby činnosti súvisiace so získaním pôdy a kompenzáciou boli realizované
s príslušným zverejnením informácií a poskytnutím konzultácií.



NDS, MDVRR a Koncesionár zriadia pre Projekt mechanizmy na riešenie sťažností. Predpokladá
sa, že tieto strany budú spolupracovať na zaistení riadnych dohôd pre riešenie sťažností týkajúcich
sa získavania pôdy a presídľovania.



NDS a Koncesionár zavedú príslušné postupy na monitorovanie a vyhodnocovanie ich povinností
pri realizácii LARF a v prípade potreby budú prijaté nápravné opatrenia. Zriadi sa Skupina pre
realizáciu projektu (PIU) a časťou jej úloh bude monitorovanie, akým spôsobom Koncesionár
realizuje príslušné ustanovenia LARF.

7.

Spôsobilosť a nároky

7.1

Kategórie a kritéria spôsobilosti

Na základe sociálneho prieskumu a Územného rozhodnutia boli stanovené nasledujúce kategórie
Osôb dotknutých projektom (PAP):


trvalo osídľujúci vlastníci majetku (vrátane obytných budov/víkendových chát),



oficiálni a neoficiálni nájomcovia budov používaných na obytné účely v záhradných
priestoroch/pôde, ktorá sa má získať,



vlastníci/nájomcovia hausbótov,



vlastníci poľnohospodárskej pôdy,



vlastníci a nájomcovia záhrad (t.j. R7, 3. úsek),



firmy,



nájomcovia/používatelia poľnohospodárskej pôdy,



turisti a rekreační používatelia (napr. popri rieke Dunaj; používatelia cyklistických chodníkov
dotknutých Dielom),



vlastníci budov (neobývaných),



vlastníci pôdy určenej na kompenzáciu.

Všetky tieto kategórie budú ovplyvnené buď trvale alebo dočasne z dôvodu výstavby a prevádzky
novej diaľnice D4/R7. Nárok na kompenzáciu, udržanie životnej úrovne a pomoc, tak ako sú uvedené
v Matici nárokov v časti 7.3 majú PAP, ktoré vlastnili, obývali a/alebo používali pôdu dotknutú
projektom v čase uzávierky. Toto zahŕňa opatrenia pre tých, ktorí majú: oficiálne zákonné práva - ako
napr. vlastníci pôdy uvedení v Katastri; oficiálne právne nároky - zákonní dediči zosnulých; a tých, ktorí
nemajú oficiálne právne nároky na pôdu a/alebo budovy, ktoré obývajú v čase uzávierky - neboli však
identifikovaní žiadni neoficiálni používatelia pôdy okrem pár nájomníkov, ktorí si „neoficiálne“
prenajímajú záhrady/nehnuteľnosti od vlastníkov, niektorí z nich sú členovia rodiny.
Dátum uzávierky spôsobilosti pre jednotlivé úseky:
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Dátum uzávierky pre Projekt bol stanovený ako dátum vstúpenia Územného rozhodnutia do platnosti.
Tieto dátumy sa pre príslušné úseky líšia a sú nasledovné:


1. úsek: D4 Jarovce - Ivanka sever: dátum právoplatnosti Územného rozhodnutia - 2. január 2015



2. úsek: D4 Ivanka sever - Rača: dátum právoplatnosti Územného rozhodnutia - 24. november
2014



3. úsek: R7 Prievoz - Ketelec: dátum právoplatnosti Územného rozhodnutia - 2. január 2015



4. úsek: R7 Ketelec - Dunajská Lužná: dátum právoplatnosti Územného rozhodnutia - 27. jún 2014



5. úsek: R7 Dunajská Lužná - Holice: dátum právoplatnosti Územného rozhodnutia - 23. október
2013



6. úsek: preložka cesty II/572 Most pri Bratislave - dátum právoplatnosti Územného rozhodnutia 15. december 2014



7. úsek: preložka cesty II/572 Galvániho: dátum právoplatnosti Územného rozhodnutia - 15.
december 2014

Vyššie uvedené dátumy zverejnili NDS a
http://www.obchvatbratislavy.sk/en/historia-projektu
7.2

MDVRR

na

nasledujúcej

stránke:

Predpoklady pre stanovenie nároku

Pri stanovovaní Matice nárokov uvedených v časti 7.3 a záväzkov a činností uvedených v kapitole 8
boli zvážené nasledujúce predpoklady:


Neboli identifikované žiadne ohrozené osoby okrem niekoľko ojedinelých prípadov potenciálnych
nájomcov v blízkosti 3. úseku R7.



Predpokladá sa, že Koncesionár nebude potrebovať dočasný záber pôdy miestach, kde sa
nachádzajú obytné stavby. V prípade, že by zmeny návrhu spôsobili potrebu trvalého záberu pôdy,
ktorá sa bude týkať budov, od Koncesionára sa bude požadovať, aby vykonal sociálno-ekonomické
prieskumy za účelom oznámenia kompenzácie a poskytnutia pomoci pri presídľovaní, aby sa
zaistilo splnenie ustanovení tohto LARF - tento záväzok je uvedený v kapitole 8.



Dopady na cyklistické chodníky počas doby konštrukcie budú minimalizované a náhradné
cyklistické chodníky a/alebo opatrenia identifikuje Koncesionár a používateľom cyklistických
chodníkov budú včas poskytnuté informácie.



Všetci nájomcovia, ktorí si zákonným spôsobom prenajímajú buď pôdu alebo budovy, dostali
informácie týkajúce sa Projektu v dostatočnom čase pred začiatkom výstavby a ich nájomné
zmluvy boli zrušené.



Koncesionár zabezpečí prístup k zostávajúcim nehnuteľnostiam, vrátane firiem, počas výstavby a
minimalizuje rušenie. Prioritou Koncesionára bude celková minimalizácia rušenia susediacich
oblastí počas výstavby.

J102 D4 diaľnica /R7 rýchlostná cesta
SS LARF
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7.3

Matica nárokov

Tabuľka 9: Matica nárokov pre PAP
Kategória
Osôb
dotknutých projektom
(PAP)

Typ straty/dopadu

Nároky

Poznámky: vrátane predpokladov, komentárov týkajúcich sa spôsobu kompenzácie, iné
znižovanie dopadov, povinností, atď.

Kompenzácia vo forme finančnej hotovosti vo výške
trhového ohodnotenia domov/stavieb, pôdy a
iného nehnuteľného majetku + 20 % výšky
ohodnotenia navyše. Pôda oceňovaná ako
„Stavebný pozemok“.

Uplatňuje sa odmena vo výške 20 % v prípade dosiahnutia priateľskej dohody.

Plánovanie Projektu - Pred začiatkom výstavby:
Trvalo osídľujúci vlastníci
budov/majetku (vrátane
obytných
budov/víkendových
chát)

Strata víkendových alebo
trvalo obývaných domov
a majetku (nehnuteľného)

NDS pripraví odborné ocenenie a na jeho základe sa uskutočnia rokovania s každým vlastníkom
a pripraví sa Kúpna zmluva. V prípade, že sa nepodarí dosiahnuť dohodu, NDS môže spustiť
postup vyvlastnenia. V tom prípade vlastník stratí 20 % navyše k hodnote jeho nehnuteľnosti.
V prípade, že vlastník pozemku je zosnulý alebo neznámy, NDS prevedie prostriedky na
kompenzáciu Slovenskému pozemkovému fondu a vlastníci môžu tieto prostriedky získať po
preukázaní vlastníckych práv.

Oficiálni a neoficiálni
nájomcovia
budov
používaných na obytné
účely v záhradných
priestoroch/pôdy, ktorá
sa má získať

Strata nájmu a
(nehnuteľného,
nájomca vlastní)

majetku
ktorý

Pomoc pri sťahovaní do sociálneho príbytku
a prístup k sociálnym službám, v prípade potreby.

NDS bude spolupracovať so samosprávami v špecifickej oblasti a bude sa angažovať pri
zostávajúcich nájomcoch.

Vlastníci/nájomníci
hausbótov,

Trvalá strata kotviaceho
miesta pre 4-5 hausbótov

Poskytnutie náhradného kotviaceho miesta.

Slovenský vodohospodársky podnik poskytne pomoc MDVRR/NDS ponúknutím náhradného
kotviaceho miesta a pri komunikácii s vlastníkmi hausbótov.

Vlastníci záhrad

Trvalá strata záhrady a celého
majetku/vylepšenia
pôdy,
ktorú vlastnia

Kompenzácia vo forme finančnej hotovosti vo výške
trhovej ceny pôdy a iného nehnuteľného majetku +
20 % výšky ohodnotenia navyše. Pôda oceňovaná
ako „Stavebný pozemok“.

Uplatňuje sa odmena vo výške 20 % v prípade dosiahnutia priateľskej dohody

Predpokladá, že nájomca dostane od majiteľa dostatočný čas na vyprázdnenie nehnuteľnosti.

NDS pripraví odborné ocenenie a na jeho základe sa uskutočnia rokovania s každým vlastníkom
a pripraví sa Kúpna zmluva. V prípade, že sa nepodarí dosiahnuť dohodu, NDS môže spustiť
postup vyvlastnenia. V tom prípade vlastník stratí 20 % navyše k hodnote jeho nehnuteľnosti.
V prípade, že vlastník pozemku je zosnulý alebo neznámy, NDS prevedie prostriedky na
kompenzáciu Slovenskému pozemkovému fondu a vlastníci môžu tieto prostriedky získať po
preukázaní vlastníckych práv.

Používatelia
(nájomcovia) záhrad

Zrušenie nájomnej zmluvy
a prístupu k záhradám

J102 D4 diaľnica /R7 rýchlostná cesta SS LARF

Nárok na primerané časové obdobie na zber
zostávajúcej úrody a odstránenie hnuteľného

NDS sa zapojí do priamej interakcie so všetkými nájomcami, ktorí ešte stále navštevujú záhrady.
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Kategória
Osôb
dotknutých projektom
(PAP)

Typ straty/dopadu

Nároky

(napr. záhrady v blízkosti
rafinérie Slovnaft)
Vlastníci
poľnohospodárskej pôdy

Poznámky: vrátane predpokladov, komentárov týkajúcich sa spôsobu kompenzácie, iné
znižovanie dopadov, povinností, atď.

majetku, ktorý vlastní nájomca, z priestorov
záhrady.
Trvalá strata pôdy.
Strata
nehnuteľného
majetku/budov na pozemku
(napr. ploty/stodoly/maštale,
atď.).

Kompenzácia vo forme finančnej hotovosti vo výške
trhovej ceny pôdy a iného nehnuteľného majetku +
20 % výšky trhovej ceny navyše. Pôda oceňovaná
ako „Stavebný pozemok“.

Uplatňuje sa odmena vo výške 20 % v prípade dosiahnutia priateľskej dohody.
NDS pripraví odborné ocenenie a na jeho základe sa uskutočnia rokovania s každým vlastníkom
a pripraví sa Kúpna zmluva. V prípade, že sa nepodarí dosiahnuť dohodu, NDS môže spustiť
postup vyvlastnenia. V tom prípade vlastník stratí 20 % navyše k hodnote ocenenia.
V prípade, že vlastník pozemku je zosnulý alebo neznámy, NDS prevedie prostriedky na
kompenzáciu Slovenskému pozemkovému fondu a vlastníci môžu tieto prostriedky získať po
preukázaní vlastníckych práv.

Trvalá strata príjmu (napr.
z prenájmu)
Vlastníci ostatnej pôdy
(obmedzené, súkromne
vlastnené plochy - napr.
prírodné územia, lesy,
atď.)

Strata pôdy

Nájomcovia/používatelia
poľnohospodárskej pôdy

Strata plodín a iného majetku
z pôdy, ktorý vlastnia
nájomcovia (napr. vinohrady,
stromy, atď.).

Kompenzácia vo forme finančnej hotovosti za
všetky straty na základe znaleckého posudku - napr.
plodiny

NDS (pred výstavbou) a Koncesionár (pred začiatkom výstavby) zabezpečia stretnutie
s nájomcami poľnohospodárskej pôdy a používateľmi pôdy nachádzajúcej sa v dotknutej oblasti,
aby sa zabránilo stratám plodín, tam kde je to možné.

Firmy

Strata obchodných priestorov
(napr. dielne, hotel, obchody,
a pod.) a nehnuteľného
majetku

Kompenzácia vo forme finančnej hotovosti na
základe odborného ocenenia a priameho
vyjednávania + 20% výšky ohodnotenia navyše.
Pôda sa oceňuje ako „Stavebný pozemok“.

Uplatňuje sa odmena vo výške 20% v prípade dosiahnutia priateľskej dohody

Pomoc s hnuteľným majetkom, v prípade potreby

Uplatňuje sa odmena vo výške 20 % v prípade dosiahnutia priateľskej dohody.

Kompenzácia vo forme finančnej hotovosti za
nehnuteľný majetok + 20% navyše k odbornému
oceneniu

NDS pripraví odborné ocenenie a na jeho základe sa uskutočnia rokovania s každým vlastníkom
a pripraví sa Kúpna zmluva. V prípade, že sa nepodarí dosiahnuť dohodu, NDS môže spustiť
postup vyvlastnenia. V takom prípade stráca vlastník odmenu vo výške 20 %.

Strata prírodných
(napr. vinohrady,
sady, atď.)

Strata prírodných
(napr. vinohrady,
sady, atď.)
Vlastníci
budov
(neobývateľných)

Strata vylepšení
majetku

zdrojov
ovocné

NDS pripraví odborné ocenenie a na jeho základe sa uskutočnia rokovania s každou firmou a
pripraví sa Kúpna zmluva. V prípade, že sa nepodarí dosiahnuť dohodu, NDS môže spustiť postup
vyvlastnenia. V takom prípade stráca vlastník odmenu vo výške 20%.

zdrojov
ovocné
pôdy

J102 D4 diaľnica /R7 rýchlostná cesta SS LARF
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Kategória
Osôb
dotknutých projektom
(PAP)

Typ straty/dopadu

Nároky

Poznámky: vrátane predpokladov, komentárov týkajúcich sa spôsobu kompenzácie, iné
znižovanie dopadov, povinností, atď.
V prípade, že vlastník pozemku je zosnulý alebo neznámy, NDS prevedie prostriedky na
kompenzáciu Slovenskému pozemkovému fondu a vlastníci môžu tieto prostriedky získať po
preukázaní vlastníckych práv.

Vlastníci pôdy určenej na
kompenzačné opatrenia.

Trvalá strata pôdy.
Strata
nehnuteľného
majetku/budov na pozemku
(napr. ploty/stodoly/maštale,
atď.).

Kompenzácia vo forme finančnej hotovosti vo výške
trhovej ceny + 20 % navyše k tejto cene. Pôda
oceňovaná ako „Orná pôda“.

Uplatňuje sa odmena vo výške 20 % v prípade dosiahnutia priateľskej dohody.
NDS pripraví odborné ocenenie a na jeho základe sa uskutočnia rokovania s každým vlastníkom
a pripraví sa Kúpna zmluva. V prípade, že sa nepodarí dosiahnuť dohodu, NDS môže spustiť
postup vyvlastnenia. V tom prípade vlastník stratí 20 % navyše k hodnote ocenenia.

Počas výstavby 16:
Vlastníci/nájomníci
hausbótov

Dočasná strata kotviaceho
miesta - cca. 20 hausbótov

Pomoc pri hľadaní nového dočasného alebo
trvalého kotviaceho miesta

Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) poskytne pomoc MDVRR/NDS ponúknutím
náhradného kotviaceho miesta a pri komunikácii s vlastníkmi hausbótov.

Vlastníci záhrad

Dočasná strata pôdy

Finančná kompenzácia vo forme hotovosti za
dočasnú stratu pôdy z dôvodu dočasného záberu

Krátkodobé dohody (napr. zmluvy o prenájme na dočasný zábere) pre pôdu určenú v Územnom
rozhodnutí a Stavebnom povolení pripraví NDS. Spôsob oceňovania pre dočasný záber pôdy sa
vykonáva v súlade so zákonom č. 492/2004 (podľa štandardného vzorca).
Dodatočná pôda, ktorú bude nutné dočasne používať počas výstavby, bude spadať do
zodpovednosti Koncesionára. Povinnosťou Koncesionára bude získať dodatočnú pôdu na
dočasný záber na základe dohody.

Vlastníci
poľnohospodárskej pôdy
Ostatní vlastníci pôdy
(obmedzené, súkromne

Dočasná strata pôdy (na
základe určenia v Územnom
rozhodnutí a Stavebnom
povolení a dohode NDS)

Pre dodatočný trvalý záber pôdy: Kompenzácia vo
forme finančnej hotovosti vo výške trhovej ceny
pôdy a iného nehnuteľného majetku + 20% výšky
ocenenia navyše. Pôda oceňovaná ako „Stavebný
pozemok“.

Uplatňuje sa odmena vo výške 20 % v prípade dosiahnutia priateľskej dohody.
NDS pripraví odborné ocenenie a na jeho základe sa uskutočnia rokovania s každým vlastníkom
a pripraví sa Kúpna zmluva. V prípade, že sa nepodarí dosiahnuť dohodu, NDS môže spustiť
postup vyvlastnenia. V tom prípade vlastník stratí 20% navyše k hodnote ocenenia.

V prípade, že zmena projektu spôsobí trvalý záber pôdy a ovplyvní tým budovy, potom sa od Koncesionára bude požadovať, aby vykonal sociálno-ekonomické prieskumy pre NDS za účelom
poskytnutia informácií o kompenzácii a pomoci pri presídlení, aby sa zaistilo splnenie ustanovení LARF. Príslušné nároky súvisiace so stratou budov, ktoré sú uvedené v matici nárokov v LARF sa
uplatnia na všetky stavby dotknuté dodatočným trvalým záberom pôdy.
16
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Kategória
Osôb
dotknutých projektom
(PAP)

Typ straty/dopadu

vlastnené plochy - napr.
prírodné územia, lesy,
atď.)

Možnosť dodatočnej trvalej
a/alebo dočasnej straty pôdy
Koncesionárom
pre
vyhotovenie Diela alebo z
dôvodu zmeny realizačného
projektu
Poškodenie pôdnych zdrojov

Nároky

Poznámky: vrátane predpokladov, komentárov týkajúcich sa spôsobu kompenzácie, iné
znižovanie dopadov, povinností, atď.
V prípade, že vlastník pozemku je zosnulý alebo neznámy, NDS prevedie prostriedky na
kompenzáciu Slovenskému pozemkovému fondu a vlastníci môžu tieto prostriedky získať po
preukázaní vlastníckych práv.

Pre dočasný záber pôdy:
Finančná kompenzácia vo forme hotovosti za
dočasnú stratu pôdy z dôvodu dočasného záberu

Kompenzácia vo forme finančnej hotovosti za
všetky straty/poškodenia na základe znaleckého
posudku
Nájomcovia/používatelia
poľnohospodárskej pôdy

Firmy

Strata plodín a iného majetku
z pôdy, ktorý vlastnia
nájomcovia (napr. vinohrady,
stromy, atď.).

Poškodenie plodín a iného majetku z pôdy, ktorý
vlastnia nájomcovia (napr. vinohrady, stromy, atď.).

Strata zákaziek, napr. z
dôvodu
dočasného
prerušenia prístupu počas
výstavby (napr. firmy v 3.
úseku R7 (vedľa malého
hotela)

Náhradný prístup v prípade zablokovania hlavného
prístupu k firme

Krátkodobé dohody (napr. zmluvy o prenájme na dočasný záber) pre pôdu určenú v Územnom
rozhodnutí a Stavebnom povolení pripraví NDS. Spôsob oceňovania pre dočasný záber pôdy sa
vykonáva v súlade so zákonom č. 492/2004 (podľa štandardného vzorca).
Dodatočná pôda, ktorú bude nutné dočasne používať počas výstavby, bude spadať do
zodpovednosti Koncesionára. Povinnosťou Koncesionára bude získať dodatočnú pôdu na
dočasný záber na základe dohody.

Koncesionár vykoná riadnu interakciu so všetkými nájomcami a používateľmi
poľnohospodárskej pôdy dotknutej projektom a v priľahlých oblastiach, aby sa zabránilo stratám
na poľnohospodárskych plodinách.
Koncesionár bude podrobne sledovať všetky oblasti, aby sa zabránilo sťažnostiam od nájomcov
a používateľov poľnohospodárskej pôdy.
Koncesionár vypracuje Plán riadenia stavebnej premávky a Plán riadenia zdravia a bezpečnosti
a poskytne príslušné aspekty dotknutým firmám a obyvateľom.
Dopady na cyklistické chodníky počas doby konštrukcie budú minimalizované a Koncesionár
navrhne náhradné cyklistické chodníky a/alebo opatrenia a používatelia cyklistických chodníkov
budú včas informovaní.

.

Potenciálna strata zákazníkov
pre firmy ponúkajúce jedlo
a nápoje nachádzajúce sa
popri cyklistickom chodníku
pozdĺž
protipovodňovej
bariéry na rieke Dunaj
Turisti
a
rekreační
používatelia (napr. popri
rieke Dunaj; používatelia

Strata možnosti používať
cyklistické chodníky počas
výstavby
Niekoľko
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Koncesionár navrhne náhradné cyklistické chodníky
a/alebo opatrenia a používatelia cyklistických
chodníkov budú včas informovaní.

Dopady na cyklistické chodníky počas doby konštrukcie budú minimalizované a Koncesionár
navrhne náhradné cyklistické chodníky a/alebo opatrenia a používatelia cyklistických chodníkov
budú včas informovaní.
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Kategória
Osôb
dotknutých projektom
(PAP)

Typ straty/dopadu

cyklistických chodníkov
dotknutých Dielom)

cyklistických chodníkov bude
križovať cesta v rámci
Projektu, jedná sa o dočasné
narušenie.

Nároky

Poznámky: vrátane predpokladov, komentárov týkajúcich sa spôsobu kompenzácie, iné
znižovanie dopadov, povinností, atď.

Kompenzácia vo forme finančnej hotovosti za
zníženie hodnoty pôdy, ak sa tak stane na základe
znaleckého posudku

NDS posúdi nároky týkajúce sa zníženia hodnoty pôdy.

Zaistenie takých prístupových ciest, ktoré sú v
súlade s obchodnými aktivitami firiem

Na miestach, ktoré hluková štúdia identifikuje budú vyhodnotené a zabezpečené opatrenia na
ochranu pred hlukom - pozri činnosti uvedené v kapitole 8.

Počas prevádzky
Vlastníci pôdy (vrátane
vlastníkov
poľnohospodárskej
pôdy, vlastníkov záhrad,
atď.)

Zníženie
hodnoty
pôdy
z dôvodu obmedzení pôdy,
ktorá sa nachádza pri ceste,
ktorá má právo prechodu cez
pozemok v rámci Projektu,
podľa MDVRR

Čo sa týka osirelej pôdy (časť pôdy pozemku, ktorá zostane po vyvlastnení), ktorá nie je
ekonomicky využiteľná na poľnohospodárske využitie, táto otázka sa považuje ako malé riziko
pre Projekt z dôvodu veľkosti poľnohospodárskeho poľa v dotknutej oblasti.

Pre
vlastníkov
poľnohospodárskej
pôdy:
Osirelá pôda (časť pôdy
pozemku, ktorá zostane po
vyvlastnení), ktorá nie je
ekonomicky využiteľná na
poľnohospodárske využitie
Firmy

Čiastočné
zamedzenie
prístupu v prípade, že
prístupové cesty nie sú
dostatočné a zvýšené rušenie
(napr. z dôvodu hluku) pre
firmy nachádzajúce sa v 3.
úseku R7
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8.

Realizácia a záväzky LARF

8.1

Úlohy a povinnosti vyplývajúce z LARF

Úlohy a povinnosti súvisiace s LARF sú zhrnuté nižšie:


NDS (Právne oddelenie) je vedúca organizačná jednotka pre vypracovanie, aktualizáciu
a realizáciu LARF. Po získaní Stavebného povolenia a potvrdení údajov o dotknutých vlastníkoch,
pozemkoch a stavbách, ktoré bude nutné zbúrať, NDS aktualizuje tento LARF (obzvlášť kapitolu 3
a prehodnotenie Matice nárokov).



MDVRR ako „Developer/Investor“ má konečnú zodpovednosť za schválenie LARF a dohľad nad
realizáciou ustanovení v ňom uvedených, ktoré v jeho mene realizuje NDS.



Koncesionár má povinnosti realizovať ustanovenia uvedené v LARF tesne pred začiatkom výstavby
a počas výstavby a prevádzky. Počas výstavby a prevádzky bude povinnosťou Koncesionára, na
požiadanie NDS alebo Skupiny pre realizáciu projektu (PIU), vykonávať sociálne prieskumy
v prípade, že dodatočný trvalý záber pôdy na základe realizačného projektu Koncesionára budú
dotknuté dodatočné budovy.



Skupina pre realizáciu projektu (PIU) bude zodpovedná za monitorovanie Koncesionára pri
realizácii ustanovení uvedených v LARF, môže stanoviť potrebu aktualizácie LARF a/alebo nariadiť
Koncesionárovi, aby vyhotovil podrobný cielený Akčný plán presídlenia (RAP) v prípade vzniku
situácií, ktoré si to vyžadujú.



Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. (SVP) poskytne pomoc MDVRR/NDS ponúknutím
náhradných kotviacich miest a pri komunikácii s vlastníkmi hausbótov.

8.2

Prehľad záväzkov stanovených v LARF

Na základe stavu získavania pôdy a postupu presídľovania a zistení sociálneho prieskumu nebolo
stanovené, aby NDS musela v tejto fáze vypracovať RAP. LARF obsahuje ustanovenia týkajúce sa
získavania pôdy a presídlenia, záväzky a činnosti pre NDS/MDVRR a Koncesionára. Zároveň uvádza aj
konkrétne scenáre, čím z dôvodu dodatočného dočasného záberu pôdy a trvalého získania pôdy
Koncesionárom pre vykonanie Diela alebo z dôvodu zmien v realizačnom projekte môže vzniknúť
potreba na vyhotovenie RAP. V prípade vzniku takýchto okolností bude NDS zodpovedná za
vyhotovenie RAP a dosiahnutie dohody a schválenie PIU a MDVRR a Koncesionár bude zodpovedný za
vykonanie požadovaných sociálnych prieskumov ako podkladov pre vyhotovenie cieleného RAP.
Zistenia a odporúčania sociálneho prieskumu sa použijú na stanovenie záväzkov a činností potrebných
počas zostávajúceho získavania pôdy a postupu presídľovania za účelom dostatočného venovania sa
účinkom fyzického a ekonomického premiestnenia v rámci Projektu a splnenie ustanovení EBRD PR5.
Tieto záväzky a činnosti, spolu s ďalšími relevantnými, sú uvedené v rámci Akčného plánu LARF
uvedeného v Prílohe č. 1. Tieto opatrenia dopĺňajú činnosti stanovené v ESAP a SEP a ich realizácia
spadá do zodpovednosti NDS, MDVRR a Koncesionára, podľa označenia.
Ohrození občania a právnické osoby/firmy sa vo všeobecnosti nepovažujú za súčasť PAP, môžu však
existovať špecifické výnimky, ktoré nie je možné identifikovať v rámci časového rámca a rozsahu
sociálneho prieskumu. V akčnom pláne LARF nižšie sa nachádza niekoľko ustanovení/činností na
zaistenie zachytenia špecifických znakov ohrozenia ako súčasti budúceho získania pôdy a postupu
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presídľovania, okrem návrhov činností pre Koncesionára na vykonávanie cielených sociálnoekonomických prieskumov v prípade potreby dodatočnej pôdy, ktorá môže mať za následok
presídlenie vlastníkov alebo nájomcov.

9.
9.1

Verejné konzultácie a zverejňovanie
Predchádzajúca verejná konzultácia - získavanie pôdy a presídlenie

Aktivity súvisiace s Projektom začali v roku 2008. Odvtedy sa zástupcovia MDVRR a NDS stretli s
rôznymi skupinami zainteresovaných strán s cieľom zaistenia, aby Projekt bol v súlade s právnymi
požiadavkami týkajúcimi sa verejných konzultácií a zverejňovania.
Konzultácie s verejnosťou a zverejňovanie informácií sa týkali Vyhodnotenia vplyvov na životné
prostredie (EIA), Územného rozhodnutia a pokračujúceho procesu získavania pôdy. Príslušná
Projektová dokumentácia, zverejnená v slovenskom aj anglickom jazyku, zahŕňa EIA a spätnú väzbu
od
zainteresovaných
strán,
nachádza
sa
na
webovej
stránke
Projektu
(http://www.obchvatbratislavy.sk/en/).
NDS je zodpovedná za získavanie pôdy a proces presídľovania a zároveň je zodpovedná za komunikáciu
so všetkými PAP vo vzťahu k tomuto procesu.
V marci a júni 2015 zorganizovala NDS prezentácie týkajúce sa získavania pôdy a presídlenia
v komunitách, ktoré Projekt ovplyvňuje. Počas týchto prezentácií navštívili dotknuté komunity
nachádzajúce sa na úseku D4/R7 za účelom zverejnenia informácií týkajúcich sa procesu získavania
pôdy. Počas týchto prezentácií NDS premietla videá a animácie Projektu D4/R7. Počas týchto
prezentácií boli k dispozícii mapy/čísla, aby si jednotliví vlastníci mohli pozrieť návrhy na získavanie
pôdy a dopady na ich nehnuteľnosti. Zástupcovia NDS zároveň odpovedali na otázky verejnosti
a poskytli informácie súvisiace s procesom získavania pôdy a krokmi, ktoré musí každý
majiteľ/používateľ pôdy urobiť v rámci tohto procesu.
Druhá prezentácia v júni 2015 poskytla vlastníkom pôdy dodatočné informácie týkajúce sa spôsobu
kompenzácie a podrobností súvisiacich so spôsobom, ako môžu občania získať kompenzáciu,
časovanie a právne dokumenty, ktoré musia poskytnúť.
NDS pripravila leták (v slovenskom aj anglickom jazyku) s najčastejšími otázkami a odpoveďami
súvisiacimi s procesom získavania pôdy - nachádza sa v Prílohe č. 1.
NDS je v spojení s vlastníkmi pôdy a obyvateľmi dotknutých stavieb a firiem nachádzajúcich sa
koridore. Boli zorganizované osobné stretnutia, pričom 70% pôdy už bolo získanej prostredníctvom
vyjednávaní.
MDVRR zároveň vytvorila webovú stránku k Projektu: Webová stránka je v slovenskom aj anglickom
jazyku. Na webovej stránke sú uverejnené všetky dôležité dokumenty vytvorené počas doby existencie
projektu.
Na informáciách týkajúcich sa získavania pôdy a na webovej stránke boli uvedené príslušné kontaktné
informácie NDS a MDVRR. Kontaktné adresy a podrobné informácie o NDS, MDVRR a Koncesionárovi
sú uvedené v kapitole 12 tohto LARF.
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9.2

Požadované verejné konzultácie a zverejnenie LARF

Špeciálne požiadavky na zverejňovanie informácií týkajúcich sa procesu získavania pôdy sú uvedené
v nasledujúcich zákonoch platných v Slovenskej republike:
•

Občiansky zákonník (zákon č. 40/1946 Zb.), Stavebný zákon (zákon č. 50/1976 Zb.) a zákon č.
669/2007 Z.z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic
a ciest pre motorové vozidlá a zákon o správnom konaní (zákon č. 71/1967) upravujú požiadavky
na verejné konzultácie týkajúce sa procesu získavania pôdy. Dotknutí vlastníci majú právo na (i)
prístup ku kompletnej dokumentácii na jej preskúmanie u príslušného projektového orgánu; (ii)
vznesenie námietky; (iii) podanie odvolania.

•

V rámci procesu podávania Dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a Dokumentácie pre
stavebné povolenie (DSP) sa verejné námietky buď prijmú a vyriešia v rámci
rozhodnutia/povolenia alebo sa zamietnu. V prípade prijatia námietok sa tieto stávajú záväznými
pre investora, prípadne je nutné uviesť dôvody ich zamietnutia. Územné rozhodnutie aj Stavebné
povolenie sa zverejňujú a sú verejne dostupné. Tam, kde projekty predstavujú veľký zásah do
krajiny, sú tvorenéÚzemné plány, ktoré prerokovávajú a schvaľujú miestne orgány. Územný plán
zabezpečuje proces konzultácií, vrátane ohlásenia a vykonania verejných konzultácií, stanovenie
doby pre vyjadrenie verejných pripomienok (minimálne 15 dní) a zverejnenie výsledkov.

•

Zákon č. 211/2000 Zb. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov (Zákon
o slobode informácií) upravuje podmienky, proces a rozsah slobody informácií.

Čo sa týka Projektu D4/R7, LARF bude verejne publikovaný. V rámci Projektu bol vyhotovený aj SEP,
v ktorom boli špecifikované ustanovenia na interakciu a zverejňovanie.
Všetky opatrenia týkajúce sa nárokov, ktoré sa nachádzajú v LARF, realizujú prevažne NDS/MDVRR
a Koncesionár. Existuje niekoľko zvláštnych prípadov, v ktorých NDS (alebo MDVRR) bude
spolupracovať s SVP a miestnymi orgánmi, aby sa zaistila účinná interakcia s PAP. V akčnom pláne LARF
boli stanovené aj zvláštne činnosti týkajúce sa interakcie. V tabuľke nižšie je uvedený celkový plán
interakcie pre činnosti súvisiace s LARF, ako aj označenie príslušnej zodpovednosti.
9.3

Interakcia súvisiaca s LARF

Na webovej stránke Projektu je zverejnený Plán interakcie so zainteresovanými stranami (SEP). Nižšie
sú uvedené špecifické činnosti týkajúce sa interakcie v rámci LARF:
Tabuľka 10: Plán interakcie v súvislosti s LARF
PAP

Zverejňované informácie

Spôsob interakcie

Čas/Frekvencia

Zodpovednosť

Trvalo
osídľujúci
vlastníci
majetku
(vrátane
obytných
budov/víkendových
chát)

Informácie týkajúce sa spôsobu
oceňovania
a
možností
kompenzácie

Osobné
stretnutie
a úradné listy

Pred začiatkom výstavby
na základe časového
harmonogramu
získavania pôdy

NDS
s
podporou
miestnych orgánov
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PAP

Zverejňované informácie

Oficiálni a neoficiálni
nájomcovia
budov
používaných
na
obytné
účely
v
záhradných
priestoroch/pôda,
ktorá sa má získať

Informácie týkajúce sa
vypratania nehnuteľností

Spôsob interakcie
času

Čas/Frekvencia

Osobné návštevy

1 týždeň pred zbúraním

z
dôvodu
zmeny
realizačného projektu,
ktorá ovplyvňuje budovy,
Koncesionár
poskytne
NDS podporu vrátane
požadovanej interakcie

6
mesiacov
pred
začiatkom výstavby

SVP
s
podporou
NDS/MDVRR

Počas výstavby

Koncesionár v spolupráci
s SVP

2 mesiace pred zbúraním

Informácie
o
termíne
vysťahovania (ak takéto riziko
existuje - nepravdepodobné)

Zodpovednosť

Informácie týkajúce sa pomoci pri
sťahovaní, v prípade potreby
Vlastníci/nájomníci
hausbótov

Informácie týkajúce sa časového
harmonogramu a mechanizmu
podávania sťažností

Osobné
stretnutia
a úradné listy

Informácie
týkajúce
sa
náhradného kotviaceho miesta
Po dokončení výstavby

Informácie týkajúce sa dátumu
presunu na nové kotviace miesto

Informácie týkajúce sa dátumu
návratu na pôvodné kotviace
miesto (ak je použiteľné)
Vlastníci pôdy (vrátane
vlastníkov
poľnohospodárskej
pôdy, záhrad, pôdy v
oblasti určenej na
kompenzáciu)

Informácie týkajúce sa spôsobu
oceňovania
a
možností
kompenzácie

Informácie týkajúce sa časového
harmonogramu a mechanizmu
podávania sťažností

Úradné listy

Pred začiatkom výstavby

NDS
s
podporou
miestnych orgánov

Verejná debata (pre
majiteľov
pôdy
v oblasti určenej na
kompenzáciu)

Počas
výstavby
v prípade, že je potrebný
záber dodatočnej pôdy

NDS v prípade trvalého
záberu
pôdy,
Koncesionár v prípade
dočasného záberu pôdy

Pred začiatkom výstavby

NDS

Počas výstavby

NDS a

V
prípad
potreby
dodatočného
záberu
pôdy, ktorý má dopad na
budovy

Koncesionár poskytne
podporu NDS pri týchto
činnostiach

Pred začiatkom výstavby

NDS

Počas výstavby

Koncesionár

Osobné stretnutia
Vlastníci budov (nie
obyvatelia)

Informácie týkajúce sa spôsobu
oceňovania
a
možností
kompenzácie

Úradné listy

Osobné stretnutia
Informácie týkajúce sa pomoci pri
sťahovaní, v prípade potreby
Firmy,
vrátane
poľnohospodárskych
firiem

Informácie
týkajúce
harmonogramu projektu

sa

Informácie týkajúce sa spôsobu
oceňovania a kompenzácií škôd
vzniknutých počas výstavby
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PAP

Zverejňované informácie

Spôsob interakcie

Čas/Frekvencia

Zodpovednosť

Oznamy zverejnené v
miestnych médiách a
na
internete.
Informačné
tabule
umiestnené v blízkosti
cyklistických
chodníkov

Pred začiatkom výstavby
(identifikácia
náhradných trás)

Koncesionár

Priebežne

Koncesionár

Počas výstavby: Plán spravovania
ornice a plány uvedenia do
pôvodného stavu pre dočasne
zabratú pôdu - poľnohospodárske
firmy
Turisti (Cyklisti)

10.

Obmedzenia
chodníky

a

náhradné

Mechanizmus podávania sťažností

Podľa právnych požiadaviek platných v Slovenskej republike, všetky sťažnosti musia byť zaregistrované
a odpovede musia byť odoslané v stanovenej dobe. Zákon č. 211/2000 o slobodnom prístupe
k informáciám obsahuje určité právne ustanovenia týkajúce sa zaobchádzania so sťažnosťami v
prípade investičných projektov. I napriek tomu, že proces vyvlastnenia podľa legislatívy platnej v SR
neobsahuje formálny mechanizmus na podávanie sťažností, orgán, ktorý má na starosti vyvlastnenie,
je možné počas kontaktovať kedykoľvek počas procesu. Zároveň sú v platnosti aj formálne
mechanizmy podávania odvolania a postupy odvolania na súd.
10.1 Mechanizmus podávania sťažností MDVRR/NDS
Mechanizmus podávania sťažností, ktorý momentálne používa NDS vo vzťahu k procesu získavania
pôdy, bol stanovený už od počiatočných fáz procesu tak, aby všetky zainteresované strany mali
možnosť včas vyjadrovať špecifické obavy týkajúce sa získavania pôdy, kompenzácie a presídlenia.
Sťažnosti týkajúce získavania pôdy je možné adresovať priamo MDVRR alebo NDS. MDVRR, tak ako
všetky ostatné orgány v Slovenskej republike, využíva systém podávania sťažností, ktorý je plne
v súlade s právnymi požiadavkami. Akákoľvek sťažnosť týkajúca sa procesu získavania pôdy, ktorú
dostane MDVRR v súvislosti s projektom D4/R7, sa odosiela NDS na vyhodnotenie a prijatie opatrení.
NDS je orgánom zodpovedným za vybavovanie všetkých sťažností týkajúcich sa získavania pôdy v
súvislosti s Projektom pred začiatkom výstavby, tak ako je to stanovené v Územnom rozhodnutí
a Stavebnom povolení (ak boli vydané). NDS bude viesť zoznam sťažností týkajúcich sa pôdy, ktoré
bude vybavovať. Sťažnosť je možné podať na NDS alebo MDVRR telefonicky, e-mailom alebo priamo
prostredníctvom webovej stránky (pozri kontaktné údaje v kapitole 12). Spracovanie sťažností môže
trvať 20-30 dní, vo všeobecnosti sa však sťažnosti vybavujú v kratšom čase. Obrázok nižšie znázorňuje
štandardný postup vybavovania sťažností.
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Obrázok 3: Prehľad mechanizmu podávania sťažností (MDVRR/NDS)
Prijatá sťažnosť

(ústne alebo písomne)
Pridelenie príslušnej osobe/strane na vykonanie
činností

Zaznamenanie dátumu do
Registra prijatých sťažností

Potvrdenie sťažnosti
do 7 dní
ÁNO

NIE
Okamžité kroky na
vybavenie
sťažnosti
Identifikácia potreby
dlhodobej nápravy

Zaznamenanie
dátumu do Registra
Informovanie sťažovateľa o
navrhovanej náprave alebo
vyjasnenie, prečo nie je potrebné
nič vykonať, do 20 dní

Informovanie sťažovateľa o
nápravnom opatrení

Realizácia nápravy
a vykonanie nasledovania
nápravy a monitorovanie

Zaznamenanie dátumu.
Uzavretie prípadu

V prípade, že sťažovateľ nie je spokojný s prijatými riešeniami MDVRR/NDS čo sa týka podaného
komentára alebo sťažnosti, sťažovateľ môže vyhľadať iné opravné prostriedky, ktoré sú v súlade
s právnym rámcom SR.
10.2 Postup riešenia sťažností - Koncesionár
Koncesionár musí taktiež prijať mechanizmus vybavovania sťažností, ktorý sa použije pri sťažnostiach
súvisiacich s pôdou počas výstavby a prevádzky. V prípade, keď sťažnosti budú doručené priamo
Koncesionárovi, budú odkonzultované s MDVRR za účelom určenia, či ich má vybaviť Koncesionár,
MDVRR alebo priamo NDS. Plán interakcie zainteresovaných strán Projektu D4/R7 obsahuje krátky
popis mechanizmu vybavovania sťažností, ktorý Koncesionár musí prijať.
Pred začiatkom výstavby bude verejnosť informovaná, prostredníctvom webovej stránky Projektu
a MDVRR, o kontaktných informáciách a spôsoboch podávania sťažnosti.
Za účelom registrácie sťažností a odpovedí Koncesionár zhromaždí nasledujúce informácie:


meno osoby alebo organizácie,



dátum podania sťažnosti a jej obsah,
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prijaté opatrenia,



konečné rozhodnutie týkajúce sa sťažnosti,



akým spôsobom a kedy bolo príslušné rozhodnutie oznámené sťažovateľovi a



kroky manažmentu, aby sa obavy verejnosti v budúcnosti neopakovali.

Všetky sťažnosti budú zaznamenané v registri, pridelí sa im číslo a budú potvrdené do siedmich (7)
kalendárnych dní.
Po potvrdení sťažnosti vynaloží Koncesionár maximálnu primeranú snahu na vyriešenie sťažnosti.
V prípade, že Koncesionár nedokáže vyriešiť problémy pomocou okamžitej nápravy, stanoví sa
dlhodobejšia náprava. Sťažovateľ bude informovaný o navrhovanom nápravnom opatrení
a nasledovaní nápravného opatrenia do 30 dní odo dňa potvrdenia prijatia sťažnosti.
V prípade, že Koncesionár nedokáže vyriešiť špecifickú obavu, alebo v prípade, že nie je potrebné
vykonať žiadne opatrenia, spoločnosť poskytne podrobný popis/vysvetlenie s uvedením dôvodu,
prečo problém nebol vyriešený. Odpoveď bude tiež obsahovať vysvetlenie, ako osoba/organizácia,
ktorá podala sťažnosť, môže postupovať v prípade, že výsledok sťažnosti nie je uspokojivý.
V prípade, že sťažovateľ nebol uspokojený prijatými riešeniami Koncesionára čo sa týka podaného
komentára alebo sťažnosti, sťažovateľ môže vyhľadať iné opravné prostriedky, ktoré sú v súlade
s právnym rámcom SR.
Sťažnosti musia byť poslané na adresy uvedené v kontaktných informáciách v kapitole 12.
Formulár na podávanie sťažností, ktorý je možné použiť na podávanie (a registrovanie) sťažností, sa
nachádza v Prílohe č. 2.

11.

Monitorovanie, časový harmonogram a rozpočet v rámci LARF

11.1 Monitorovanie
NDS je vedúca organizačná jednotka pre vypracovanie, implementáciu a aktualizáciu LARF.
Zavedie sa systém monitorovania, ktorý pozostáva z nasledujúcich činností:


Monitorovanie pokroku realizácie ustanovení LARF vrátane Akčného plánu LARF, vykonáva NDS
štvrťročne a dvakrát ročne (pre určité ukazovatele). MDVRR bude dozorným orgánom v tomto
procese monitorovania. NDS zverejní na svojej webovej stránke výročnú správu ako súčasť svojich
zákonných povinností, aby poskytla postihnutým vlastníkom práva na prístup ku kompletnej
dokumentácii.



Pravidelné meranie monitorovacích ukazovateľov pre činnosti prisudzované Koncesionárovi
v rámci aktuálneho LARF uskutoční Koncesionár. Zároveň bude stanovené aj nezávislé
monitorovanie implementácie LARF, ktoré bude vykonávať PIU pod dozorom MDVRR (a NDS).



Vypracovanie výročnej správy Koncesionárom pre EBRD o implementácii ich povinností v rámci
LARF.

V tabuľke nižšie je uvedený indikatívny zoznam ukazovateľov použitých na monitorovanie.
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Tabuľka 11: Monitorovacie ukazovatele
Ukazovateľ

Zdroj údajov

Frekvencia merania

Zodpovednosť
monitorovanie

Počet konzultačných stretnutí, osobných
stretnutí, skupinových stretnutí s PAP
vrátane vlastníkov pôdy, obyvateľov,
nájomcov,
vlastníkov
hausbótov,
vlastníkov a nájomcov poľnohospodárskej
pôdy, atď.

Zápisy zo stretnutí

dvakrát ročne

NDS

Počet nájomcov/obyvateľov obývajúcich
záhradné stavby

poznámky z obhliadky miesta

štvrťročne až do získania pôdy

NDS

Počet hausbótov, ktoré je nutné
premiestniť dočasne a permanentne
počas výstavby

systém riadenia údajov

štvrťročne

NDS

Počet stretnutí s cyklistickými asociáciami
a miestnymi orgánmi na určenie
náhradných chodníkov

zápisy zo stretnutí

za

Vstupné ukazovatele

Koncesionár (v prípade
potreby dočasného záberu
pôdy)

zápisy zo stretnutí s SVP a
Koncesionárom

Koncesionár (v prípade, že
je potrebné presunúť viac
hausbótov
počas
výstavby)
dvakrát ročne

NDS

Koncesionár (v prípade, že
náhradné chodníky nie sú
možné počas stavebných
prác)
Počet osôb požadujúcich špeciálnu pomoc
pri sťahovaní z ich obydlia z dôvodu
zbúrania

poznámky z obhliadky miesta
poznámky z
požiadanie

rozhovoru

2 mesiace pred zbúraním
na

NDS

2 týždne pred zbúraním
Koncesionár (v prípade
potreby
dodatočného
záberu pôdy, ktorý má
dopad na budovy)

Počet stavieb (obytných a neobytných)
určených na zbúranie

systém
riadenia
údajov,
poznámky z obhliadky miesta

štvrťročne až do začiatku
výstavby a potom dvakrát
ročne v prípade, že dodatočný
záber bude mať dopad na
budovy

NDS

Počet poľnohospodárskych firiem, ktoré
dočasne prídu o prístup k pôde, a
znehodnotenie pôdy

zápisy zo stretnutí

dvakrát ročne

Koncesionár

štvrťročne až do získania
trvalej a dočasnej pôdy

NDS

Koncesionár (v prípade
potreby
dodatočného
záberu pôdy, ktorý má
dopad na budovy)

systém riadenia údajov

Výstupné ukazovatele
Počet priateľských dohôd podpísaných na
trvalý a dočasný záber pôdy pred
začiatkom výstavby
Počet
a
percento
kompenzačných platieb

systém riadenia údajov

a potom dvakrát ročne pre
dodatočnú trvalú a dočasnú
pôdu

uzavretých

Počet zbúraných stavieb (obytných
a neobytných), vrátane tých po začiatku
výstavby.
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Ukazovateľ

Zdroj údajov

Frekvencia merania

Zodpovednosť
monitorovanie

Realizácia Akčného plánu LARF

Všetky zdroje uvedené v LARF,
monitorovacie ukazovatele v
LARF

štvrťročne až do získania
trvalej a dočasnej pôdy

NDS - činnosti, za ktoré je
zodpovedná

a potom dvakrát ročne pre
dodatočnú trvalú a dočasnú
pôdu

Koncesionár - činnosti, za
ktoré je zodpovedný
PIU
a
MDVRR
vyhodnotenie realizácie
činností LARF

Počet osôb, ktorým bola poskytnutá
pomoc pri sťahovaní majetku

systém riadenia údajov

dvakrát ročne

NDS

Výšky sumy kompenzácie pre rozdielne
kategórie PAP

systém riadenia údajov

dvakrát ročne

NDS

Množstvo dodatočnej dočasne zabranej
pôdy počas výstavby

systém riadenia údajov

dvakrát ročne

Koncesionár

Počet náhradných cyklistických chodníkov
dohodnutých s cyklistickými asociáciami a
orgánmi

Webové stránky cyklistických
asociácií

ročne

NDS

Počet vyvlastnení vykonaných z dôvodu
neznámych vlastníkov a tých, ktorí nie sú
ochotní prijať ponúknutú sumu

systém riadenia údajov

dvakrát ročne

NDS

Počet a typ nevybavených alebo
nevyriešených sťažností a trendov

záznamy z registra sťažností

dvakrát ročne

NDS

11.2 Vyhotovovanie hlásení
NDS a Koncesionár budú štvrťročne vypracovávať hlásenia o postupe dosiahnutom pri implementácii
LARF. V týchto hláseniach budú zhrnuté informácie o dodatočných opatreniach, konzultáciách,
informáciách o vyjednávaniach a výsledkoch, poskytnutej pomoci ohrozeným skupinám, vybavovaní
sťažností, atď. NDS (alebo Koncesionár, kde to platí) zdokumentuje všetky stretnutia a konzultácie vo
forme zápisov a fotografií a odovzdá ich EBRD, spolu s hlásením o postupe. Koncesionár odovzdá PIU
všetky správy, za ktoré je zodpovedný.
Očakáva sa, že nezávislí odborníci na sociálnu sféru alebo presídlenie budú vykonávať pravidelný
dohľad a monitorovanie implementácie LARF Koncesionárom ako časť tímu PIU a nahlasovať ich späť
EBRD. Tím PIU poskytne hlásenia z monitorovania implementácie LARF ako súčasť ich štandardných
predkladaní hlásení MDVRR a EBRD.
Komplexné audity týkajúce sa implementácie ustanovení LARF vykoná NDS a Koncesionár:


NDS: Prvotný audit vykoná NDS na konci uzatvárania dohôd pre trvalý a dočasný záber pôdy pre
Projekt (stanovenej v Územnom rozhodnutí a potrebnej pre Stavebné povolenie). Na konci 1. roku
výstavby poskytne NDS tiež Komplexný audit vykonaný nezávislou stranou, ktorý bude obsahovať
kontrolu stavu a podmienky po presídlení dotknutých vlastníkov, obyvateľov a nájomcov, ktorý sa
presťahovali z dôvodu procesu získavania pôdy.



Koncesionár: Koncesionár vykoná prvý Komplexný audit štvrť roka po dokončení stavby a
obnove/vrátení poľnohospodárskej pôdy, ktorá bola dočasne zabratá. Záverečný Komplexný audit
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pre zostávajúce činnosti pre dobu prevádzky a na nahlásenie výsledkov obnovy vykoná
Koncesionár po 1. roku prevádzky.
11.3 Časový harmonogram
Časový harmonogram pre LARF bude v súlade s harmonogramami celkového projektu. Najaktuálnejší
časový harmonogram Projektu sa možno nájsť na nasledujúcej webovej stránke:
www.obchvatbratislavy.sk, www.mindop.sk, www.crz.gov.sk, www.rokovania.sk.
11.4 Rozpočet
Náklady na získanie pôdy a presídlenie nie je možné vypočítať v čase prípravy tohto rámca, keďže
konečné požiadavky na získanie pôdy nie sú k dispozícii a podrobné oceňovanie dotknutých
nehnuteľností pokračuje pre uzavretie Kúpnych zmlúv a získanie Stavebného povolenia. Táto časť
bude aktualizovaná po tom, čo NDS dodá konečné čísla a po schválení Stavebného povolenia
(povolení). Informácie budú zverejnené prostredníctvom médií a na požiadanie.

12.

Kontaktné údaje

Dotazy, sťažnosti, príp. akékoľvek iné požiadavky na podanie informácií týkajúcich sa získavaniu pôdy
a presídlenia je možné zaslať na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR),
NDS alebo Koncesionárovi prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR:
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100
810 05 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 5949 4111; Email: info@mindop.sk
Národná diaľničná spoločnosť:
Národná diaľničná spoločnosť (NDS)
Mlynské Nivy 45
821 09 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 583 11 111; E-mail: infod4r7@ndsas.sk
Webové stránky: www.obchvatbratislavy.sk

www.ndsas.sk

Kontaktné údaje Koncesionára: Údaje v LARF budú aktualizované po potvrdení.
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Príloha č. 1: Akčný plán LARF
Úsek(y) cesty/
Č.

Činnosť v rámci LARF

Zodpovednosť

Stanovený dátum podľa fázy Projektu

Typ dotknutej pôdy
1.

Po získaní Stavebného povolenia (povolení) a potvrdení údajov o dotknutých vlastníkoch, pozemkoch a stavbách,
ktoré bude nutné zbúrať, NDS aktualizuje tento LARF (vrátane časti 7.3 - Matice nárokov).

-

NDS

do 1 mesiaca od schválenia
Stavebného povolenia (povolení)

2.

Počas výstavby a prevádzky bude povinnosťou Koncesionára, na požiadanie NDS alebo PIU, aktualizovať LARF.

-

Koncesionár

na požiadanie

3.

Ak si zmena projektu vyžiada dodatočný trvalý záber pôdy, ktorý bude mať vplyv na stavby, potom sa od
Koncesionára bude požadovať, aby vykonal a zdieľal výsledky sociálno-ekonomických prieskumov a spolu s NDS
ponúkol kompenzáciu a pomoc pri presídľovaní, aby sa zaistilo splnenie ustanovení uvedených v LARF.

-

Koncesionár

na požiadanie

V prípade, že kvôli potrebe dodatočnej pôdy z dôvodu zmeny projektu vznikne fyzické premiestnenie osôb (so
zákonnými nárokmi na pôdu, ktorú zaberajú, aj nezákonne), NDS bude zodpovedná za vypracovanie cieleného
Akčného plánu presídlenia (RAP) v spolupráci s Koncesionárom, ktorého povinnosťou je vypracovať potrebné
sociálno-ekonomické prieskumy.

-

5.

Skupina pre realizáciu projektu (PIU) bude zodpovedná za monitorovanie toho ako Koncesionár realizoval
ustanovenia uvedené v LARF a môže stanoviť potrebu aktualizácie LARF a/alebo nariadiť Koncesionárovi, aby
vyhotovil podrobný cielený Akčný plán presídlenia (RAP) v prípade vzniku situácií, ktoré si to vyžadujú. PIU bude
zodpovedná za nezávislé monitorovanie implementácie cieleného RAP.

-

PIU

ako
plán
monitorovania
štvrťročne/dvakrát ročne

-

6.

MDVRR poskytne dohľad pre implementáciu príslušných ustanovení v LARF, za ktoré je zodpovedná NDS.

-

MDVRR

ako
plán
monitorovania
štvrťročne/dvakrát ročne

-

7.

Nahranie informačného letáka pre postup dedičského konania a leták Najčastejšie otázky a odpovede týkajúce sa
získavania pôdy na webovú stránku NDS.

-

NDS

do decembra 2015

8.

Dodatočná pôda, ktorú bude nutné dočasne používať počas výstavby, bude spadať do zodpovednosti Koncesionára.
Povinnosťou Koncesionára bude získať dodatočnú pôdu na dočasné používanie na základe dohody. Predpokladá sa,
že Koncesionár nebude získavať dočasne pôdu na miestach, kde sa nachádzajú obytné stavby.

-

Koncesionár

podľa potreby

4.
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Úsek(y) cesty/
Č.

Činnosť v rámci LARF

Zodpovednosť

Stanovený dátum podľa fázy Projektu

Typ dotknutej pôdy
9.

NDS sa bude angažovať so zostávajúcimi nájomcami dotknutých nehnuteľností, aby potvrdila, že sú si vedomí
potreby odsťahovania a tiež že boli o tom informovaní dostatočne vopred. Ak nájomníci potrebujú akúkoľvek pomoc
po zaangažovaní, NDS by mala vykonať ďalší sociálno-ekonomický posudok nájomníka (a potvrdiť jeho zraniteľnosť,
ako napr. riziko, že zostane bez domova, nemožnosť presťahovať majetok z dôvodu súvisiacich nákladov,
neposkytnutie sociálnych služieb z dôvodu nedostatku dokumentácie, v prípade, že postihnutými nájomníkmi sú
starší obyvatelia, postihnuté osoby, príp. jednočlenné domácnosti, atď.) a stanoviť príslušnú pomoc. V tomto bode
by mala byť príslušne prehodnotená a upravená Matica nárokov v LARF (príp. ďalších plánov).17

3. úsek R7 Prievoz - Ketelec

NDS

začať čo najskôr po zverejnení LARF
(október 2015)

10.

NDS by sa mala špecificky angažovať pri dvoch priateľoch, ktorí bývajú v dočasnom dome/stavbe v záhradách pri
rafinérii Slovnaft (toto sa nachádza v Demolačnej správe pre Územné rozhodnutie). NDS by sa potom mala po
diskusii, ak to bude potrebné, angažovať so samosprávami v oblasti za účelom identifikácie potenciálnych alternatív
pre ojedinelý prípad dvoch priateľov, ktorí zamýšľajú presťahovanie domovov do podobnej záhrady.

3. úsek R7 Prievoz - Ketelec

NDS

začať čo najskôr po zverejnení LARF
(október 2015)

11.

NDS stanoví postup, aby sa zaistilo zabránenie vyhostenia, tento postup by mal zahŕňať osobné návštevy
nehnuteľností, ktoré sa majú zbúrať, minimálne dva mesiace a znovu dva týždne pred zbúraním, aby sa zaistilo, že
tam nezostali žiadni obyvatelia, a že nehnuteľnosť nie je dočasne využívaná bezdomovcami. Ak sa tak stane, NDS
by mala zapojiť miestne orgány a oddelenia sociálnej pomoci, aby poskytli služby, ktoré by týmto osobám mohli
pomôcť, napr. sociálne bývanie, dočasný prístrešok, špecializovaná zdravotnícka pomoc, atď. a zabrániť prípadom
núteného vyhostenia všade kde sa to dá - predpokladá sa, že riziko, že sa tak stane, je relatívne nízke v prípade
využitia interakcií a kontrol pred zbúraním.

3. úsek R7 Prievoz - Ketelec

NDS

začať čo najskôr po zverejnení LARF
(október 2015)

MDVRR bude pokračovať v spolupráci s SVP, aby zaistilo, že hausbóty uvoľnia dotknuté kotviace miesta včas pred
začiatkom výstavby; malo by to byť načasované ideálne tak, aby sa zabránilo sezónnym výkyvom, keď hladina vody
v tejto časti rieky Dunaj je nízka. Kľúčové opatrenia, ktoré treba implementovať, sú nasledovné: interakcia
s majiteľmi hausbótov, ktorí musia presunúť kotviace miesto; SVP by mala čo najskôr identifikovať náhradné
kotviace miesta a oznámiť dotknutým majiteľom hausbótov polohu týchto náhradných kotviacich miest. Po nájdení
náhradných miest bude musieť byť podpísaná dohoda medzi Slovenským vodohospodárskym podnikom a majiteľmi
hausbótov, kde sa stanoví dátum pre presun na nové kotviace miesto.

1. úsek D4 Jarovce - Ivanka
Sever

12.

návštevy
všetkých
dotknutých
stavieb/záhrad minimálne 2 mesiace a
znovu
2
týždne
pred
zbúraním/odovzdaním
pôdy
Koncesionárovi
MDVRR/Slovenský
vodohospodársky
podnik, š.p. (SVP).

začať čo najskôr po zverejnení LARF
(október 2015)
náhradné kotviace miesta budú
určené do konca novembra 2015 - čas
presunu musí byť potvrdený a musia
byť skontrolované sezónne výšky
hladiny rieky

Vyzerá to, že iba pár nájomcov chodieva do tejto časti, aby pozbierali zostávajúcu úrodu; iba v jednej záhrade sa našli obyvatelia a ich stavba sa nachádza v
Demolačnej správe v Územnom rozhodnutí. Počas RSS neboli identifikované žiadne prípady špecifických zraniteľností.
17
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Úsek(y) cesty/
Č.

Činnosť v rámci LARF

Zodpovednosť

Stanovený dátum podľa fázy Projektu

MDVRR/SVP

začať čo najskôr po zverejnení LARF
(október 2015)

Typ dotknutej pôdy
13.

MDVRR (v diskusii s SVP a príslušnými samosprávami) opätovne potvrdiť, či boli vykonané nejaké
zákonné/oprávnené vylepšenia pôdy, kde kotvia povolené hausbóty a v prípade oprávnenia aj poskytnúť
kompenzáciu 18.

1. úsek D4 Jarovce - Ivanka
Sever

Pred tým, ako Koncesionár preberie túto oblasť, mal by spolupracovať s SVP a poskytnúť podporu pri procese
interakcie s vlastníkmi hausbótov za účelom potvrdenia konštrukčnej šírky, identifikácie hausbótov, ktoré je treba
presunúť dočasne a trvale; zároveň poskytnúť podporu vlastníkom hausbótov a oznámiť im kľúčové dátumy
míľnikov projektu. A nakoniec sa vyžadujú opatrenia, ktoré sú potrebné na zabránenie núteného zásahu potrebného
na presun hausbótov, aby sa vyprázdnil bezpečnostný okruh potrebný pre výstavbu cesty.

1. úsek D4 Jarovce - Ivanka
Sever

15.

NDS bude pokračovať v interakcii s poľnohospodárskymi firmami a družstvami, aby aktualizovala informácie
týkajúce sa Projektu a časovania.

16.

NDS by mala zabezpečiť predstavenie Koncesionára poľnohospodárskym firmám. Koncesionár by mal nadviazať styk
so spoločnosťami čo sa týka načasovania prác tak, aby sa zabránilo poškodeniu plodín.

všetky
úseky
poľnohospodárska pôda (typ 1
- trvalá pôda a typ 2 - dočasná
pôda)

17.

NDS stanoví jasný kompenzačný mechanizmus a povinnosti týkajúce sa implementácie, ak počas výstavby budú mať
práce dopad na plodiny na susediacej pôde, ktoré nie sú zahrnuté do dočasného a permanentného záberu pôdy
počas procesu výstavby. NDS oznámi spôsob kompenzácie poľnohospodárskym spoločnostiam a vlastníkom.

18.

Koncesionár by mal stanoviť a zverejniť spôsob narábania s ornicou pre dočasné používanie pôdy a spojiť sa
s poľnohospodárskymi firmami a družstvami a ostatnými odborníkmi za účelom zapracovania ich názorov do
procesu; stanoviť jasne kvalitatívne indikátory a poskytnúť mechanizmus podávania sťažností za účelom zberu
všetkých otázok týkajúcich sa renovovanej pôdy. Koncesionár zverejní plán narábania s ornicou na webovej stránke
Projektu.

14.

potvrdenie stavu vylepšení do konca
4. štvrťroka 2015
Koncesionár

odporúčanie týkajúce sa konštrukčnej
šírky čo najskôr po podpise
Koncesionárskej zmluvy
interakcia podľa potreby za účelom
zaistenia
presunu
hausbótov
z dotknutej oblasti pred začiatkom
výstavby prejazdu cez rieku Dunaj

všetky
úseky
poľnohospodárska pôda (typ 1
- trvalá pôda a typ 2 - dočasná
pôda)

NDS

štvrťročne až do odovzdania pôdy
Koncesionárovi

NDS

po podpise Koncesionárskej zmluvy

NDS

do konca 4. štvrťroka 2015

Koncesionár

plán narábania s ornicou bude
zverejnený
pred
začiatkom
stavebných prác, ktoré zahŕňajú
zhrnutie
ornice
v
oblastiach
s dočasným záberom pôdy

Na základe informácií od rôznych orgánov sme pochopili, že všetky vylepšenia pôdy v tejto oblasti susediacej sú nelegálne a preto neexistuje žiadny nárok na
kompenzáciu. Všetky oprávnené vylepšenia pôdy budú prehodnotené a kompenzácia bude udelená na základe zákonného postupu, ktorý vykonanú znalci,
avšak je porozumenie, jedinými povolenými vylepšeniami sú pripojenia kotviaceho miesta k pevnine.
18
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Úsek(y) cesty/
Č.

Činnosť v rámci LARF

Zodpovednosť

Stanovený dátum podľa fázy Projektu

Typ dotknutej pôdy
19.

Koncesionár prehodnotí náhradné cesty pre prístup k poľnohospodárskej pôdy počas výstavby a spojí sa
s poľnohospodárskymi spoločnosťami/družstvami, aby sa zabránili a/alebo zriadili v prípade, ak by narušenia mohli
spôsobiť stratu zákaziek. Pripraví sa plán riadenia premávky.

Koncesionár

plán riadenia premávky bude
zverejnený pred začiatkom výstavby

20.

Koncesionár bude zodpovedný za to, aby v prvom rade zabránil poškodeniu plodín, spojenie sa
s poľnohospodárskou firmou a kompenzáciu za poškodenie/stratu plodín - Poznámka: v Kúpnych zmluvách na
pozemok je mechanizmus aj pre prípad dodatočného používania/zásahu do dotknutej pôdy v rámci toho istého
pozemku, čo sa týka kompenzácie vlastníka.

Koncesionár

interakcia štvrťročne (príp. podľa
potreby)

21.

NDS sa spojí s dotknutými vlastníkmi pôdy určenej na kompenzačné opatrenia (NDS musí zároveň potvrdiť konečný
zoznam dotknutých parciel a počet vlastníkov) a miestnymi orgánmi, aby identifikovalaich obavy a názory na proces
oceňovania ich nehnuteľností. Informovanie všetkých dotknutých osôb a zainteresovaných strán, ktoré majú
záujem, o procese oceňovania a možnostiach kompenzácie pre príslušnú pôdu (t.j. o aktuálnom právnom stave a
snahách na nájdenie prijateľných a uskutočniteľných riešení).

NDS

do konca 4. štvrťroka 2015

22.

NDS zverejní proces oceňovania pre odškodňovanú pôdu - ak je to možné, mohlo by to byť vykonané najskôr ako
súčasť LARF, príp. následne ako Dodatok/Príloha.

NDS

23.

NDS posúdi, či dotknuté osoby môžu získať rovnakú pôdu s rovnakými vlastnosťami v okolí za sumu poskytnutú
v rámci kompenzácie. NDS zváži možnosť ponuky riešenia poskytnutia rovnakej pôdy, t.j. pôdy, ktorá má potenciál
na rozvoj.

NDS

24.

NDS sa spojí s Orchard za účelom určenia strát ovplyvňujúcich podnikanie (napr. zamestnanie) a ak áno, určí
špecifickú pomoc.

4. úsek R7 Ketelec - Dunajská
Lužná

NDS

25.

Koncesionár prehodnotí projekt a opatrenia na ochranu pred hlukom pre nasledujúce obce: Jarovce, Rovinka, Most
pri Bratislave, Ivanka pri Dunaji, Vajnory a záhradkárska oblasť medzi obcami Prievoz a Ketelec.

1. úsek D4 Jarovce - Ivanka
Sever

Koncesionár

Mali by byť nainštalované protihlukové steny, na základe požiadaviek štúdií a analýz hluku. Čo sa týka konečného
návrhu protihlukoveé ochrany je potrebná interakcia s obcami. V prípade, že tieto obce nemajú návrhy na
protihlukové opatrenia, použije sa opatrná interakcia s orgánmi/administratívami a miestnymi komunitami.

2. úsek D4 Ivanka Sever - Rača

typ 3 - pôda určená na
kompenzačné opatrenia

Koncesionár sa vyvaruje prepravným trasám cez obce do maximálnej možnej miery a na úzkych cestách, ktoré
predstavujú bezpečnostné riziko pre členov komunity. Pripraviť Plán riadenia stavebnej premávky (PRSP).

3. úsek R7 Prievoz - Ketelec
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konca

fázy

Interakcia s komunitami ohľadom
dokončenia podrobného návrhu
protihlukových opatrení.

6. a 7. úsek R7, preložka cesty
II/572
26.

prehodnotenie do
realizačného projektu

Steny/protihlukové opatrenia budú
nainštalované do otvorenia Projektu.
Koncesionár

počas výstavby
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Úsek(y) cesty/
Č.

Činnosť v rámci LARF

Zodpovednosť

Stanovený dátum podľa fázy Projektu

Typ dotknutej pôdy
27.

Koncesionár prehodnotí opatrenia na zníženie/zabránenie rušenia spôsobeného výstavbou (napr. pracovné časy,
regulácia prášenia, prepravné trasy, atď.) pre komunity žijúce v blízkosti pracovných oblastí výstavby a cestného
koridoru. Pripraviť a zverejniť Plán riadenia ochrany životného prostredia a sociálnych opatrení (CESMP).

všetky úseky

Koncesionár

zverejniť CESMP pred začiatkom
výstavby a aktualizovať ho v prípade
potreby

28.

Pred začiatkom výstavby by sa mal Koncesionár spojiť s cyklistickou federáciou/cyklistickými skupinami a všetkými
existujúcimi asociáciami za účelom diskusie dopadov na cyklistické chodníky pozdĺž tejto časti počas výstavby (t.j.
doba uzatvorenia, rušenie, dostupnosť náhradných riešení, atď.) a podporiť informačnú kampaň na internete aj
mimo neho na účelom poskytnutia náhradných trás počas doby výstavby - predpokladá sa, že po dokončení budú
cyklistické chodníky obnovené, príp. bude poskytnutý prechod, na základe návrhu.

1. úsek D4 Jarovce - Ivanka
Sever

Koncesionár

Pred
začiatkom
výstavby
a
angažovanie dvakrát ročne (alebo
podľa toho, ako má Dielo dopad na
cyklistické chodníky)

29.

Koncesionár by sa mal spojiť s dvomi firmami nachádzajúcimi sa pri cyklistickom chodníku v Jarovciach (t.j. severne
a južne od miesta, kde D4 pretína Dunaj) a informovať ich o načasovaní a dĺžke výstavby a preskúmať možnosť
poskytovať ich služby stavebným robotníkom po dobu vykonávania prác v tejto oblasti.

1. úsek D4 Jarovce - Ivanka
Sever

30.

Mechanizmus podávania sťažností (MPS) zavedie a realizuje NDS/MDVRR za účelom vybavovania sťažností
týkajúcich sa pôdy.

-

MDVRR/NDS

už zriadený MPS aktualizovať pre
ustanovenia LARF do konca 4.
štvrťroka 2015

31.

Mechanizmus podávania sťažností zavedie a implementuje Koncesionár za účelom vybavovania súvisiacich
sťažností.

-

Koncesionár

do začiatku výstavby
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Príloha č. 2: Diferenčná analýza - porovnanie zákonov SR a požiadaviek EBRD

19

Zhrnutie kľúčových rozdielov:

Komentár k rozdielu (a či predstavuje pre tento Projekt problém) a zhrnutie navrhovaného riešenia (riešení) pre rozdiel:

Identifikácia sociálnych dopadov a sociálno-ekonomické prieskumy/súpisy:
Vyhotovenie sociálno-ekonomického prieskumu a súpisu špecificky
súvisiaceho s vyvlastnením pôdy legislatíva SR špecificky nepožaduje.

Sociálny prieskum bol vykonaný v auguste 2015 za účelom prípravy LARF, aby pomohol pri vyplnení tohto rozdielu. V LARF sú
navrhované tiež opatrenia týkajúce sa budúcich situácií, ktoré môžu spustiť potrebu, aby NDS/MDVRR alebo Koncesionár vykonali
dodatočné sociálno-ekonomické prieskumy.

Súpis dotknutej pôdy a majetku: Neexistuje špecifická požiadavka na
vyhotovenie súpisu pôdy a majetku.

Správy o ohodnotení vypracované oprávnenými odborníkmi, ktoré sú základom kompenzácie ponúkanej v návrhu Kúpnej zmluvy, slúžia
ako podrobný súpis pôdy a majetku. Tieto sa považujú za dostatočné v rámci tohto rozdielu.

Dátum uzávierky: Dátum uzávierky nie je v legislatíve SR špecificky uvedený.

Zatiaľ čo dátum uzávierky nie je v legislatíve SR špecificky stanovený, štandardne sa používa dátum platnosti Územného rozhodnutia.
Dátum uzávierky pre Projekt bol stanovený ako dátum platnosti Územných rozhodnutí (pozri kapitolu 5) a tento dátum je zverejnený
na webovej stránke Projektu. Toto sa považuje za dostatočné v rámci tohto rozdielu.

Možnosti presídlenia: Podľa legislatívy SR, vlastníci majú výber z možností
presídlenia, t.j.: Kompenzácia vo forme finančnej hotovosti pre pôdu
a budovy; Kompenzácia vo forme finančnej hotovosti pre majetok súvisiaci
s pôdou (napr. poľnohospodárske plodiny); a/alebo poskytnutie rovnakej
pôdy alebo budov, atď. Pre vyvlastnenie pre dopravný sektor sa poskytuje
kompenzácia vo forme finančnej hotovosti navýšená o 20% hodnoty.

Zatiaľ čo právny rámec SR neumožňuje kompenzáciu vo forme výmeny za rovnakú kompenzáciu, ako možnosť presídlenia NDS v rámci
svojich právomocí nemôže obstarávať pôdu na presídlenie a z tohto dôvodu nie je schopná ponúknuť kompenzáciu výmenou za
rovnaké. Preto bola tým, ktorí na to v rámci právneho rámca SR majú nárok, ponúknutá kompenzácia vo forme finančnej hotovosti.
V rámci zákona však dokáže, za predpokladu dosiahnutia vyjednaného vyrovnania, ponúknuť stimul vo výške dodatočných 20%, toto sa
považuje za pomoc pri riešení tohto problému. Toto sa považuje za dostatočné v rámci tohto rozdielu.

Výška kompenzácie a nároky: Na kompenzáciu majú nárok iba dotknutí
vlastníci s oficiálnymi legálnymi právami a nárokmi v rámci právneho rámca.
Podľa všeobecného zákona o vyvlastnení, kompenzácia je založená na trhovej
hodnote a kompenzácia vo forme finančnej hotovosti v rámci tohto postupu
nemu í predstavovať plnú náhradu presídlenia, keďže nemusia byť pokryté
všetky náklady týkajúce sa transakcie.

(pozrite si aj informácie nižšie týkajúce sa neoficiálnych obyvateľov a vlastníkov pôdy)
Na ohodnotenie všetkých nehnuteľností sa používa jasný legálny postup, ktorý vykonávajú oprávnení odborníci. NDS používa
ohodnotenie trhovej ceny, ale existujú určité rozdiely medzi budovami, ktoré sú legálne registrované (oficiálne) oproti tým, ktoré nie
sú oficiálne, z dôvodu vyšších nákladov na povolenie stavby a splnenie stavebných noriem potrebných na získanie povolenia.
Keďže rámec pre kompenzáciu je rozdielny pre projekty diaľnic a rýchlostných ciest, ktoré sú pokrývané legislatívou špecifickou pre
určitý sektor, kde hodnota ponúkanej kompenzácie je o 20% vyššia ako trhová hodnota ponúkaná na základe všeobecnej štátnej
legislatívy. Preto za predpokladu, že NDS bude pokračovať v uprednostňovaní dosiahnutia priateľských vyrovnaní s dodatočnými 20
percentami, bude to považované ako úplná náhrada nákladov presídlenia. Okrem toho, pôda ovplyvnená cestou v rámci Projektu19 je
ohodnocovaná ako „stavebný pozemok“ a má vyššiu hodnotu ako orná pôda, preto kompenzačné balíky za stratu poľnohospodárskej
pôdy je možné vnímať dokonca ako navyše oproti plnej náhrade presídlenia. Keďže k dnešnému dátumu je stav priateľských dohôd
70%, naznačuje to, že kompenzačné balíčky sú dostačujúce.

Toto ustanovenie neplatí pre Odškodňovaciu pôdu - pozri odsek 5.2
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Zhrnutie kľúčových rozdielov:

Komentár k rozdielu (a či predstavuje pre tento Projekt problém) a zhrnutie navrhovaného riešenia (riešení) pre rozdiel:
Navyše, kompenzácia vo forme finančnej hotovosti za stratu majetku sa považuje za primeranú, v tomto prípade podľa ustanovení EBRD
PR5 ako: živobytie nie je založené na pôde; čo sa týka záberu poľnohospodárskej pôdy, pôda zabratá pre Projekt je iba malou časťou
dotknutého majetku a zostávajúca pôda je ekonomicky využiteľná20; v oblasti vykonávania Projektu existujú aktívne trhy pre pôdu,
obydlie a prácu a je dostatočná ponuka pôdy a bývania.

Pomoc pri presídlení: Pomoc pri presídlení je obmedzená na prepravu
domáceho zariadenia, na základe platnej legislatívy.

V rámci Projektu sa poskytuje dodatočná pomoc pri presídlení, napr. úhrada nákladov na prepravu domáceho zariadenia na nové
miesto. V LARF sú uvedené aj ďalšie navrhované opatrenia na poskytnutie nároku na dodatočnú pomoc legálnym aj ilegálnym nájomcom
(t.j. v 3. úseku R7).

Ilegálni obyvatelia a používatelia pôdy:

Neboli zaznamenané žiadne prípady neoficiálnych osídlení, neoficiálneho používania pôdy alebo neoficiálnych firiem v dotknutej oblasti
počas sociálneho prieskumu až na pár nájomníkov, ktorý si „neoficiálne“ prenajímajú záhradné plochy/nehnuteľnosti od vlastníkov,
niektorí z nich sú členovia rodiny.

Právny rámec poskytuje kompenzáciu tomu, kto , kto je vlastníkom legálnych
práv na pozemok alebo stavby. Práva na ilegálnu pôdu nie sú vo všeobecnosti
uznané. Zákon umožňuje samospráve nariadiť zbúranie domov, ktoré boli
postavené bez stavebného povolenia, čo môže mať za následok príkaz na
nútené vysťahovanie, ktorý vystaví samospráva.

Legalizácia pôdy a stavieb: Existuje právny postup na umožnenie legalizácie
nárokov na pôdu a legalizáciu neoficiálnych obydlí (v prípade, že spĺňajú určité
normy a požiadavky).

Súvisiace opatrenia sú navrhnuté v LARF za účelom vyriešenia tohto rozdielu, vrátane nasledovných:
-

poskytnutie nároku na pomoc pre oficiálnych a neoficiálnych nájomníkov za účelom identifikácie náhradných nehnuteľností na
prenájom alebo (v prípade identifikácie znevýhodnení) prístup k sociálnemu bývaniu alebo/a prístup k sociálnym službám (pozri
Maticu nárokov).

-

záväzky a činnosti uvedené v časti 8. napr.: interakcia s vlastníkmi/nájomcami za účelom zaistenia, že majú dostatočný čas na
presťahovanie; činnosti potrebné v prípade, že nájomca potrebuje pomoc pri sťahovaní; proces návštev pred demoláciou za
účelom zabránenia vysťahovania.

Neznámi majitelia a zosnulí majitelia sa presunú na Slovenský pozemkový fond (pozrite si časť 4.1 vyššie). Postup pre nároky týkajúce
sa dedičstva vysvetlila NDS v informačnom letáku určenom dotknutým osobám. To umožňuje osobe s dedičským nárokom získať
dokumenty na zdedenie majetku a uplatniť si nárok na kompenzáciu NDS. Náklady na dedičský postup môžu byť uhradené zo sumy
kompenzácie.

20

Čo sa týka osirelej pôdy (časť pôdy pozemku, ktorá zostane po vyvlastnení), ktorá nie je ekonomicky využiteľná na poľnohospodárske využitie, táto otázka sa
považuje ako malé riziko pre Projekt z dôvodu veľkosti poľnohospodárskeho poľa v dotknutej oblasti. Podľa platných právnych predpisov, NDS môže kupovať
a vlastniť pôdu iba v nevyhnutnom objeme, ktorý je stanovený geometrickými plánmi pre trvalý záber pod budúcou diaľnicou/rýchlostnou cestou, a ktorá je
vyňatá z fondu poľnohospodárskej pôdy. Dokonca aj keď výstavba ešte nie je dokončená, nákupná cena sa počíta na základe odborného posudku ako náhrada
za stavebný pozemok, nie ako náhrada za poľnohospodársku pôdu, čo je vlastníka pozemku oveľa výhodnejšie.
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Zhrnutie kľúčových rozdielov:

Komentár k rozdielu (a či predstavuje pre tento Projekt problém) a zhrnutie navrhovaného riešenia (riešení) pre rozdiel:
Dotknuté osoby, ktoré vlastnia obydlia, ktoré nie sú oficiálne, môžu prejsť procesom legalizácie, NDS však pripúšťa, že tento proces je
časovo aj finančne náročný. Na ohodnotenie všetkých nehnuteľností sa používa jasný legálny postup, ktorý vykonávajú oprávnení
odborníci. NDS používa ohodnotenie trhovej ceny, ale existujú určité rozdiely medzi budovami, ktoré sú legálne registrované (oficiálne)
oproti tým, ktoré nie sú oficiálne, z dôvodu vyšších nákladov na povolenie stavby a splnenie stavebných noriem potrebných na získanie
povolenia. Všetky stavby a majetok/vylepšenia pôdy sa zvažujú v odborných oceneniach správach.

Potreby zraniteľných skupín: Legislatíva SR nerozlišuje, že zraniteľné skupiny
môžu potrebovať dodatočnú pomoc pri plánovaní presídlenia. Legislatíva SR
nepožaduje vyhotovenie sociálno-ekonomického prieskumu na vyvlastnení
pôdy, ktoré by inak mohli byť identifikované ako zraniteľné skupiny.

Sociálny prieskum bol vykonaný v auguste 2015, aby pomohlo pri identifikácii akejkoľvek zraniteľnej osoby alebo skupín, ktoré môžu
byť neprimerane dotknutí Projektom (pozri kapitolu 2 vyššie). Znevýhodnení občania a právnické osoby/firmy sa vo všeobecnosti
nepovažujú ako súčasť PAP, môžu však existovať špecifické výnimky, ktoré nie je možné identifikovať v rámci časového rámca a rozsahu
sociálneho prieskumu. V akčnom pláne LARF (pozri kapitolu 8) sa nachádza niekoľko ustanovení/činností na zaistenie zachytania
špecifických znakov znevýhodnenia ako súčasti budúceho získania pôdy a postupu presídľovania, okrem návrhov činností pre
Koncesionára na vykonávanie cielených sociálno-ekonomických prieskumov v prípade potreby dodatočnej pôdy, ktorá môže mať za
následok presídlenie vlastníkov alebo nájomcov.

Právna pomoc pre dotknuté osoby: Pre osoby, ktoré poberajú pomoc
v hmotnej núdzi je k dispozícii bezplatná právna pomoc.

Sme si vedomí, že ľudia, ktorí si uplatňujú nárok na dedičstvo, môžu mať náklady na tento proces odpočítané od konečného balíka
kompenzácie, ktorý dostanú, v prípade, že ich nárok bude úspešný. Náklady na zaobstaranie nezávislého ohodnotenia sú štandardne
vo výške 150 - 300 Eur a považuje sa, že to nie je prekážkou pre tie dotknuté osoby, ktoré nemajú nárok v rámci dávky v hmotnej núdzi.
Dávka v hmotnej núdzi predstavuje sociálnu sieť pre jednotlivcov a rodiny, ktorí nedokážu splniť svoje materiálne potreby sami. Túto
sociálnu dávku poskytuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny).

Návrat živobytia: Legislatíva SR poskytuje kompenzáciu iba pre stratu majetku
súvisiaceho s pôdou vo forme poľnohospodárskych plodín, viničov, sadov, atď.
Národná legislatíva sa neposkytuje žiadnym iných formám podpory živobytia.

Počas sociálneho prieskumu neboli identifikované žiadne prípady podstatných dopadov na živobytie súvisiace s pôdou. Kompenzácie
majetku súvisiaceho s pôdou, napr. vinohrady, sady, atď. sa poskytujú v rámci matice nárokov a odborného ocenenia.

Konzultácie (vrátane Oznámenia o vysťahovaní): Interakcia počas
vysťahovania je potrebná iba podľa právneho rámca s dotknutými osobami
s oficiálnymi právnymi nárokmi. Neexistujú žiadne jasné požiadavky na
konzultácie podľa právneho rámca pred doručením oznámení o vysťahovaní
a príkazu na zbúranie do neoficiálnych príbytkov. Počas procesu EIA sú
oficiálne verejné konzultácie súvisiace s určitými projektmi, ktoré poskytujú
možnosť ľuďom, aby vyjadrili ich stanoviská a názory na otázky, ktoré ich môžu
ovplyvniť.

NDS vykonáva zverejňovanie informácií a priame interakcie s oficiálnymi dotknutými vlastníkmi (pozri kapitolu 9). NDS tiež podporila
vlastníkov, aby informovali nájomcov a dali im dostatočne veľa času, aby sa zabránilo vysťahovaniu. V kapitole 8 LARF sa NDS zaväzuje
vykonávať priamu interakciu s nájomcami, aby sa identifikovali všetky otázky, ktoré si vyžadujú činnosť/pomoc, ktorú treba poskytnúť,
a znížiť riziko potreby použitia vysťahovania. (Je iba pár nájomcov, pri ktorých je potrebná interakcia a títo boli identifikovaní v 3. úseku
R7 počas sociálneho prieskumu).

RAP/LRP: V právnom rámci SR nie sú ustanovenia ani postup pre prípravu
rámcov alebo plánov presídlenia a/alebo navrátenie živobytia (RAP/LRP).

Toto LARF bolo vyhotovené a zverejnené za účelom vyplnenia tejto medzery.
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Plán interakcie so zainteresovanými stranami pre Projekt, ktorý stanovuje záväzky vo vzťahu k konzultáciám a činnostiam pre
Koncesionára počas výstavby a prevádzky. Ďalšie špecifické interakcie súvisiace so získavaním pôdy sú zhrnuté v kapitole 9.

Na základe stavu získavania pôdy a postupu presídľovania a zistení sociálneho prieskumu nebolo stanovené, aby NDS musela v tejto
fáze vypracovať RAP. LARF obsahuje záväzky týkajúce sa získavania pôdy a presídlenia, záväzky a činnosti pre NDS/MDVRR
a Koncesionára. Zároveň uvádza aj konkrétne scenáre, čím z dôvodu dodatočného dočasného a trvalého používania pôdy

Strana 55z 59

23 októbra 2015

D4 diaľnica /R7 rýchlostná cesta LARF

Zhrnutie kľúčových rozdielov:

Komentár k rozdielu (a či predstavuje pre tento Projekt problém) a zhrnutie navrhovaného riešenia (riešení) pre rozdiel:
Koncesionárom pre vykonanie Diela alebo z dôvodu zmien v podrobnom návrhu môže vzniknúť potreba na vyhotovenie cieleného RAP
(pozri kapitolu 8). V prípade vzniku týchto okolností bude NDS zodpovedná za vyhotovenie RAP a dosiahnutie dohody a schválenia PIU
a MDVRR. Koncesionár bude zodpovedný za vykonanie potrebných sociálnych prieskumov pre RAP.

Mechanizmus predkladania sťažností V legislatíve SR nie sú ustanovenia
týkajúce sa mechanizmu predkladania sťažností počas procesu vysťahovania.

Mechanizmus predkladania sťažností pred začiatkom výstavby k sťažnostiam týkajúcim sa získavania pôdy a presídľovania na
adresovanie NDS a/alebo MDVRR bol zriadený a je zhrnutý v kapitole 10 tohto LARF.
Mechanizmus predkladania sťažností počas výstavby a prevádzky k sťažnostiam týkajúcim sa získavania pôdy a presídľovania na
adresovanie NDS a/alebo MDVRR a Koncesionárovi bude implementovaný a je zhrnutý v kapitole 10 tohto LARF.

Monitorovanie: V legislatíve SR neexistujú žiadne požiadavky na
monitorovanie procesu presídľovania a udržania životnej úrovne pre
presídlených obyvateľov. V praxi sa monitorovanie vykonáva počas procesu
vysťahovania (pred vyplatením kompenzácie/premiestnením) za účelom
zistenia potenciálnych omeškaní, ktoré by sa mohli prihodiť v procese
získavania prístupu k pôde. Po vyplatení kompenzácie sa však v praxi
nepoužíva žiadne monitorovanie.
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Ustanovenia týkajúce sa monitorovania sú uvedené v kapitole 11 tohto LARF, spolu s určením úloh a povinností nasledujúcich strán:
NDS, MDVRR, Koncesionár a Skupina pre realizáciu projektu (PIU).
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Príloha č. 3: Najčastejšie otázky a odpovede (FAQ)
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Príloha č. 4: Formulár pre podávanie sťažností
Projekt diaľnice D4 / rýchlostnej cesty R7: Formulár pre podávanie sťažností
Referenčné č.:
Celé meno*
Kontaktné údaje*
Označte, akým spôsobom si
želáte, aby sme Vás
kontaktovali (poštou,
telefonicky, e-mailom).

Poštou: Uveďte Vašu poštovú adresu:
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Telefonicky:
_______________________________________________
E-mailom
_______________________________________________

Dôverné Áno/Nie
Sťažnosť podaná (podčiarknite primeraný spôsob): osobne, telefonicky, na komunitnom
stretnutí, poštou, e-mailom, iným spôsobom (uveďte akým) …………………
Popis otázky, udalosti alebo sťažnosti:

Čo sa stalo? Kde sa to stalo? Komu sa
to stalo? Čo je následkom problému?

Dátum podania
otázky/udalosti/sťažnosti
Jednorazová udalosť/sťažnosť (dátum _____________)
Opakujúce sa viac než raz (koľko krát? _____)
Pretrvávajúce (momentálne čelí problému)
Ako by ste si želali, aby problém bol vyriešený?

Podpis: _______________

Dátum: ________________

Odošlite tento formulár na:
Vašu sťažnosť zaregistrujeme a odpovieme Vám najneskôr do 30 dní.
* Voliteľné - ak zaznamenaná sťažnosť bude anonymná, nebude poskytnutá žiadna odpoveď
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