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Prehľad

1

Vláda Slovenskej republiky považuje implementáciu PPP projektu diaľnice D4 a
rýchlostnej cesty R7 (ďalej len „Projekt D4-R7“ alebo „Projekt“) za strategickú
prioritu pre posilnenie dôležitosti krajiny v medzinárodnej dopravnej sieti, ako aj
pre vyriešenie dlhodobých dopravných problémov v meste Bratislava a priľahlých
obciach.
Európska banka pre obnovu a rozvoj (ďalej len „EBOR“ alebo „Banka“) uvažuje
o poskytnutí financovania budúcemu Koncesionárovi, ktorý bude pre Projekt D4R7 vybraný Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky (ďalej len „MDVRR“).
Tento Projekt je zaradený do Kategórie A v zmysle Environmentálnej a sociálnej
stratégie EBOR (2014). V EBOR fungujú pravidlá environmentálnej a sociálnej
náležitej starostlivosti pre projekty Kategórie A, ktoré pred schválením
financovania pre Projekt vyžadujú prípravu, publikovanie a prerokovanie
dokumentácie o posúdení environmentálneho a sociálneho vplyvu.
V súlade s Požiadavkou na plnenie 10 stanovenej EBOR bol na účel poskytnutia
aktuálnych informácií o Projekte zostavený balíček zverejnenej dokumentácie
pozostávajúci z tohto Netechnického zhrnutia (NTS), Environmentálneho a
sociálneho akčného plánu (ESAP), Plánu zapojenia zainteresovaných strán (SEP),
Rámcového plánu nadobúdania pozemkov a presídľovania (LARF), ako aj z
dokumentácie Posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) a Plánu
kompenzácie biodiverzity (BCP).
Toto Netechnické zhrnutie sumarizuje požiadavky pre posúdenie
environmentálnych a sociálnych vplyvov, nadobúdania pozemkov a zapojenia
zainteresovaných strán a samotný proces posudzovania. Balíček zverejnenej
dokumentácie bude k dispozícii počas celého trvania Projektu. Postup riešenia
sťažností pre Projekt je definovaný v Pláne zapojenia zainteresovaných strán.
Postup riešenia sťažností týkajúcich sa nadobúdania pozemkov alebo
presídľovania je k dispozícii v LARF.

2

Popis projektu

Projekt zahŕňa projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu dvoch
dvojprúdových úsekov diaľnice D4 (úseky č. 1 a 2), troch úsekov radiály
rýchlostnej cesty R7 (úseky č. 3, 4, 5) v celkovej dĺžke 59 km, a preložku štátnej
cesty v dĺžke 4,8 km (úseky č. 6 a 7).
Úseky č. 1 a 3 budú mať priamy vplyv na dve lokality sústavy Natura 2000
(Chránené vtáčie územie Dunajské luhy a Územie európskeho významu
Biskupické luhy) a na Ramsarskú lokalitu Dunajské luhy.
Úseky č. 1 a 2 (diaľnica D4) sú súčasťou Transeurópskej dopravnej siete (TEN-T)
v celkovej dĺžke 27 km a zahŕňajú osem križovatiek a 55 mostov.
|
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Úseky č. 3, 4 a 5 (rýchlostná cesta R7) majú celkovú dĺžku 32 km a zahŕňajú päť
križovatiek a 29 mostov. Rýchlostná cesta R7 bude spájať dve existujúce diaľnice
D4 a D1 a bude zabezpečovať prístup do mesta Bratislava z juhovýchodu.
Prinesie aj zlepšenie prepojenia medzi priemyselnými zónami a mestskými
časťami.
Údaje úsekov zahrnutých do Projektu sa nachádzajú v Tabuľke 1 nižšie. Tieto
informácie sú znázornené aj na Obrázku 1 a Obrázku 2 nižšie.
Tabuľka 1 – Údaje projektových úsekov
č. úseku

Názov

Dĺžka

Úsek č. 1

Diaľnica D4 Jarovce – Ivanka sever

22,59 km

Úsek č. 2

Diaľnica D4 Ivanka sever – Rača

4,40 km

Úsek č. 3

Rýchlostná cesta R7 Bratislava Prievoz – Ketelec

6,31 km

Úsek č. 4

Rýchlostná cesta R7 Ketelec – Dunajská Lužná

8,22 km

Úsek č. 5

Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná – Holice

17,38 km

Úsek č. 6

Preložka štátnej cesty II/572 Most pri Bratislave

2,20 km

Úsek č. 7

Preložka štátnej cesty II/572 ulica Galvaniho

2,62 km

Úsek č. 1
Úsek č. 2
Úsek č. 3
Úsek č. 4
Úsek
č. Úsek
č. 5
Obrázok 1 – Diaľničná sieť D4 a R7 (úseky č. 1 – 5)
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Obrázok 2 – Preložka štátnej cesty II/572 (úseky č. 6 a 7)

3

Hlavné benefity projektu

Hlavnými benefitmi nového prepojenia diaľničnej siete pomocou diaľnice D4
budú zníženie dopravného preťaženia mesta Bratislava, zlepšenie dopravných
prepojení na širšiu diaľničnú sieť (D4, D1, D2), čiastočné odľahčenie cestnej siete
v okolí mesta Bratislava, rozšírenie služieb verejnej dopravy a zníženie
nepriaznivých environmentálnych vplyvov vďaka odkloneniu hustej cezhraničnej
premávky od centra mesta Bratislava.
Navrhovaná diaľnica D4 znižuje počet vozidiel na existujúcich cestách v meste
Bratislava, čím zmierňuje dopravné preťaženie hlavných prístupových trás do a
z centra mesta.
Navrhovaná rýchlostná cesta R7 zefektívni dopravné prepojenie medzi diaľnicami
D1 a D4 vytvorením doplnkových úsekov okružných komunikácií na účel
odľahčenia premávky na existujúcich radiálach cez silne urbanizované oblasti.
Projekt R7 by mal eliminovať každodenné dopravné zápchy smerom z Dunajskej
Stredy do mestských častí Bratislavy. Obchvat I/63 má v súčasnosti nedostatočnú
kapacitu a bezpečnosť je známym problémom, ktorý vyžaduje zlepšenie.
Navrhovaná komunikácia v úseku č. 5 bude slúžiť ako obchvat pre dediny
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Dunajská Lužná, Rovinka a mesto Šamorín, ktorý zlepší kapacitu, ako aj
bezpečnosť. Rýchlostná cesta R7 prepojí priemyselné zóny a výrobné zariadenia
so sídliskami, čo bude viesť k zlepšeniu dostupnosti služieb verejnej dopravy do
okolitej oblasti.

4

Vypracovanie projektu a plánovanie

V nižšie uvedenej Tabuľke 2 je uvedená stručná história vypracovania projektu.
Tabuľka 2 – História vypracovania projektu
Strategický plán rozvoja dopravnej Dlhodobá vízia MDVRR v oblasti cestnej dopravy má
infraštruktúry do roku 2020
podobu modernej, vysoko kvalitnej, bezpečnej a efektívnej
funkčnej siete diaľnic, rýchlostných ciest a ciest prvej
triedy. Tento strategický plán kladie vysokú prioritu na
vybudovanie infraštruktúry cestnej dopravy vrátane
výstavby vonkajšieho obchvatu mesta Bratislava (diaľnica
D4 Jarovce – štátna hranica SR/Rakúsko) spolu s
prístupovými cestami vrátane rýchlostnej cesty R7 Prievoz –
Lučenec.
Stratégia rozvoja dopravy SR do
roku 2020

Diaľnica D4 spolu s rýchlostnou cestou R7 boli stanovené
ako kľúčové priority v rámci rozvoja cestnej infraštruktúry.

Projektový zámer

15. 2. 2013 – Stanovenie základnej predbežnej definície
Projektu D4/R7.

Územné rozhodnutie pre úsek
rýchlostnej cesty R7 Dunajská
Lužná – Holice
Územné rozhodnutie pre úsek
rýchlostnej cesty R7 Ketelec –
Dunajská Lužná
Územné rozhodnutie pre diaľničný
úsek D4 Ivanka sever – Rača

Územné rozhodnutie bolo vydané 2. 9. 2013, s platnosťou
od 23. 10. 2013 do 16. 12. 2016.

Územné rozhodnutie pre úsek
rýchlostnej cesty R7 Bratislava
Prievoz – Ketelec
Územné rozhodnutie pre diaľničný
úsek D4 Jarovce –Ivanka sever

Územné rozhodnutie bolo vydané 23. 10. 2014, s platnosťou
od 2. 1. 2015 do 2. 1. 2020.

Územné rozhodnutie pre preložku
štátnej cesty II/572 – ulica
Galvaniho
Územné rozhodnutie pre preložku
štátnej cesty II/572 – Most pri
Bratislave
Územný plán hlavného mesta SR
Bratislavy – zmeny a doplnky 05.

Územné rozhodnutie bolo vydané 13. 11. 2014, s platnosťou
od 15. 12. 2014.
Platné je do 15. 12. 2019.
Územné rozhodnutie bolo vydané 13. 11. 2014, s platnosťou
od 15. 12. 2014 do 15. 12. 2019.
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Územné rozhodnutie bolo vydané 27. 3. 2014, s platnosťou
od 27. 6. 2014 do 27. 6. 2019.
Územné rozhodnutie bolo vydané 23. 10. 2014, s platnosťou
od 24. 11. 2014 do 24. 11. 2019.

Územné rozhodnutie bolo vydané 29. 10. 2014, s platnosťou
od 2. 1. 2015 do 2. 1. 2020.

Územný plán mesta Bratislava nadobudol účinnosť dňa
10. 11. 2014. Zmeny a doplnky 05 k Plánu boli vypracované
na základe urbanistických štúdií diaľnice D4 a rýchlostnej
cesty R7.
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Predbežné oznámenie o koncesii
na stavebné práce

Štúdia uskutočniteľnosti

Projekt diaľnice D4 R7 – Slovenská republika
Netechnické zhrnutie

Dňa 29. 10. 2014 vydala vláda Slovenskej republiky
rozhodnutie vo veci výstavby diaľničného úseku D4
Bratislava Jarovce – Ivanka sever, ktoré je nadradené
nepriaznivým vplyvom na integritu lokality sústavyNatura
2000 z dôvodu vyššieho verejného záujmu, avšak za
predpokladu implementovania kompenzačných opatrení.
Predbežné oznámenie o koncesii na stavebné práce bolo
publikované v Úradnom vestníku Úradu verejného
obstarávania 249/2014 pod číslom 31040 – POP dňa
22. 12. 2014, a v sérii S Úradného vestníka Európskej únie
pod číslom 2014/S 248 – 437483 dňa 24. 12. 2014.
Štúdia uskutočniteľnosti Projektu bola zverejnená dňa
16. 1. 2015. Predmetom tejto štúdie bolo analyzovať rôzne
varianty realizácie Projektu, posúdiť ich prínosy a vykonať
analýzu uskutočniteľnosti projektu verejno-súkromného
partnerstva (PPP) po preskúmaní všetkých relevantných
ekonomických, technických a právnych aspektov.

Schválenie Projektu vládou SR

Dňa 21. 1. 2015 vláda Slovenskej republiky schválila návrh
príslušného PPP Projektu: diaľničný úsek D4 Jarovce –
Rača a úsek rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz –
Holice.

Oznámenie o koncesii na stavebné
práce

Oznámenie o koncesii na stavebné práce bolo publikované v
Úradnom vestníku Úradu verejného obstarávania 22/2015
pod číslom 2514 – KOP dňa 30. 1. 2015, a v sérii S
Úradného vestníka Európskej únie pod číslom 2015/S 021 –
033433 dňa 30. 1. 2015.
Dňa 27. 3. 2015 podalo deväť kandidátov žiadosť o účasť na
výberovom konaní.

Žiadosť o účasť na výberovom
konaní
Zúžený výber

Úvodné stretnutie

Dňa 12. 6. 2015 boli vybratí štyria úspešní kandidáti, ktorí
najlepšie splnili podmienky pre účasť vo verejnom
obstarávaní.
Dňa 22. 6. 2015 sa uskutočnilo úvodné stretnutie na účel
súťažného dialógu.

Rokovania v rámci súťažného
dialógu

Rokovania v rámci súťažného dialógu začali v júli 2015.

Ukončenie súťažného dialógu

Ukončenie súťažného dialógu a výzva na predloženie
konečnej ponuky – 9. 10. 2015.

Nižšie uvedená Tabuľka 3 prezentuje implementáciu Projektu verejnosúkromného partnerstva (PPP) – kľúčové medzníky a náčrt ďalšieho časového
plánu.
Tabuľka 3 Implementácia Projektu verejno-súkromného partnerstva – kľúčové medzníky
Predloženie konečných ponúk

13.11.2015

Výber úspešného účastníka
výberového konania

30.11.2015

Podpísanie Koncesnej zmluvy

18.12.2015
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Stavebné povolenia
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29.02.2016

-

pre úsek rýchlostnej cesty R7 Dunajská Lužná –
Holice –vydaný v septembri 2015;
pre úsek rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz –
Ketelec, predpokladané vydanie v júni 2016;
pre úsek rýchlostnej cesty R7 Ketelec – Dunajská
Lužná, predpokladané vydanie v decembri 2015;
pre diaľničný úsek D4 Jarovce – Ivanka sever - Rača,
vrátane preložiek štátnej cesty II/572 predpokladané
vydanie v júni 2016.

Začiatok výstavby

3.2016

Uvedenie prvého úseku do
predčasného užívania.

11.2018

Projekt je dokončený a v užívaní

5.2020

Proces posudzovania vplyvov na životné
prostredie

5

Proces EIA bol vykonaný v súlade so slovenskou legislatívou (zákon č. 24/2006
Z. z.), ktorá je úplne harmonizovaná s príslušnou smernicou EÚ. Hlavné
dokumenty a dátumy sú uvedené v Tabuľke 4.
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Tabuľka 4 – Proces EIA

Cesta

Úsek

Jarovce – Ivanka sever
D4

Ivanka sever – Rača

Rozhodnutie vo veci
rozsahu hodnotenia
Správa o hodnotení
Záverečné stanovisko
Zámer
vydané Ministerstvom
(EIA)
Ministerstva životného
životného prostredia
prostredia (MŽP)
(MŽP)
19. 4. 2008
Diaľnica D4 Jarovce –
Číslo: 5487/08-3.4/ml
Ivanka sever,
GEOCONSULT, 04/2010
Diaľnica D4 Jarovce –
Diaľnica D4 Jarovce –
Ivanka sever,
2.2012
Ivanka sever DODATOK,
GEOCONSULT, 12.2007
Geoconsult 04.2011 –
pridaná alternatíva
k tunelu
18.
7.
2008
Diaľnica D4 Bratislava,
Diaľnica D4, Ivanka
križovatka Ivanka sever – Číslo: 7155/08-3.4/ml
sever – Záhorská Bystrica,
09.2011
Stupava, HBH, 04.2008
HBH, 12.2010

Rýchlostná cesta R7
Bratislava Ketelec –
Prievoz – Ketelec
Bratislava Prievoz,
EKOJET, 02.2012
Rýchlostná cesta R7
R7 Ketelec – Dunajská Lužná Bratislava – Dunajská
Lužná, GEOCONSULT
01.2007

21. 5. 2012
Číslo: 4864/12-3.4/ml

11. 9. 2007
Číslo: 5461/07-3.4/ml

06. 5. 2009
Rýchlostná cesta R7
Dunajská Lužná – Holice Dunajská Lužná – Holice, Číslo: 4191/09-3.4/m
EKOJET 02.2009

|
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Rýchlostná cesta R7
Bratislava Ketelec –
Bratislava Prievoz,
EKOJET, 05.2013

11.2013

Rýchlostná cesta R7
Bratislava – Dunajská
Lužná

05.2009

Rýchlostná cesta R7
Dunajská Lužná – Holice,
Dopravoprojekt 11.2009

06.2010
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Ďalšie dva úseky preložky cesty nevyžadovali posúdenie vplyvu na životné
prostredie v zmysle zákona č. 24/2006. Rozhodnutie zo zisťovacieho konania bolo
vydané Okresným úradom mesta Bratislava, ako je uvedené v Tabuľke 5.
Tabuľka 5 – Rozhodnutia zo zisťovacieho konania pre preložku cesty
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania: dátum a referenčné číslo

Cestný úsek

2. 9. 2014, OU-BA-OSZP3-2014/071773/FIL/II-EIA – projekt nespĺňa
Preložka štátnej cesty
kritériá pre posúdenie vplyvov na životné prostredie, pretože cestný úsek
II/572 Most pri Bratislave
je kratší ako 5 km.
(2,62 km)
Preložka štátnej cesty
II/572 ulica Galvaniho
(2,2 km)

2. 9. 2014, OU-BA-OSZP3-2014/071774/FIL/II-EIA – projekt nespĺňa
kritériá pre posúdenie vplyvov na životné prostredie, pretože cestný úsek
je kratší ako 5 km.

Akékoľvek zmeny projektového návrhu podliehali zisťovaciemu konaniu
s ohľadom na prípadnú potrebu dodatočného posúdenia vplyvu na životné
prostredie. K dnešnému dátumu boli predložené oznámenia o piatich zmenách
projektového návrhu. Ani jedna z týchto zmien nevyžaduje ďalšie posúdenie
vplyvu na životné prostredie. Príslušné rozhodnutie zo zisťovacieho konania
vydalo MŽP. Podrobnosti sú uvedené v Tabuľke 6.
Tabuľka 6 – Rozhodnutie zo zisťovacieho konania o zmenách Projektu
Úsek
Jarovce – Ivanka sever
D4
Ivanka sever – Rača
Prievoz – Ketelec
Ketelec – Dunajská
Lužná
R7
Dunajská Lužná –
Holice

Zmena projektu – nové zisťovacie konanie
Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever, oznámenie o zmene,
05.2014.
Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Rača, oznámenie o zmene,
05.2014.
Rýchlostná cesta R7 Bratislava – Dunajská Lužná, Dopravoprojekt
06.2013.
Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná – Holice, Dopravoprojekt
06.2013.
Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná – Holice, ENVICONSULT
10.2014.

Odporúčania MŽP v Záverečnom stanovisku sú právne záväzné a boli zohľadnené
v nasledujúcich fázach procesu udeľovania povolení.
Dokumentácia k žiadostiam o udelenie územného rozhodnutia a stavebného
povolenia dokladuje ďalšiu implementáciu zmierňujúcich opatrení
identifikovaných v Záverečnom stanovisku MŽP.
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Údaje o vydaní a platnosti územných rozhodnutí sú uvedené v Tabuľke 2 vyššie.
Dokumentácia stavebného povolenia je momentálne vo fáze vypracovania.
Udelenie stavebných povolení sa očakáva medzi septembrom 2015 a júnom 2016.

Zvažované alternatívne projektové
návrhy

6

Národná legislatíva vyžaduje, aby boli pre všetky zvažované alternatívy uplatnené
rovnaké kritériá posudzovania a aby boli pre každú z týchto alternatív navrhnuté
zmierňujúce opatrenia. Následne bola vydaná výzva na verejné pripomienkovanie
všetkých alternatív navrhnutých počas prerokovania.
Preferovanú možnosť uvádza MŽP v Záverečnom stanovisku, kde sú
prezentované jasné argumenty v prospech vybranej trasy, súhrn pripomienok zo
strany verejnosti a konzultované inštitúcie.
V prípade úseku č. 1 (D4 Jarovce – Ivanka sever) sa na základe pripomienok
verejnosti posudzovali dodatočné alternatívy k tunelu. Toto posúdenie bolo
prezentované v dodatku k EIA.
Zvažované alternatívy pre každý úsek Projektu sú ilustrované na Obrázkoch 3 – 7
a sú zhrnuté v Tabuľkách 7 – 11 uvedených nižšie.

|
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Obrázok 3 – Alternatívy zvažované pre úsek č. 1 D4 Jarovce – Ivanka sever

Tabuľka 7 – Alternatívy zvažované pre úsek č. 1 D4 Jarovce – Ivanka sever
Zvažované alternatívy

Preferovaná trasa



„Nulový variant“





Variant A fialový

Km 0,000 –
5,500 – variant E



Variant B červený





Variant C (upravený
B) červený

Km 5,500 –
7,500 – prepojenie
variantov E a C





Variant E (upravený
B) zelený

Km 7,500 –
ďalej – variant C



Variant D modrý
(tunel)

Hlavné odôvodnenie
Finálna trasa prechádza cez všetky
dotknuté lokality sústavy Natura 2000 po
moste (variant E).
Na minimalizovanie vplyvu bola estakáda
predĺžená na km 5,500.
Variant E umožňuje prepojenie
cyklistických trás a peších chodníkov a
podporuje využívanie tejto oblasti na šport
a rekreáciu.
Variant E má nižšie stavebné náklady.
Alternatíva s tunelom (variant D)
predstavuje na základe posúdenia
neakceptovateľné riziko, a to z
nasledujúcich dôvodov:
– pod príslušnou lokalitou sa nachádza
veľký zdroj podzemnej vody (Chránená
vodohospodárska oblasť (CHVO) Žitný
ostrov – najväčší rezervoár podzemnej
vody v strednej Európe);
– logistika výstavby;
– neefektívna investícia (IRR = 3,8 %);
– obmedzenie na 4prúdovú diaľnicu a
– ibavy zo zaplavovania tunelu, ktoré by
mohlo viesť k jeho uzatvoreniu.
Prepojenie variantu E a variantu C v km
5,500:

|
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Zvažované alternatívy

Preferovaná trasa

Projekt diaľnice D4 R7 – Slovenská republika
Netechnické zhrnutie

Hlavné odôvodnenie
– ponúka možnosti rozvoja rekreačných
aktivít v Podunajských Biskupiciach;
– nezasahuje do vedenia vysokého napätia
400 kV, 110 kV;
– vyhovuje požiadavkám letiska a
potenciálnej budúcej výstavby.

Obrázok 4 – Alternatívy zvažované pre úsek č. 2 D4 Ivanka sever – Záhorská Bystrica

Tabuľka 8 – Alternatívy zvažované pre úsek č. 2 D4 Ivanka sever – Záhorská Bystrica
Zvažované alternatívy

Preferovaná trasa



Variant 7a





Variant 7b



Variant 7c



Variant 2a



Ivanka sever –
Rača: Variant 7b
(variant s tunelom,
zmenený v novom
zisťovacom
konaní)

Variant 2b





Variant SPL (SenecPezinok-Lozorno)

Rača – Záhorská
Bystrica:
Obyvatelia na
západnej strane
potenciálneho
tunelu vzniesli

|
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Hlavné odôvodnenie
EIA pre celú trasu Ivanka sever –
Záhorská Bystrica obsahuje nasledujúce
odôvodnenie:
Vykonaná analýza zohľadňujúca viaceré
kritériá (environmentálne, technické,
ekonomické, dopravné) viedla
k preferovanému variantu 7c.
Mestská časť Vajnory si petíciou
vyžiadala schválenie variantu 7b vrátane
tunela. Táto petícia bola posúdená, no
environmentálna správa poukazuje na to,
že podzemný variant 7b by mohol zmeniť
miestne hydrogeologické podmienky, čo
by mohlo viesť k nepriaznivému vplyvu
na národnú prírodnú rezerváciu Šúr.
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Zvažované alternatívy

Preferovaná trasa
proti príslušnému
zámeru námietky,
v dôsledku čoho
nedošlo k dohode
o preferovanej
trase a úsek Rača –
Záhorská Bystrica
bol z Projektu
vyradený.

Hlavné odôvodnenie
Dospelo sa preto k záveru, že vhodnejší je
nadzemný variant, ktorý musí zahŕňať
protihlukové a svetelné bariéry.
V súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z.,
§18 boli v oznámení o zmene vykonané
malé zmeny vertikálneho usporiadania.
Tieto zmeny sú založené na Analýze
D1/D4 a Technickej štúdii, v ktorých sú
zapracované odporúčania uvedené
v Záverečnom stanovisku EIA. Finálne
vertikálne usporiadanie zahŕňa podjazd
diaľnice D1 (križovatka Ivanka sever),
vybudovanie mostu ponad Vajnorský
potok, vedenie po nábreží, vybudovanie
mostu ponad Račiansky potok, vedenie
pozdĺž nábrežia a vybudovanie mostu
ponad železničnú trať a cestu II/502.

Obrázok 5 – Alternatívy zvažované pre úsek č. 3 R7 Prievoz – Ketelec

Tabuľka 9 – Alternatívy zvažované pre úsek č. 3 R7 Prievoz – Ketelec
Zvažované alternatívy

Preferovaná
trasa



Variant A1 (červený)





Variant A2 (fialový)



Variant B (modrý)



Variant C2 (oranžový)



Variant D (zelený)

|
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Variant A2

Hlavné odôvodnenie
Zohľadnených bolo 22 kritérií, ako napr.
zásah do chránených území a prvkov, zmena
krajinného obrazu, ohrozenie zásob
podzemných a povrchových vôd a trvalý
záber lesnej a poľnohospodárskej pôdy.
Výsledkom tejto analýzy bolo
uprednostnenie variantu A2.
Variant A2 má nasledujúce výhody:
– najkratšia trasa;
– najnižšie investičné náklady;
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Zvažované alternatívy

Preferovaná
trasa

Projekt diaľnice D4 R7 – Slovenská republika
Netechnické zhrnutie

Hlavné odôvodnenie
– menšie vplyvy hluku, a preto menší počet
požadovaných zmierňujúcich opatrení;
– súlad s hlavným územným plánom mesta
Bratislava, ako aj Bratislavského
samosprávneho kraja;
– menší vplyv na scenériu krajiny;
– menší záber poľnohospodárskej pôdy;
– odklonenie väčšej časti dopravy z
existujúcej cestnej siete (I/63 a Slovnaftská
ul.);
– nižšie riziká počas výstavby a prevádzky
stavby;
– žiadny zásah do hydraulickej ochrannej
clony;
– väčšia vzdialenosť od výbušných
prevádzok rafinérie Slovnaft a
– minimálny vplyv na lokality sústavy
Natura 2000.
Variant A2 má však nasledujúce nevýhody:
– najväčší záber lesnej pôdy;
– trasa vedená cez okrajovú časť
navrhovaného chráneného územia
SKUEV0295 Biskupické
luhy v dĺžke cca 130 m;
– vyššia technická náročnosť stavby a
– najväčšia dĺžka mostných objektov.

Obrázok 6 – Alternatívy zvažované pre úsek č. 4 R7 Ketelec – Dunajská Lužná

|
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Tabuľka 10 – Alternatívy zvažované pre úsek č. 4 R7 Ketelec – Dunajská Lužná
Zvažované alternatívy

Preferovaná trasa



Variant A (červený)





Variant C (zelený)

Variant A alebo
C (obidva sú
rovnako
odôvodnené
z environmentáln
eho i sociálneho
hľadiska;
rozhodujúci
faktor nie je
environmentálny
ani sociálny)

Hlavné odôvodnenie
Z environmentálneho a ekonomického
hľadiska sú obidva varianty rovnocenné.
Obidva varianty vyžadujú najprv výstavbu
iných projektov (A – R7 Prievoz-Ketelec,
C – rozšírenie ulice Svornosti na
obojsmernú štvorprúdovú komunikáciu), a
preto bude potrebná koordinácia zo strany
štátu.
Obce Dunajská Lužná, Rovinka a
Miloslavov prijali obidva varianty, no
mestská časť Bratislavy Podunajské
Biskupice prijala len variant A.
Variant A je už zahrnutý v hlavnom
územnom pláne mesta Bratislava.
Variant A je preferovaný z hľadiska
premávky, keďže otvorí novú vstupnú
cestu do mesta.

Obrázok 7 – Alternatívy zvažované pre úsek č. 5 R7 Dunajská Lužná – Holice

Tabuľka 11 – Alternatívy zvažované pre úsek č. 5 R7 Dunajská Lužná – Holice
Zvažované alternatívy

Preferovaná trasa



Variant A (modrý)





Variant B (červený)



Variant E (fialový)

Variant A alebo
kombinácia
variantu A (km
0 – 10) a E (km
10 – 25)

Hlavné odôvodnenie
Variant A pripája variant C
z predchádzajúcej časti.
Variant A má nasledujúce výhody:
– vyššia miera odklonenia dopravnej
záťaže z cesty I/63;
– len do istej miery trvalý, prevažne
dočasný záber poľnohospodárskej pôdy;
– menšie zaťaženie hlukom a
– vyššia návratnosť a rentabilita investície.

Projektová dokumentácia spĺňa požiadavky EBOR platné pre posúdenie
alternatívnych možností pre projekty Kategórie A. Jednotlivé stanoviská EIA
zahŕňajú prieskum technicky a finančne uskutočniteľných alternatív a
porovnávajú potenciálne vplyvy, pričom poskytujú priestor na verejné
pripomienkovanie. Vďaka tomu môžu environmentálne a sociálne aspekty, ako aj
verejné pripomienky ovplyvniť výber preferovaného variantu. Posúdenie a
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Záverečné stanoviská obsahovali aj alternatívu „nulového variantu“ a je v nich
zdokumentované odôvodnenie pre výber konkrétneho navrhovaného postupu.

7

Vplyvy projektu

Hodnotenie predpokladaných vplyvov Projektu na dané životné prostredie a
odhad ich významu sú prezentované v príslušných EIA.
Pri posudzovaní vplyvov boli zohľadnené nasledujúce hlavné aspekty:


populácia,



geológia,



klimatické podmienky,



kvalita vzduchu,



hlučnosť,



povrchové vody,



pôda,



podzemné vody,



vplyv na krajinný obraz/scenériu krajiny,



biodiverzita,



archeológia,



kultúrne dedičstvo,



paleontológia a dôležité geologické lokality a



iné vplyvy (vrátane vplyvov na poľnohospodársku pôdu, lesné porasty,
rybárske oblasti, rekreačné oblasti a vplyvov na premávku na existujúcich
cestách).

Podrobné informácie o vplyvoch Projektu je možné nájsť v EIA pre každý úsek a
sú zhrnuté aj v Záverečnom stanovisku Ministerstva životného prostredia pre
každý úsek Projektu. Toto NTS sa podrobnejšie zaoberá sociálnymi vplyvmi,
vplyvmi na biodiverzitu, nadobúdanie pozemkov a bezpečnosť cestnej dopravy,
keďže tieto vplyvy sa považujú za najvýznamnejšie. Toto NTS poskytuje aj
informácie o vizuálnom a kumulatívnom vplyve, keďže tieto témy neboli
v príslušných EIA podrobne rozpracované.

|
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Biodiverzita/vplyv na lokality sústavy
Natura 2000 a navrhované zmierňujúce a
kompenzačné opatrenia

Navrhovaný zámer bude mať priamy vplyv na nasledujúce vymedzené chránené
prírodné oblasti:


Chránené vtáčie územie (CHVÚ) Dunajské luhy (SKCHVU007)



Územie európskeho významu (ÚEV) Biskupické luhy (SKUEV0295)



Ramsarská lokalita Dunajské luhy (SK605)

Navrhovaný zámer bude prechádzať aj v blízkosti iných vymedzených
chránených prírodných oblastí:
-

Územie európskeho významu SKUEV279;

-

Chránené vtáčie územie SKCHVU029;

-

Územie európskeho významu SKUEV029;

-

Územie európskeho významu SKUEV0270.

Poloha každej lokality v sústave Natura 2000 je znázornená na Obrázku 8 nižšie.
Na nižšie uvedenej mape nie je vyznačená príslušná Ramsarská lokalita, no jej
hranica sa nachádza v rámci CHVÚ Dunajské luhy (SKCHVU007).

|
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Obrázok 8 – Poloha lokalít sústavy Natura 2000 vzhľadom na navrhovanú diaľnicu D4 a
rýchlostnú cestu R7

Projektový návrh sa od roku 2008 vyvíjal v dôsledku zvažovania alternatívnych
usporiadaní trás a metód výstavby so zámerom zníženia vplyvu na ekologické
receptory.

|
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V období 2008 až 2010 bolo počas plánovania trasy Projektu vykonané predbežné
posúdenie vplyvov na ekologické receptory vyplývajúcich z Projektu pre úseky
č. 1, 2, 3 a 4. Toto posúdenie čerpalo informácie z prieskumu vymedzených
chránených oblastí a predchádzajúcich záznamov o chránených a/alebo
významných druhoch v rámci posudzovanej oblasti.
Okrem toho bolo ako súčasť dokumentácie EIA vypracované Primerané
posúdenie pre štyri úseky Projektu, ktoré bolo následne schválené príslušnými
orgánmi: Ministerstvom životného prostredia (úseky č. 1 – 3) a miestnym
orgánom ochrany životného prostredia (úsek č. 4).
Zoznam aktuálnych dokumentov zaoberajúcich sa posúdením vplyvov na lokality
sústavy Natura 2000 je uvedený v Tabuľke 12 nižšie.
Tabuľka 12 – Aktuálne dokumenty zaoberajúce sa posúdením vplyvov na lokality
sústavy Natura 2000
Dokument

Tvorí súčasť
dokumentácie

Závery
Schválil

Úsek č. 1 D4 Jarovce –
Ivanka sever
Vplyv na lokality sústavy
Natura 2000 „Primerané
posúdenie vplyvu zámeru na
územia európskeho významu
a chránené vtáčie územia“,
marec 2014, vypracoval HBH
Projekt

Oznámenie o
zmene EIA,
DÚR
(Dokumentácia
pre územné
rozhodnutie)

Ministerstvo životného
prostredia
Oznámenie o zmene –
05/2014
Stanovisko zo
zisťovacieho konania –
07.2014.

Úsek č. 2 D4 Ivanka sever –
Rača
Vplyv na lokality sústavy
Natura 2000 „Primerané
posúdenie vplyvu zámeru na
územia európskeho významu
a chránené vtáčie územia“,
marec 2014, vypracoval HBH
Projekt

Oznámenie o
zmene EIA,
DÚR
(Dokumentácia
pre územné
rozhodnutie)

Ministerstvo životného
prostredia
Oznámenie o zmene –
05.2014
Stanovisko zo
zisťovacieho konania –
07.2014.

Úsek č. 3 R7 Prievoz –
Ketelec
„Hodnotenie vplyvov stavby
na územia siete Natura 2000“,
máj 2013, vypracovala
spoločnosť EKOJET
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Environmentálna
správa EIA

Ministerstvo životného
prostredia
Záverečné stanovisko
11.2013.

Zámer bude mať
významný negatívny
vplyv na chránené
oblasti v rámci CHVÚ
Dunajské luhy
(SKCHVU007).
Naliehavé dôvody
vyššieho verejného
záujmu pre
pokračovanie Projektu
sú potvrdené.
Zmierňujúce a
kompenzačné opatrenia
sú navrhnuté.
Zámer bude mať mierne
nepriaznivé vplyvy na
lokality sústavy Natura
2000 a nebude mať
žiadne priame vplyvy
na lokality sústavy
Natura 2000.
Zmierňujúce opatrenia
sú navrhnuté.
Zámer bude mať mierne
nepriaznivé vplyvy na
lokality sústavy Natura
2000. Negatívne vplyvy
spôsobené úsekom č. 3
budú zmiernené
kompenzačnými
opatreniami
navrhnutými pre
diaľničný úsek č. 1 D4
Jarovce – Ivanka sever.
Kombinácia
navrhovaných
zmierňujúcich opatrení
v Záverečnom
stanovisku a opatrení
navrhovaných
v Kompenzačnom pláne
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Dokument

Tvorí súčasť
dokumentácie

Závery
Schválil
pre D4 je dostatočná na
zníženiu vplyvu tohto
úseku na lokality
sústavy Natura 2000.

Úsek č. 4 R7 Ketelec –
Dunajská Lužná
„Rýchlostná cesta R7
Bratislava – Dunajská Lužná;
Primerané posúdenie vplyvov
stavby na územia sústavy
Natura 2000 (v zmysle článku
6.3 smernice 92/43/EHS
o biotopoch)“, január 2014,
vypracoval
DOPRAVOPROJEKT,
Regionálne centrum ochrany
prírody Bratislava a
organizácia ŠOP SR Banská
Bystrica

Okresný úrad
Bratislava, odbor
starostlivosti o životné
prostredie
( OU-BA-OSZP32015/51535/HUD,
18.06.2015).

DÚR
(Dokumentácia
pre územné
rozhodnutie)

Okresný úrad Senec,
odbor starostlivosti o
životné prostredie
(OU-SCOSZP/2015/6409,
10.08.2015.
Štátna ochrana prírody
Slovenskej Republiky
Regionálne centrum
ochrany prírody,
Bratislava (RCOP BA
356/2015, 16.7.2015).

Zámer bude mať mierne
nepriaznivý vplyv na
lokality sústavy Natura
2000 a nebude mať
žiadny priamy vplyv na
lokality sústavy Natura
2000. Zmierňujúce
opatrenia sú navrhnuté.

Primerané posúdenia boli vykonané v súlade s metodikou primeraných posúdení
Českej republiky (Metodika hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle §
45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přirody a krajiny, v platném znění“
(Vestník MŽP ČR, ročník XVII, částka 11, listopad 2007) na zabezpečenie súladu
s požiadavkami smernice 92/43/EHS o biotopoch.
V rámci CHVÚ Dunajské luhy sa pravidelne vyskytuje jedenásť druhov vtákov z
Prílohy 1 Smernice o vtákoch. Projekt bude viesť k úbytku hniezdisk troch druhov
vtákov z Prílohy 1: bocian čierny, haja tmavá a orliak morský. Hlásené boli i
negatívne vplyvy Projektu na migračné trasy obojživelníkov.
V súvislosti s problematikou kritického biotopu – ako je definovaný v Požiadavke
na plnenie 6 EBOR:

|



V rámci oblasti dotknutej Projektom sa nevyskytujú žiadne kriticky
ohrozené ani ohrozené druhy (t. j. druhy zaradené
v národnom/regionálnom Červenom zozname ohrozených druhov
Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov), a to
pravdepodobne z dôvodu chýbajúceho vhodného biotopu pre takéto druhy.



Žiadne z biotopov, ktoré sa nachádzajú v rámci lokalít sústavy Natura
2000 a Ramsarských lokalít, neposkytujú vhodné podmienky pre
endemické alebo geograficky obmedzené druhy, čo je pravdepodobne
spôsobené dobrým prepojením s poloprírodnými biotopmi pozdĺž
dunajských luhov.
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Ramsarská lokalita Dunajské luhy sú mokrade medzinárodného významu
a rieka Dunaj je hlavným migračným koridorom pre ryby a vtáky. Biotopy
rieky Dunaj a dunajských luhov však neposkytujú vhodné podmienky pre
žiadne sťahovavé ani zhromažďujúce sa druhy globálneho významu.



Projekt nebude mať vplyv na žiadne jedinečné ani kľúčové evolučné
procesy.



Ekologické funkcie udržiavajúce životaschopnosť funkcií biodiverzity,
ktoré sa vzťahujú na dve lokality sústavy Natura 2000 a Ramsarské
lokality, nebudú Projektom narušené.

Na základe vyššie uvedených skutočností je možné formulovať záver, že v oblasti
dotknutej Projektom nie je prítomný kritický biotop, a preto neexistuje
požiadavka poskytnutia čistého prínosu pre biodiverzitu. Určité biotopy a druhy
vyskytujúce sa v rámci lokalít sústavy Natura 2000 však sú prioritnými funkciami
biodiverzity a budú Projektom ovplyvnené.
Primerané posúdenie potvrdzuje, že existujú naliehavé dôvody vyššieho verejného
záujmu pre pokračovanie Projektu. Projektový návrh bol revidovaný s cieľom
znížiť ekologický vplyv, no napriek tomu sa očakávajú významné nepriaznivé
vplyvy na integritu dvoch lokalít sústavy Natura 2000. Z tohto dôvodu boli pre
postihnuté prioritné funkcie biodiverzity navrhnuté kompenzačné opatrenia
s cieľom zabezpečiť, aby nedošlo k žiadnej čistej strate biodiverzity.
Z príslušných posúdení takisto vyplýva požiadavka pre zmierňujúce a
kompenzačné opatrenia na zníženie nepriaznivých vplyvov na ekologické
receptory, obzvlášť receptory európskeho významu, pre ktoré sú príslušné lokality
sústavy Natura 2000 vymedzené. Podrobné informácie sú uvedené v časti 14.

Zmierňujúce opatrenia

8.1

Navrhované zmierňujúce opatrenia zahŕňajú:

|



Odstránenie vegetácie v priestore záberu stavbou medzi augustom a
februárom, aby nedošlo k rušeniu vtáčích druhov so skorým obdobím
párenia, ako napríklad orliaka morského (u ktorého je toto obdobie medzi
januárom a júlom vrátane);



Inštalácia dočasného vyčleňujúceho oplotenia a premiestnenie
obojživelníkov odchytených v priestore záberu stavbou;



Zabezpečenie priepustov pod dočasnými prístupovými cestami
umožňujúcich migráciu obojživelníkov;



Vybudovanie drevených a kamenných bariér na ochranu obojživelníkov
okolo okraja priestoru záberu stavbou;



Bariéry/clony a tichý asfaltový povrch vozoviek, aby sa znížilo hlukové
rušenie vtákov v rámci CHVÚ Dunajské luhy.
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8.2

Kompenzačné opatrenia

Vzhľadom na očakávaný zásadný negatívny vplyv na lokality sústavy Natura
2000 bol navrhnutý Kompenzačný plán, ktorý je aktuálne v procese schvaľovania
Ministerstvom životného prostredia. Toto schválenie sa očakáva v novembri
2015.
Tento Kompenzačný plán (júl 2014) bol pripravený s cieľom opísať tvorbu
biotopov a ochranných opatrení na zníženie zásadných negatívnych vplyvov na tri
druhy vtákov z Prílohy 1 (bocian čierny, haja tmavá a orliak morský), ktoré sa
vyskytujú v CHVÚ Dunajské luhy, ako aj v ÚEV Biskupické luhy. Tieto
kompenzačné opatrenia prinesú čistý prínos pre biodiverzitu v súlade
s Požiadavkou na plnenie 6 EBOR. Navrhované oblasti tvorby biotopov a obnovy
sú kompenzáciou za minimálne dvojnásobok stratených plôch. Tabuľka 13
sumarizuje celkové biotopové straty a zisky a v Prílohe G sa uvádzajú polohy
lokalít vybraných na kompenzáciu biodiverzity:
Tabuľka 13. Celkové biotopové straty a zisky
Typ biotopu

Straty

Zisky

Riečny kanál

49 ha biotopu 3150 –
Prirodzené eutrofné stojaté
vody s vegetáciou typu
Magnopotamion alebo
Hydrocharition

Obnovenie 5 km úseku
riečneho kanálu v jednej
lokalite (pozri lokality 076 a
077 na mape v Prílohe G).

Lesné plochy

8 ha biotopu 91F0 – Lužné
dubovo-brestovo-jaseňové
lesy okolo nížinných riek

Vytvorenie 20 ha lesnej
plochy v troch lokalitách
(pozri lokality 071, 072, 073
na mape v Prílohe G).
Zabezpečenie ochrany
existujúcich lesných porastov
(20 ha) pred
výrubom/narušením v piatich
lokalitách (pozri mapa).

Trávne plochy

Žiadne

Vytvorenie 30 ha trávnej
plochy v dvoch lokalitách
(pozri lokality 074 a 075 na
mape v Prílohe G).

Polohy lokalít vybraných na kompenzovanie biodiverzity sú jasne vymedzené a
znázornené v kompenzačnom pláne. Všetky vybrané lokality sa nachádzajú v
rámci hraníc sústavy Natura 2000 a poskytnú primeranú kompenzáciu biotopov
pre tri postihnuté druhy vtákov z Prílohy 1. Očakáva sa aj prínos pre ostatné
druhy. Navrhovaná ochrana určitých existujúcich lesov by zahŕňala vylúčenie
verejnosti v tých lokalitách, ktoré sú známe vysokým potenciálom podpory
postihnutých druhov vtákov z Prílohy 1. Ak bude tento návrh presadený, pomôže
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udržať chránený status postihnutých druhov vtákov z Prílohy 1. Všetky lokality
boli vybrané tak, aby zabezpečili vhodné podmienky pre hniezdenie príslušných
troch druhov vtákov postihnutých týmto zámerom.
Okrem toho je súčasťou monitorovacích požiadaviek pre každý úsek príslušnej
cesty aj vykonanie 3 prieskumov pred výstavbou medzi marcom a decembrom
(pozri časť 15 tohto NTS). Ak sa tieto prieskumy vykonajú primeraným
spôsobom, zhromaždia ďalšie informácie, overia dostupné teoretické štúdie a
takisto potvrdia, či sú navrhované opatrenia zamerané na ekologické zmiernenie
pre tento Projekt primerané. V environmentálnom a sociálnom akčnom pláne
(ESAP) sa navyše definuje požiadavka, aby trasu prešiel skúsený ekológ (pozri
časť 16 tohto NTS).

9

Vizuálny vplyv

Počas procesu EIA sa zvažovali rôzne konštrukčné možnosti mostu cez Dunaj,
predovšetkým s ohľadom na vzhľad zástavby.
Zvažovalo sa päť možností projektových riešení založených na troch metódach
výstavby mostných objektov:
A. 3 varianty „zaveseného“ mostu

„Zavesený“ most so 4 pylónmi

„Zavesený“ most s 3 pylónmi

„Zavesený“ most s 2 pylónmi
B. Most s V-pylónmi a káblami typu „extradosed“
|
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C. Letmo montovaný most

Možnosť A, „zavesený“ most so 4 pylónmi, bola vybraná ako preferovaná
možnosť pre nasledujúcu fázu vypracovania Projektu. Počas súťažného dialógu s
účastníkmi výberového konania bude prediskutovaná možnosť optimalizácie
technologických a technických riešení Projektu vrátane mostu cez rieku Dunaj (v
rámci rozsahu možností uvedených vyššie). Možnosti zmiernenia vizuálneho
vplyvu budú zvažované v podrobnom projektovom návrhu.
Minimálne požiadavky na most boli pre návrhy účastníkov výberového konania
definované príslušným Štátnym orgánom. Tieto návrhy budú Štátnym orgánom
vyhodnotené pred ukončením súťažného dialógu. Podrobná špecifikácia vybranej
možnosti bude predložená každému účastníkovi výberového konania pre konečnú
cenovú ponuku. Konštrukčné aspekty navrhovaných možností budú prerokované
v rámci technického poradenského tímu, ktorý zahŕňa architektov, územných
plánovačov a expertov na mostné konštrukcie.
Polohy potenciálnych výhľadových bodov boli k dnešnému dátumu
identifikované na základe nasledujúcich vizuálnych receptorov: používatelia
rieky, používatelia cesty a obytné štvrte.

|
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Obrázok 9 – Body výhľadu receptorov

Obrázok 10 – Body výhľadu receptorov vzhľadom na výškové budovy a budovy
postavené na vyvýšených miestach

Environmentálny a sociálny akčný plán (ESAP) obsahuje požiadavku na
vykonanie posúdenia vizuálneho vplyvu zo strany Koncesionára a požiadavku na
zverejnenie informácií o výbere mostu.

|
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10

Sociálne vplyvy a presídľovanie

10.1

Posúdenie sociálnych vplyvov

Vo všetkých posúdeniach EIA pre tento Projekt boli predložené hodnotenia
základnej socioekonomickej situácie a vplyvov. Potenciálne následky zvyčajne
opísané v príslušných EIA súvisiace so sociálnymi vplyvmi sú uvedené v Tabuľke
14.
Tabuľka 14 – Socio-ekonomické následky zdôraznené v EIA
Prínosy vyplývajúce
z implementácie
Projektu

Nepriaznivé vplyvy
identifikované pre
fázu výstavby a v
prípade voľby
„nulového variantu“



zvýšenie bezpečnosti premávky a cestnej dopravy
okrem iného aj prerozdelením celkového dopravného
zaťaženia;



zníženie znečistenia a hlučnosti, obzvlášť pre
obývané oblasti, ktoré sú aktuálne postihnuté
hlavným dopravným zaťažením;



skrátenie doby jazdy;



zníženie nehodovosti;



zlepšenie zdravia;



všeobecné zlepšenia kvality života a komfortu a



ekonomické prínosy, ako napr. zníženie dopravných
nákladov.



vplyvy hlučnosti a otrasov;



vzduchové emisie, vplyvy na kvalitu ovzdušia,
prašnosť;



nehodovosť a vplyvy spojené s bezpečnosťou
premávky a



všeobecné vplyvy na zdravie, psychiku a komfort
(napr. stres a súvisiace ochorenia).

V auguste 2015 nariadila EBOR vykonanie doplnkovej Sociálnej sondy (SS)
zameranej na dodatočnú identifikáciu a posúdenie základných podmienok
akýchkoľvek znevýhodnených alebo ohrozených skupín, ktoré by mohli byť
Projektom neprimerane postihnuté, a na zistenie vplyvov Projektu na sociálnu
oblasť, nadobúdanie pozemkov a presídľovanie.
Hlavné zistenia SS sú prezentované ďalej v tomto NTS v časti 10.3.

10.2

Proces nadobúdania pozemkov

Pre Projekt boli stanovené nasledujúce pozemkové potreby:

|
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trvalé a dočasné nadobudnutie pozemkov na účely výstavby a prevádzky
úsekov č. 1 a 2 (diaľnica D4), úsekov č. 3, 4 a 5 (rýchlostná cesta R7)
a úsekov 6 a 7 (preložky);



pozemky potrebné na kompenzačné opatrenia pre vplyvy Projektu na
lokality sústavy Natura 2000 a



ďalšie pozemky, ktoré môže Koncesionár nadobudnúť v súvislosti s
podrobným projektovým návrhom a organizáciou výstavby.

Zhrnutie pozemkových potrieb je uvedené v Tabuľke
Tabuľka 15 nižšie.

Tabuľka 15 – Projektové požiadavky na nadobudnutie pozemkov
č. ús
eku

Opis úseku

Počet
vlastníkov
pre trvalé
nadobudnu
tie

Počet
vlastníkov
pre dočasné
nadobudnut
ie

Plocha
pozemkov
pre trvalé
nadobudn
utie (ha)

Plocha
pozemkov
pre
dočasné
nadobudn
utie (ha)

Dotknuté
stavby

1

D4 Jarovce –
Ivanka sever

2 163

3 203

199,055 0

53,253 5

1 záhradný
domček.
4 alebo 5
trvalo
dotknutých a
20 dočasne
dotknutých
hausbótov.
2 obchodné
prevádzky v
blízkosti
dunajskej
cyklotrasy.

2

D4 Ivanka
sever – Rača

1 137

1 317

67,834 5

9,197 6

0

3

R7 Prievoz –
Ketelec

287

344

49,522 1

19,102 5

85 (7
obytných, 78
neobytných)
stavieb.
Mini hotel.

R7 Ketelec –

4

|
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č. ús
eku

Opis úseku

Počet
vlastníkov
pre trvalé
nadobudnu
tie

Počet
vlastníkov
pre dočasné
nadobudnut
ie

Plocha
pozemkov
pre trvalé
nadobudn
utie (ha)

Plocha
pozemkov
pre
dočasné
nadobudn
utie (ha)

Dotknuté
stavby

Dunajská Lužná
5

R7 Dunajská
Lužná – Holice

neuvedené

neuvedené

109,002 6

15,790 0

0

6

Preložka ulica
Galvaniho

405

421

10,037 7

0,590 5

0

7

Preložka Most
pri Bratislave

438

398

18,963 1

1,349 0

0

8

Kompenzačné
pozemky pre
lokality sústavy
Natura 2000

271

0

57,719 3

Celkom pre
D4 4 006

Celkom pre
D4
5 339

295,890 3

64,390 6

28

Celkom pre
R7, s
výnimkou
úseku č. 4
1 119

Celkom pre
R7, s
výnimkou
úseku č. 4
531

213,376 2

37,423 6

85

5 125

5 870

509,266 5

101,814 2

113

CELKOM

KONEČNÝ SÚČET

0

V súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky (vrátane zákona č. 40/1964
Zb. (Občiansky zákonník), zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku, zákona č. 71/1967 Zb. (správny poriadok) a zákona
č. 669/2007 Z.z.) má proces nadobúdania pozemkov a kompenzácie vo vzťahu
k Projektu nasledujúce fázy.

|
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Tabuľka 16 – Proces nadobúdania pozemkov a kompenzácie
Činnosti

Fázy procesu
nadobúdania
pozemkov

Pred získaním územného rozhodnutia (paralelne s fázou Štúdie uskutočniteľnosti
projektu)
1.
2.
3.

Úvodné územné plánovanie a určenie pozemkov, ktoré je potrebné
nadobudnúť; určenie dotknutých parciel a štruktúr.
NDS zaobstará súdneho znalca so zameraním na odhad hodnoty
nehnuteľností.
Tento znalec pripraví odhad hodnoty nehnuteľností/parciel a ďalšiu
dokumentáciu potrebnú pre stanovenie kompenzačnej ceny v súlade
s jednou zo schválených metodológií (znalecký posudok je
poskytnutý po vydaní územného rozhodnutia).

Pred získaním stavebného povolenia (pred fázou Podrobného projektového návrhu)
1. Pokus o
dosiahnutie
mimosúdneho
vyrovnania

1.
2.
3.

4.
5.

2. Proces
nedobrovoľného
vyvlastnenia

1.

2.
3.
4.
5.

Príprava geometrických plánov a kúpnych zmlúv na pozemok, okrem
iných položiek (len právne nároky).
Oznámenia a rokovania s dotknutými vlastníkmi pozemkov.
Pokus o nadobudnutie dotknutých pozemkov mimosúdnym
vyrovnaním. NDS predloží dotknutému vlastníkovi predbežný návrh
kúpnej zmluvy na pozemok na zváženie s požiadavkou vyjadriť sa do
15 dní.
Príslušná kúpna zmluva je prerokovaná a podpísaná.
Katastrálny úrad vydá kladné rozhodnutie vo veci nadobudnutia
pozemku a dôjde k aktualizácii zápisu v katastrálnom registri, čím sa
potvrdí prístup nového vlastníka na pozemok.
NDS môže iniciovať proces vyvlastnenia (i), ak nedôjde k vyššie
uvedenej priateľskej dohode; (ii) ak dotknutá strana neodpovie
v rámci určenej lehoty; (iii) ak nie je v úradných záznamoch
registrovaný žiadny vlastník parcely alebo príslušného vlastníka nie
je možné identifikovať – v tomto prípade bude zainteresovaný
Slovenský pozemkový fond.
Príslušné strany budú vypočuté a zhrnú sa námietky.
Príslušný orgán rozhodne o vyvlastnení.
Príslušný orgán vydá kladné rozhodnutie o vyvlastnení pozemku, čím
sa potvrdí prístup nového vlastníka na pozemok.
Rozhodnutie o vyvlastnení môže podliehať odvolaciemu postupu a
súdnemu prieskumu. Ak dôjde k potvrdeniu rozhodnutia
o vyvlastnení, vlastnícke práva sú prevedené na nového vlastníka,
čím je mu udelený prístup na pozemok. Ak nedôjde k potvrdeniu
rozhodnutia o vyvlastnení, príslušný proces vyvlastnenia sa začne
odznova.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) zodpovedá za proces nadobúdania
pozemkov, za nadobúdanie a demoláciu stavieb v záujme Projektu a za príslušnú
kompenzáciu.
Dokončenie procesu nadobúdania pozemkov je plánované na február 2016.
Na základe zistení Sociálnej sondy bol pre Projekt vypracovaný Rámcový plán
nadobúdania pozemkov a presídľovania (LARF), aby proces nadobúdania
pozemkov a presídľovania vyhovoval požiadavkám EBOR. Plán LARF je
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zahrnutý v balíčku dokumentácie Posúdenia environmentálnych a sociálnych
vplyvov (ESIA), ktorý je určený na zverejnenie a pripomienkovanie.

10.3

Hlavné zistenia Sociálnej sondy

Hlavné zistenia SS sú nasledovné:
•
Zhrnutie sociálnych vplyvov a prínosov: V prípade Projektu D4-R7 sa
nepredpokladajú zásadné nepriaznivé sociálne vplyvy. Odľahčenie hustej
premávky v rámci mesta, ako aj frekvencie dochádzajúcich ľudí z okolitých
dedín/obcí zlepší kvalitu života v týchto obciach a zníži riziká spojené
s bezpečnosťou cestnej dopravy. Obchvat Mostu pri Bratislave preložkou štátnej
cesty II/572 bude mať priaznivý vplyv na životné prostredie v tejto obci a zníži
riziká spojené s bezpečnosťou cestnej dopravy v tejto obci. Existujú izolované
prípady, kde vplyvy Projektu môžu spôsobiť niektorým osobám lokálne
problémy. Ak sa však budú príslušné strany týmito prípadmi zaoberať náležitým
spôsobom, môžu byť vyriešené včas a vhodným spôsobom. Očakáva sa, že
problémy identifikované počas SS, budú dostatočne vyrieši implementácia
opatrení odporúčaných v SS. Tieto sú podľa potreby zahrnuté aj do príslušného
plánu LARF a/alebo ESAP Projektu.
•
Ohrozené skupiny: Dediny a mestá na trase Projektu sú z veľkej časti
mestského typu, s prístupom k občianskej vybavenosti a základným sociálnym
službám. Nepredpokladá sa výskyt žiadnych ohrozených osôb alebo obchodných
prevádzok. Počas SS neboli v postihnutej oblasti identifikované žiadne prípady
nelegálnych obydlí, nelegálneho využívania pozemkov ani nelegálnych
obchodných prevádzok.
•
Proces odhadu hodnoty nehnuteľností: Odhad hodnoty všetkých
nehnuteľností prebehne na základe transparentných právnych postupov, ktoré
vykonajú oprávnení znalci. NDS používa odhad trhovej hodnoty + 20 %
k hodnote príslušného pozemku. Existujú však určité rozdiely medzi právne
registrovanými stavbami (s povolením) a stavbami bez povolenia, a to z dôvodu
vyšších nákladov spojených s právnou registráciou budovy a stavebných noriem,
ktorých požiadavky je nutné splniť na získanie povolenia.
•
Dotknuté stavby: Na základe územného rozhodnutia bude nutné
demolovať 86 stavieb prevažne na úseku č. 3 R7 (na úseku č. 1 bude demolovaná
len jedna neobytná stavba). Z týchto stavieb je 7 obytných a 78 neobytných
postavených na záhradách a väčšinou používaných na rekreačné účely počas
víkendov a vo večerných hodinách. Prebiehajúci odhad hodnoty nehnuteľností pre
príslušné kúpne zmluvy a stavebné povolenia môže identifikovať ďalšie stavby,
ktoré bude možno nutné zbúrať. Všetky stavby na dotknutých pozemkoch budú
zohľadnené v procese odhadu hodnoty a v rámci kompenzácie, ktorá je súčasťou
kúpnych zmlúv.
•
Nájomníci: NDS je počas procesu nadobúdania pozemkov v priamom
kontakte s vlastníkmi dotknutých nehnuteľností a zabezpečuje informovanosť
nájomníkov nehnuteľností. Počas SS boli vykonané pohovory s nájomníkmi
žijúcimi v obmedzenom počte domov. Z týchto pohovorov vyplýva, že nájomníci
boli vlastníkmi informovaní, a to v dostatočnom časovom predstihu potrebnom
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na nájdenie iného bývania. Počas nasledujúcej fázy bude NDS v priamom
kontakte so zvyšnými nájomníkmi, aby zabezpečila ich informovanosť o potrebe a
dátume vyprázdnenia príslušných nehnuteľností a identifikovala ďalšie problémy
vyžadujúce pozornosť. Postup pre stavby určené na demoláciu vyžaduje kontrolu
takýchto stavieb 2 týždne pred demoláciou, aby sa zabezpečilo, že v nich nebudú
prítomní žiadni vlastníci, nájomníci alebo iné osoby (napr. bezdomovci). Ak by sa
v stavbách nachádzali nejaké osoby, pomoc a podporu pri ich presune poskytnú
miestne orgány.
•
Vplyvy na obchodné prevádzky: Určité obchodné prevádzky budú
dotknuté. Jedna obchodná prevádzka, mini hotel na úseku č. 3, bude zbúraná.
V tejto súvislosti už bola uzavretá dohoda o kompenzácii. Iné obchodné
prevádzky môžu byť dotknuté počas výstavby (napr. dve obchodné prevádzky
v blízkosti dunajskej cyklotrasy na úseku č. 1 D4 môžu v danej oblasti
zaznamenať znížený počet turistov). Malé obchodné prevádzky v obciach
ležiacich pozdĺž navrhovanej trasy úsekov č. 4 a 5 R7, ktoré zaznamenajú odklon
dopravy, nebudú zásadne ovplyvnené znížením počtu vodičov, keďže údajne
slúžia miestnym obciam a príležitostným turistom. Po dokončení výstavby novej
cesty sa očakáva skôr vytvorenie lepších podmienok pre rozvoj takýchto malých
obchodných prevádzok.
•
Premostenie rieky Dunaj: Premostenie rieky Dunaj bude viesť k trvalému
odstráneniu približne 4 – 5 kotvísk pre hausbóty a k dočasnému narušeniu
približne 20 kotvísk počas fázy výstavby. Hausbóty na týchto postihnutých
kotviskách sa budú musieť natrvalo presunúť na iné kotviská. V okolí je dostatok
voľných kotvísk, ktoré presun umožňujú. Počas SS vlastníci/nájomníci hausbótov
neidentifikovali žiadne riziká ohrozenia. Slovenský vodohospodársky podnik
(SVP) kontaktoval vlastníkov dotknutých hausbótov a informoval ich o tom, že
budú musieť vyprázdniť svoje kotviská. SVP vlastníkom navrhne alternatívne
kotviská.
•
Vplyvy na poľnohospodársku pôdu: Projekt D4 R7 bude mať fyzický
dopad prevažne na poľnohospodársku pôdu, z ktorej väčšina je orná pôda
prevádzkovaná profesionálnymi veľkopodnikmi. Počas SS neboli identifikované
žiadne prípady drobného poľnohospodárstva alebo samozásobiteľského
hospodárenia.
•
Kompenzačné pozemky: Kompenzačné pozemky sú požadované ako
náhrada za stratu a vplyvy na chránené územie (t. j. sústavu Natura 2000). Patria
sem oblasti v okolí Dunaja a chránené územia Dunajských luhov. V zmysle
právneho rámca sú kompenzačné pozemky hodnotené ako „poľnohospodárska
pôda“, zatiaľ čo pozemky postihnuté permanentnou diaľnicou sú hodnotené ako
„stavebný pozemok“. NDS v tomto období identifikuje postihnuté parcely,
overuje vlastníkov a odhaduje hodnoty kompenzačných pozemkov. Spoločnosť
NDS proces odhadu hodnoty zverejní a bude vo veci hodnotenia, kompenzačných
možností a cenových ponúk pre príslušné nehnuteľnosti kontaktovať dotknutých
vlastníkov a miestne orgány.
•
Cyklotrasy: Cyklotrasy budú počas výstavby dotknuté na všetkých
úsekoch Projektu D4 R7. Projektový návrh obsahuje opatrenia pre križovanie
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cyklotrás. Odklony trás počas výstavby určí Koncesionár a poskytne tieto
informácie príslušným zainteresovaným stranám vrátane miestnych orgánov.

11

Verejné prerokovanie a zapojenie
zainteresovaných strán Projektu

Zapojenie zainteresovaných strán do Projektu bolo vykonané v rámci procesu
EIA, územného plánovania, územného rozhodovania a pokračuje v rámci procesu
nadobúdania pozemkov. Verejné prerokúvania a zverejnenie informácií prebehlo
nad rámec požiadaviek národnej legislatívy. S cieľom získať podporu a vstupy
v procese vypracovania projektu sa vláda Slovenskej republiky aktívne zapájala
do diskusií s verejnosťou, osobami dotknutými Projektom, odbornými skupinami
a inými stranami zainteresovanými vo fáze pred výstavbou.
Podrobné informácie o rokovaniach a správach o Projekte zverejnených
k dnešnému dátumu sa nachádzajú v Prílohe D1 Plánu zapojenia zainteresovaných
strán, ktorý bol vypracovaný ako súčasť balíčka zverejnenej dokumentácie ESIA.
Zverejnená bola aj relevantná projektová dokumentácia v slovenskom a
anglickom jazyku, ktorá zahŕňa stanoviská EIA a spätnú väzbu zainteresovaných
strán a ktorú je možné nájsť na webovej stránke Projektu
(http://www.obchvatbratislavy.sk/en/dokumenty).
Pre ďalšie činnosti pred výstavbou a samotné stavebné činnosti bol vypracovaný
úvodný Program zapojenia zainteresovaných strán (SEP, Tabuľka 2), ktorý je
uvedený v SEP. Počas trvania Projektu bude Koncesionár v spolupráci s MDVRR
tento Program pravidelne aktualizovať.
V projektovom Rámcovom pláne nadobúdania pozemkov a presídľovania
sa stanovujú princípy a činnosti v rámci komunikácie s osobami dotknutými
procesom nadobúdania pozemkov v rámci Projektu (pozri LARF, Tabuľka 12,
Plán zapojenia súvisiaci s LARF).
Koncesionár na účely Projektu schváli postup riešenia sťažností. Princípy riešenia
sťažností sú načrtnuté v SEP (SEP, časť 7). Sťažnosti súvisiace so stavebnými
činnosťami bude riešiť MDVRR a Koncesionár. Verejnosť bude prostredníctvom
webovej stránky Projektu a MDVRR pred výstavbou informovaná o kontaktných
údajoch Koncesionára a o možnostiach zasielania sťažností.
Námietky a otázky je možné adresovať aj na MDVRR a na ktorýkoľvek iný
relevantný úradný orgán (napr. Ministerstvo životného prostredia), a to písomne
(poštou alebo e-mailom) alebo telefonicky.
Kontaktné údaje sú uvedené v časti 16 tohto NTS.

12

Kumulatívne vplyvy

Príslušných päť úsekov navrhovaného obchvatu a radiály sa počas celého procesu
udeľovania povolení považovalo za samostatné projekty, pričom na každý úsek
bolo vypracované samostatné EIA.

|

| 15 októbra 2015

Strana 31

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky, Národná diaľničná spoločnosť

Projekt diaľnice D4 R7 – Slovenská republika
Netechnické zhrnutie

Projekty D4 a R7 sú však súčasťou Strategického plánu rozvoja dopravnej
infraštruktúry Slovenskej republiky do roku 2020 a tento Plán bol predmetom
Strategického posúdenia vplyvu na životné prostredie vo februári 2014. Okrem
toho bol vplyv všetkých relevantných úsekov ciest na biodiverzitu hodnotený
kolektívne v rámci Primeraného posúdenia v zmysle Smernice o biotopoch.
Dopravné štúdie zahŕňali iné výstavby v príslušnej oblasti a cesty, ktoré sa majú
stavať (schválené alebo v procese schválenia), vrátane každého úseku tohto
Projektu. Preto sú štúdie založené na údajoch o premávke – hlučnosť a kvalita
vzduchu – považované za reprezentujúce kumulatívne posúdenie prevádzkových
vplyvov cestnej dopravy. Počas prípravy dokumentácie pre stavebné povolenie a
v súlade s požiadavkami územného rozhodnutia nariadi osoba zodpovedná za
návrh projektu pre každý úsek Projektu vykonanie podrobnejšieho a
aktualizovaného Posúdenia hlučnosti. V rámci tohto Posúdenia hlučnosti budú
všetky opatrenia na zníženie hlučnosti preskúmané na základe nových dopravných
štúdií.
Od Koncesionára sa bude napriek tomu požadovať vypracovanie Posúdenia
kumulatívnych vplyvov (CIA) pre celý Projekt a na základe príslušných zistení
podľa potreby aj príprava plánov riešenia a zmiernenia.
S cieľom minimalizovať kumulatívne a sociálne vplyvy Projektu sa budú po
výbere preferovaného účastníka výberového konania pre príslušné CIA a počas
procesu prípravy stavebnej dokumentácie brať do úvahy nasledujúce aspekty:
 Materiálne zdroje – Dostupné zdroje budú podrobené skúmaniu vzhľadom
na ich schopnosť poskytnúť dostatočné množstvo materiálov na realizáciu
Projektu, pričom vzdialenosť potrebná na prepravu materiálov
na stavenisko má byť minimálna. Tento prieskum bude zo strany
preferovaného účastníka výberového konania pokračovať v sledovaní
procesu hodnotového inžinierstva, a to v súvislosti so špecifickými
stavbami a výberom dodávateľov. Množstvo požadovaného materiálu sa
minimalizuje vďaka optimalizácii pozdĺžneho profilu príslušných ciest za
súčasného zachovania bezpečnosti a pohodlia pre užívateľov.
 Odpadové hospodárstvo – Likvidácia odpadu počas výstavby a počas
prevádzky bude prebiehať v súlade s existujúcou legislatívou a Stratégiou
a koncepciou odpadového hospodárstva Slovenskej republiky. Rovnako
bude aplikovaná hierarchia zmierňujúcich prostriedkov na predchádzanie,
zníženie a minimalizáciu tvorby odpadu.
 Preprava (súvisiaca so stavebnými prácami) – Počas prípravy stavebnej
dokumentácie budú všetky prepravné trasy navrhované s ohľadom na
minimálny vplyv na životné prostredie a obývané oblasti.
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Všetky stavebné a prepravné zariadenia budú riadne udržiavané a
odstavené na vhodných miestach, aby sa minimalizovalo riziko vplyvov na
životné prostredie spôsobené únikom kvapalín alebo iných incidentov.
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Vplyv na obce – Vplyvy na obce vrátane kumulatívnych vplyvov vznikajú
primárne počas stavebnej fázy Projektu. Posúdenie kumulatívnych
vplyvov (CIA) a stavebná dokumentácia by mali riešiť potenciálne vplyvy
na obce spôsobené prebiehajúcou alebo očakávanou výstavbou a
stavebnými činnosťami v okolí Projektovej lokality vrátane bezpečnosti a
ochrany zdravia, prístupu (vrátane prístupu na pozemok), kumulatívnych
vplyvov na sociálnu infraštruktúru atď. Okrem toho treba brať ohľad na
vhodné plánovanie v prípade vykonávania stavebných prác súčasne na
rôznych úsekoch Projektu.

Bezpečnosť cestnej dopravy

Európska smernica 2008/96/ES o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry platí
pre všetky cestné zámery v rámci Transeurópskej cestnej siete (TERN). Táto
Smernica prenáša zodpovednosť za bezpečnosť cestnej dopravy na sponzora
Projektu, aby sa preukázalo, že riziká bezpečnosti cestnej dopravy boli zvážené
počas plánovania a realizácie príslušného zámeru.
Požiadavky tejto Smernice sú začlenené do slovenskej legislatívy prostredníctvom
zákona č. 249/2011 o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a zákona
č. 135/2012, ktorý obsahuje podrobné informácie o potrebnej kvalifikácii
audítorov bezpečnosti pozemných komunikácií. Ministerstvo dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja okrem toho publikovalo aj „Stratégiu zvýšenia bezpečnosti
cestnej premávky v Slovenskej republike v rokoch 2011 – 2020“
(http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/slovakia.pdf) a ďalšie
relevantné smernice pre bezpečnosť cestnej premávky.
Predbežný návrh Projektu bol vypracovaný v súlade so slovenskými nariadeniami
zodpovedajúcimi požiadavkám stanoveným pre vysoko kvalitný zámer
nadradenej cestnej siete. V prípade všetkých cestných úsekov Projektu bola
dokumentácia územného rozhodnutia vypracovaná a prerokovaná so všetkými
príslušnými úradmi a organizáciami. Počas vypracovania zámeru sa vykoná
1. fáza auditu bezpečnosti pozemných komunikácií pre projektový návrh
vypracovaný na účely dokumentácie pre stavebné povolenie, bude opäť
prerokovaná s príslušnými orgánmi a jej dokončenie je momentálne plánované na
prvú polovicu roku 2016.
Vykonanie 2. fázy auditu bezpečnosti pozemných komunikácií sa uskutoční na
konci vypracovania podrobného návrhu a pred začatím výstavby.
Počas všetkých fáz projektového návrhu sa zohľadnia opatrenia týkajúce sa
náležitej vybavenosti pre nemotorizovaných užívateľov pozdĺž koridorov oboch
zámerov D4 a R7, ktorá zahŕňa pešie chodníky, cyklistické trasy a ktorá
rešpektuje všetky rekreačné oblasti a zariadenia v okolí trasy Projektu.

|

| 15 októbra 2015

Strana 33

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky, Národná diaľničná spoločnosť

Projekt diaľnice D4 R7 – Slovenská republika
Netechnické zhrnutie

Zmierňujúce opatrenia

14

Pre každú alternatívu hodnotenú v posúdeniach EIA sú navrhnuté zmierňujúce
opatrenia. MŽP v Záverečných stanoviskách uvádza zmierňujúce opatrenia pre
každý úsek preferovaného variantu. Tieto opatrenia sú právne záväzné a majú sa
realizovať prevažne prostredníctvom podrobného projektového návrhu
a postupov, ktoré vypracuje Koncesionár v súlade s vnútroštátnymi predpismi.
Úplný zoznam zmierňujúcich opatrení je možné nájsť v Záverečných
stanoviskách MŽP, ktoré sú k dispozícii na stránke
http://www.obchvatbratislavy.sk/en/dokument.
Hlavné zmierňujúce opatrenia pre rôzne vplyvy Projektu sú prezentované
v príslušných častiach tohto NTS, a to konkrétne:


Časť 8 – Biodiverzita;



Časť 9 – Vizuálny vplyv;



Časť 10.3 – Hlavné zistenia Sociálnej sondy;



Časť 12 – Kumulatívne vplyvy.

Dodatočné zmierňujúce opatrenia sú zahrnuté v požiadavkách plánu ESAP pre
Koncesionára. Ďalšie informácie o činnostiach v rámci plánu ESAP sú uvedené
nižšie v tomto NTS v časti 16.

15

Monitorovacie požiadavky

Požiadavky na monitorovanie životného prostredia sú zahrnuté v posúdeniach
EIA. Sú zahrnuté aj vo forme požiadaviek v Záverečnom stanovisku Ministerstva
životného prostredia a v dokumentácii územného rozhodnutia; sú teda právne
záväzné.
„Plán monitorovania životného prostredia“ tvorí časť L DÚR (Dokumentácie pre
územné rozhodnutie). Účelom navrhovaného monitorovania je hodnotenie
účinnosti navrhovaných zmierňujúcich opatrení. Obsahuje tieto požiadavky
monitorovania:
 Biodiverzita v chránených územiach (CHKO Dunajské luhy), NATURA
2000 (ÚEV Biskupické luhy and CHVÚ Dunajské Luhy), jazere Lysec a
postihnutých biotopoch pred, počas a po výstavbe. Toto monitorovanie sa
uskutoční minimálne 3krát ročne.
 Hlučnosť v intervale dvakrát ročne: pred výstavbou, počas výstavby a
počas prevádzky.
 Kvalita vzduchu v oblastiach, kde bol identifikovaný vplyv na kvalitu
vzduchu. Monitorovanie sa uskutoční v trvaní 8 týždňov v roku, a to buď
1 deň každý týždeň, alebo v podobe 8 týždňov rovnomerne rozložených na
celý rok.

|
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Povrchové vody, kde boli identifikované potenciálne vplyvy, pričom
monitorovanie sa bude vykonávať 2krát ročne pred výstavbou a 4krát
ročne počas výstavby a prevádzky.
 Podzemné vody, kde boli identifikované potenciálne vplyvy, pričom
monitorovanie sa bude vykonávať 2krát ročne pred výstavbou a 4krát
ročne počas výstavby a prevádzky.
 Migrácia voľne žijúcich živočíchov v prípade projektového úseku
Dunajská Lužná – Holice. Monitorovanie sa bude vykonávať 4krát ročne
pred a počas výstavby a potom v prvom a treťom roku prevádzky. V
prípade úseku D4 Jarovce – Ivanka sever sa bude monitorovanie
vykonávať každý štvrťrok pred, počas a po výstavbe. V prípade úseku
Ivanka sever – Rača sa bude monitorovanie vykonávať 3krát ročne pred,
počas a po výstavbe.
 Geotechnické monitorovanie na miestach, ktoré sa určia po ďalších
štúdiách.
Monitorovanie je požadované pred a počas výstavby a počas prevádzky. Príslušný
plán monitorovania definuje metodológiu, parametre monitorovania, časový
harmonogram zberu dát vrátane frekvencie meraní. Navrhované požiadavky pre
monitorovanie sú dostatočne podrobné a preskriptívne, napríklad umiestnenie
monitorovacích bodov hlučnosti je vyznačené na mapách.
Okrem toho, ŠOP SR (Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky) bude
zodpovedná za implementáciu nadväzujúceho ekologického monitorovania, ktoré
je opísané v Pláne kompenzácie biodiverzity, a Národná diaľničná spoločnosť
(NDS) bude zodpovedná za akékoľvek ďalšie požadované nápravné opatrenia:


Monitorovanie vtáctva sa má vykonávať každý rok v trvaní 6 rokov
(500 m po oboch stranách diaľnice začne jeden rok pred prevádzkou a
bude pokračovať raz ročne v trvaní minimálne 5 rokov).



Monitorovanie biotopov začne okamžite po vytvorení/oznámení:
o vytvorené lesné plochy – monitorovanie raz ročne v trvaní 10 rokov
o vytvorené trávne plochy – monitorovanie raz ročne v trvaní 3 rokov
o obnovený riečny kanál – monitorovanie raz ročne v trvaní 5 rokov
o chránené lesné plochy – monitorovanie raz ročne v trvaní 20 rokov

Monitorovacie opatrenia sú začlenené aj v požiadavkách ESAP pre Koncesionára
vrátane monitorovania implementácie LARF, riešenia sťažností a implementácie
Plánu environmentálneho a sociálneho riadenia (ESMP). Ďalšie informácie o
činnostiach v rámci plánu ESAP sú uvedené nižšie v tomto NTS v časti 16.

|
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Zhrnutie projektového Environmentálneho
a sociálneho akčného plánu (ESAP)

S cieľom zabezpečiť plnenie požiadaviek EBOR počas celého Projektu bol
vypracovaný predbežný Environmentálny a sociálny akčný plán (ESAP), ktorý
obsahuje podrobné body konania, ktoré pre Koncesionára vyplývajú
z Environmentálnej a sociálnej stratégie EBOR (2014) a jej Požiadaviek na
plnenie.
Zodpovednosť za realizáciu činností v rámci ESAP nesie Koncesionár a v prípade
potreby bude prenesená na príslušných dodávateľov. Koncesionár bude
zodpovedať aj za monitorovacie činnosti, ktorými boli poverení dodávatelia, a za
zabezpečenie dokončenia prác v rámci dohodnutého časového harmonogramu.
Všetky činnosti, dokumenty a plány požadované týmto plánom ESAP budú
musieť byť odsúhlasené a schválené nezávislým technikom (IE). Koncesionár má
povinnosť podávať hlásenia o plnení požiadaviek ESAP Veriteľovi, a to
prostredníctvom Výročnej správy o environmentálnych a sociálnych vplyvoch
(AESR). Plnenie požiadaviek ESAP bude navyše zabezpečené nezávislými
kontrolami a auditmi vykonávanými zo strany Veriteľov.
Hlavné požiadavky ESAP zahŕňajú:

|



Vypracovanie Plánu environmentálneho a sociálneho riadenia ako
súčasti Systému environmentálneho riadenia. Tento plán má zahŕňať
zmierňujúce opatrenia stanovené v Záverečných stanoviskách MŽP,
následnú dokumentáciu pre udelenie povolení a zmierňujúce
opatrenia z akýchkoľvek ďalších štúdií a posúdení;



Vypracovanie Plánu riadenia biodiverzity (BMP) podrobne
definujúceho praktické činnosti týkajúce sa biodiverzity, ktoré sa
majú vykonať počas implementácie Projektu, spolu s povinnosťami,
harmonogramami, monitorovacími požiadavkami a súvisiacimi
postupmi. BMP bude zahŕňať všetky ekologické zmierňujúce
opatrenia požadované Záverečnými ustanoveniami MŽP a následnou
dokumentáciou pre udelenie povolení, Primerané posúdenia a Plán
kompenzácie biodiverzity;



Prechod trasy skúseným ekológom s cieľom aktualizovať základný
záznam o stave biodiverzity a overiť lokality vybrané pre prieskumy
pred výstavbou;



Realizáciu a zverejnenie Posúdenia kumulatívnych vplyvov (CIA)
pre všetky úseky Projektu, problémy súvisiace so zdrojovými
materiálmi, skládkami odpadu, prepravou, podpornou
infraštruktúrou, vplyvmi na obce; adekvátnosť, spôsobený vplyv a
posúdenie materiálno-technického zásobovania a kapacitu zariadení
na likvidáciu odpadu pre celý Projekt;
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Realizáciu Posúdenia vizuálneho vplyvu (VIA) pre úsek č. 1
(Jarovce – Ivanka sever) Projektu a implementáciu akéhokoľvek
zmierňujúce opatrenia, ktoré je výstupom tohto posúdenia;



Vypracovanie a po vypracovaní implementáciu Postupu riadenia
zmien projektového návrhu (DCMP), ktorý zahŕňa posúdenie a
zmiernenie environmentálnych a sociálnych vplyvov týchto zmien
projektového návrhu;



Vypracovanie Dokumentu stratégie zamestnanosti na zabezpečenie
splnenia Požiadavky na plnenie 2 EBOR, ktorý bude obsahovať
ustanovenie pre posúdenie dodávateľského reťazca a ustanovenie pre
riadenie zmluvných dodávateľov;



Vypracovanie Systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci (BOZP) na zabezpečenie splnenia Požiadavky na plnenie 4
EBOR;



Začlenenie odporúčania 1. fázy (predbežný návrh) a 2. fázy
(podrobný návrh) auditov bezpečnosti pozemných komunikácií,
ktoré sa požadujú v Smernici EÚ 2008/96/ES, do návrhu zámeru a
zahrnutie všetkých ciest podliehajúcich návrhu;



Realizáciu 3. fázy (pred začatím prevádzky) auditu bezpečnosti
pozemných komunikácií, ktorá bude zahŕňať všetky cesty
podliehajúce stavebným činnostiam, v súlade s požiadavkami
Smernice EÚ 2008/96/ES;



Implementáciu Rámcového plánu nadobúdania pozemkov a
presídľovania (LARF);



Vypracovanie, zverejnenie a implementáciu cielených Akčných
plánov presídľovania (RAP) v prípade, že je potrebné ďalšie trvalé
nadobudnutie pozemkov vyžadujúce fyzický presun osôb
ovplyvnených projektom (PAPs);



Implementáciu a pravidelnú aktualizáciu Plánu zapojenia
zainteresovaných strán (SEP).

Predbežný plán ESAP je k dispozícii na webovej stránke Projektu EBOR. Finálna
verzia plánu ESAP bude po odsúhlasení Koncesionárom zverejnená na webovej
stránke Koncesionára.
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Kontaktné údaje

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky:
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
info@mindop.sk
Úradné hodiny na podateľni: pondelok – piatok: 8:00 – 15:30.
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