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Skratky
EBOR Európska banka pre obnovu a rozvoj
EIA

Posúdenie vplyvov na životné prostredie

ESAP Environmentálny a sociálny akčný plán
ESIA Posúdenie environmentálnych a sociálnych vplyvov
KPI Kľúčové ukazovatele výkonnosti
LARF Rámcový plán nadobúdania pozemkov a presídľovania
MŽP Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
MDVRR
republiky

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej

NDS Národná diaľničná spoločnosť
NGO Mimovládne organizácie
NTS

Netechnické zhrnutie

PPP

Verejno-súkromné partnerstvo

PR

Požiadavky na plnenie

SEP

Plán zapojenia zainteresovaných osôb
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1

Úvod a popis projektu

PPP projekt diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 (ďalej „Projekt D4-R7“) zahŕňa
výstavbu južnej časti cestného okruhu pre mesto Bratislava a časti južnej siete
rýchlostných ciest, čím sa prepojí západná a východná časť Slovenskej republiky.
Vláda Slovenskej republiky považuje implementáciu Projektu za strategickú
prioritu pre posilnenie dôležitosti krajiny v medzinárodnej dopravnej sieti, ako aj
pre vyriešenie dlhodobých dopravných problémov v meste Bratislava a priľahlých
obciach.
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 5,4 km (úseky č. 6 a 7).
Úseky diaľnice D4 zahrnuté v Projekte sú súčasťou Transeurópskej dopravnej siete
(TEN-T) v celkovej dĺžke 27 km v a zahŕňajú osem križovatiek a 55 mostov.
Rýchlostná cesta R7 má celkovú dĺžku 32 km a zahŕňa päť križovatiek a 29 mostov.
Rýchlostná cesta R7 bude spájať D4 a D1 a zabezpečí prístup do mesta Bratislavy
z juhovýchodu. Prinesie aj zlepšenie prepojenia medzi priemyselnými zónami a
mestskými časťami.

Európska banka pre obnovu a rozvoj (ďalej len „EBOR“ alebo „Banka“) uvažuje
o poskytnutí financovania Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky pre Projekt D4-R7. MDVRR vyberie Koncesionára
pre implementáciu projektu.
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2

Ciele SEP

Tento SEP popisuje prístup vlády k zapojeniu zainteresovaných strán. Je to stratégia
pre poskytovanie včasných informácií o Projekte a podrobnostiach o mechanizme
sťažností, ktorý bude v projekte využitý, a to v priebehu prípravy Projektu a vo fáze
výstavby.
SEP predstavuje všeobecné zásady, ako aj mechanizmy a nástroje, ktoré má
používať Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky (MDVRR) a Koncesionár na zapojenie zainteresovaných strán v
priebehu celého životného cyklu Projektu vrátane postupov pre podávanie sťažností
alebo námietok.
SEP je živý dokument, ktorý sa bude v priebehu životného cyklu Projektu priebežne
revidovať a aktualizovať. Pred uvedením do užívania bude Koncesionár SEP pre
operačnú fázu ďalej rozvíjať.

3

Predpisy a požiadavky

Predpisy a požiadavky pre konzultácie a zverejňovanie informácií pre verejnosť
vzťahujúce sa k tomuto Projektu zahŕňajú národné predpisy s ohľadom na
posudzovanie vplyvov na životné prostredie a nadobúdanie pozemkov,
požiadavky EBOR, medzinárodné právne predpisy a práve predpisy EÚ. Príslušné
kľúčové požiadavky sú uvedené v Prílohe B.

4

Identifikácia a analýza zainteresovaných
strán

Zainteresované strany sú osoby a/alebo jednotky, ktoré:
•

sú priamo a/alebo nepriamo ovplyvnené projektom (alebo činnosťami
spoločnosti);

•

majú „záujmy“ na projekte alebo spoločnosti, a tým sa stávajú
zainteresovanými stranami a/alebo

•

majú možnosť ovplyvniť výsledky projektu alebo konanie spoločnosti.

Identifikované zainteresované strany Projektu D4-R7 možno rozdeliť do dvoch
hlavných skupín: externé zainteresované strany a interné zainteresované strany.
Hlavné zainteresované strany a skupiny zainteresovaných strán určené pre Projekt
sú uvedené v Prílohe C1, ktorá bude aktualizovaná a upravovaná v priebehu vývoja
Projektu a ako výsledok spolupráce kľúčových zainteresovaných strán. SEP sa
zameriava na zapojenie externých zainteresovaných strán. Zapojenie interných
zainteresovaných strán bude v zodpovednosti Koncesionárových interných
jednotiek (napr. oddelenia ľudských zdrojov)
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5

Zapojenie zainteresovaných strán
v minulosti a zverejňovanie informácií

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.
Verejné prerokúvania a zverejnenie informácií prebieha počas celej doby
projektového posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), územného
plánovania, územného rozhodovania a nadobúdania pozemkov.
Podrobné informácie o rokovaniach a zverejnených informáciách o Projekte
k dnešnému dátumu sú uvedené v Prílohe D.
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).

6

Program zapojenia zainteresovaných strán
a zverejňovania informácií

Program zapojenia zainteresovaných strán a zverejňovania informácií stanovuje
jasný plán úloh s termínmi a zodpovednosťami s cieľom zabezpečiť maximálnu
úroveň zapojenia relevantných zainteresovaných strán.
Úvodný Program zapojenia zainteresovaných strán (Tabuľka 2) je uvedený nižšie.
Počas trvania Projektu bude Koncesionár v spolupráci s MDVRR tento Program
pravidelne aktualizovať.
V projektovom Rámcovom pláne nadobúdania pozemkov a presídľovania (LARF)
sa stanovujú princípy a činnosti v rámci komunikácie s osobami dotknutými
procesom nadobúdania pozemkov v rámci Projektu (pozri Tabuľku 12, Plán
zapojenia súvisiaci s LARF).
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Tabuľka 2: Úvodný Program zapojenia zainteresovaných strán
Č.

1

1.1

Aktivita

Zainteresované
osoby

Harmonog
ram

Zodpovednosť

Všetky
zainteresované
strany

Zverejnenie
:
16. októbra
2015

MDVRR

Nástroje komunikácie/médií

Príležitosť pre
pripomienkovanie
zo strany
zainteresovaných
osôb

Oznámenie:
• Oznámenia na webovej
stránke Projektu,
priestoroch a hlavných
verejných miestach
dotknutých obcí.
• Masmédiá (miestne
noviny, TV kanály, rádio,
sociálne médiá).
• Informácie budú k
dispozícii predovšetkým v
slovenskom jazyku a na
oficiálnych webových
stránkach v slovenskom i
anglickom jazyku,

Lehota na
pripomienkovanie je
minimálne 60 dní po
dátume uverejnenia.

Zverejnenie balíka dokumentácie
ESIA:
• Webová stránka Projektu.

Odpovede
prostredníctvom
oficiálnej
korešpondencie, e-

Fáza pred výstavbou
Oboznamovanie
zainteresovaných strán a
zverejňovanie celého balíka
dokumentácie ESIA.
EISA balík informácií
obsahuje: všetky stanoviská
EIA, Netechnické zhrnutie
Projektu (NTS), Plán zapojenia
zainteresovaných osôb (SEP)
vrátane mechanizmu sťažností,
Rámcový plán nadobúdania
pozemkov a presídľovania
(LARF), Environmentálny a
sociálny akčný plán (ESAP).
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Otázky a komentáre
prostredníctvom
webovej stránky
Projektu,
MDVRR,
kontaktných
informácií
Koncesionára,
webovej stránky
EBOR.
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Č.

Aktivita

Zainteresované
osoby

Harmonog
ram

Zodpovednosť

Nástroje komunikácie/médií

•

•

1.2

Implementácia zapojenia
zainteresovaných strán a
aktivity zamerané na
poskytovanie informácií pre
špecifické skupiny dotknuté
projektom sú uvedené v
Rámcovom pláne nadobúdania
pozemkov a presídľovania a sú
v zodpovednosti Koncesionára
(LARF, Príloha 1: Akčný plán

25 septembra 2015

Osoby/domácnos
ti
dotknuté TBC.
Projektom,
Relevantné
úlohy pred
Koncesionár,
výstavbou
Príslušné orgány budú riadne
(MDVRR, NDS, naplánovan
Slovenský
é.
vodohospodársky

MDVRR, NDS,
Koncesionár –
podľa potreby.

Tlačené kópie balíka
dokumentácie ESIA budú
k dispozícií na MDVRR,
MŽP, v miestnej
kancelárií EBOR
v Bratislave, v ústredí
EBOR v Londýne.
Úplný balík
dokumentácie ESIA bude
k dispozícii v slovenskom
a anglickom jazyku.

Oznámenia a aktualizácie na
webovej stránke Projektu.

Kancelária pracovníka pre styk
Príslušné orgány s verejnosťou (CLO).
(MDVRR, NDS,
Slovenský
Priame stretnutia s osobami
vodohospodársk ovplyvnenými projektom (PAP).
y podnik, obce

Príležitosť pre
pripomienkovanie
zo strany
zainteresovaných
osôb
mailu alebo
mechanizmu
sťažností.

Otázky, vyhlásenia,
námietky,
pripomienky
prostredníctvom
webových stránok
Projektu, CLO,
kontaktné údaje
príslušných orgánov.
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Č.

Aktivita

LARF a Tabuľka 10: Plán
zapojenia súvisiaci s LARF).
Bude zahŕňať okrem iného:
•

Zapojenie cyklistickej
federácie/skupín a
akéhokoľvek existujúceho
združenia na prerokovanie
dopadu na cyklotrasy
pozdĺž tohto úseku
v priebehu výstavby a
podporenie informačnej
kampane;

•

Zapojenie dvoch podnikov
nachádzajúcich sa na
cyklotrase v Jarovciach (t. j.
sever a juh od premostenia
rieky Dunaj diaľnicou D4).

25 septembra 2015

Zainteresované
osoby

podnik,
atď.).

obce

Harmonog
ram

Zodpovednosť

atď.) – podľa
potreby.

Nástroje komunikácie/médií

Verejné oznámenia a oficiálna
korešpondencia s dotknutými
orgánmi a organizáciami.

Príležitosť pre
pripomienkovanie
zo strany
zainteresovaných
osôb
Mechanizmus
sťažností.

Úradné tabule a webové stránky
príslušných orgánov a priestory
obce v dotknutých mestských
častiach a obciach.
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Č.

1.3

Aktivita

Zainteresované
osoby

Harmonog
ram

Zodpovednosť

Informovanie zainteresovaných
strán o začatí stavebného
konania a poskytovanie
príležitostí na
pripomienkovanie.

Dotknuté orgány
a organizácie,

TBC

NDS,

(v súlade s
právnymi
predpismi)

MDVRR,

Verejnosť.

Stavebný úrad.

Zverejnenie rozhodnutia a
príslušnej dokumentácie pre
stavebné povolenie a
poskytovanie príležitostí na
pripomienkovanie.

Nástroje komunikácie/médií

Verejné oznámenia a oficiálna
korešpondencia s dotknutými
orgánmi a organizáciami.
Úradné tabule a webové stránky
stavebného úradu a dotknuté
mestské časti a obce.
Webová stránka Projektu.
(NDS pripravuje podklady a
predkladá žiadosť na proces
stavebného povolenia. Stavebný
úrad informuje zainteresované
strany a zverejní rozhodnutie.

(NDS bude aktualizovať LARF
po získaní stavebného
povolenia.)

MDVRR zverejňuje stavebné
povolenia na webových stránkach
Projektu rovnakým spôsobom ako
územné rozhodnutia.

1.4

Informovanie zainteresovaných
strán o začatí kolaudačného
konania a poskytovanie

25 septembra 2015

Dotknuté orgány
a organizácie,

TBC

MDVRR,

Oficiálne verejné oznámenie.

Koncesionár,

Oficiálna korešpondencia.

Príležitosť pre
pripomienkovanie
zo strany
zainteresovaných
osôb
Otázky, vyhlásenia,
námietky,
pripomienky môžu
byť podané len v
súlade s platnými
právnymi predpismi,
kontaktnými
informáciami
stavebného úradu.
Odpovede v súlade s
právnymi predpismi
prostredníctvom
úradnej
korešpondencie,
Odvolania proti
rozhodnutiam
stavebného úradu.

Otázky, komentáre v
súlade s právnymi
predpismi,
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Č.

Aktivita

príležitostí na
pripomienkovanie.
Zverejnenie kolaudačného
rozhodnutia a príslušnej
dokumentácie a poskytovanie
príležitostí na
pripomienkovanie.

Zodpovednosť

Zainteresované
osoby

Harmonog
ram

Koncesionár

(v súlade s Stavebný úrad.
právnymi
predpismi)

Verejnosť

Nástroje komunikácie/médií

Príležitosť pre
pripomienkovanie
zo strany
zainteresovaných
osôb

Úradné tabule a webové stránky
stavebného úradu a dotknuté
mestské časti a obce.

kontaktnými
informáciami
stavebného úradu.
Odpovede v súlade s
právnymi predpismi
prostredníctvom
úradnej
korešpondencie.

Webová stránka Projektu.
Kancelária CLO.
(Koncesionár pripravuje podklady
a predkladá návrh na kolaudáciu
stavby. Stavebný orgán oboznámi
zainteresované strany a zverejní
rozhodnutie.

Odvolania proti
rozhodnutiam
stavebného úradu.

MDVRR zverejňuje kolaudačné
rozhodnutia na užívanie na
webových stránkach Projektu
rovnakým spôsobom ako územné
povolenia.

1.5

Zverejnenie Posúdenia
kumulatívnych vplyvov (CIA),
Plánu riadenia biodiverzity
(BMP), Posúdenia vizuálneho

25 septembra 2015

Všetky
zainteresované
strany.

TBC, pred Koncesionár.
výstavbou.

Webová stránka Koncesionára a
priestory obcí.
Kancelária CLO.

Webová stránka
Koncesionára,
mechanizmus
sťažností Projektu.
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Č.

Aktivita

Zainteresované
osoby

Harmonog
ram

Zodpovednosť

Nástroje komunikácie/médií

vplyvu (VIA) a aktualizácie
o výbere návrhu mosta.

1.6

Poskytnutie informácií o
predpokladaných stavebných
činnostiach všetkým
zainteresovaným stranám.

Príležitosť pre
pripomienkovanie
zo strany
zainteresovaných
osôb
Kontaktné
informácie
koncesionára/CLO.

Dotknuté obce,
Osoby dotknuté
projektom (napr.
majitelia
pozemkov,
zraniteľné
skupiny atď.),

Najmenej
Koncesionár.
od
troch mesia
cov
pred
výstavbou.

Webová stránka Koncesionára,
oficiálna korešpondencia,
masmédiá, úradné tabule a
priestory obcí.

Webová stránka
Koncesionára,
mechanizmus
sťažností Projektu.

Kancelária CLO.

Kontaktné
informácie
koncesionára/CLO.

Priebežne

Webová stránka Koncesionára,
masmédiá, miestne nástenky a
priestory obcí, miesta výstavby
zahrnuté v Projekte.

Prostredníctvom
mechanizmu
sťažností Projektu.

Verejnosť.

2

2.1

Fáza výstavby
Informovanie zainteresovaných
strán o akomkoľvek projekte
alebo činnosti súvisiacej
s výstavbou, ktoré by ich mohli
ovplyvniť (napr. informovanie
zainteresovaných strán o

25 septembra 2015

Účastníci cestnej
premávky, PAP,
dotknuté obce,
podniky
verejného a
súkromného
sektora

Koncesionár,
MDVRR a iné
príslušné orgány
podľa potreby.

Kancelária CLO.

Prostredníctvom
webovej stránky
Koncesionára,
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Č.

Aktivita

Zainteresované
osoby

Harmonog
ram

Zodpovednosť

Nástroje komunikácie/médií

uzávierke ciest a odklone a
ovplyvnené
všetkých narušeniach dopravy, Projektom atď.,
stavebných plánoch,
príslušné
pracovných príležitostiach atď.)
miestne/regionál
ne/národné
úrady,

priamo
u Koncesionára,
CLO, kontaktné
údaje príslušných
orgánov.
Ako predpokladajú
právne predpisy.

Všeobecná
verejnosť.
2.2

Implementácia zapojenia
zainteresovaných strán a
aktivity zamerané na
poskytovanie informácií pre
špecifické skupiny dotknuté
projektom sú uvedené v
Rámcovom pláne nadobúdania
pozemkov a presídľovania a sú
v zodpovednosti Koncesionára
(LARF, Príloha 1: Akčný plán
LARF a Tabuľka 10-: Plán
zapojenia súvisiaci s LARF).
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Osoby/domácnos
ti
dotknuté TBC.
Projektom,
Relevantné
Koncesionár,
úlohy
vo fáze
Príslušné orgány výstavby
(MDVRR, NDS,
budú riadne
Slovenský
naplánovan
vodohospodársky é.
podnik,
obce
atď.).

Príležitosť pre
pripomienkovanie
zo strany
zainteresovaných
osôb

MDVRR, NDS,
Koncesionár –
podľa potreby.

Oznámenia a aktualizácie na
webovej stránke Projektu a
Koncesionára.

Príslušné orgány
(MDVRR, NDS,
Slovenský
vodohospodársk
y podnik, obce
atď.) – podľa
potreby.

Kancelária CLO.
Priame stretnutia s osobami
ovplyvnenými projektom (PAP).
Verejné oznámenia a oficiálna
korešpondencia s dotknutými
orgánmi a organizáciami.

Otázky, vyhlásenia,
námietky,
pripomienky
prostredníctvom
webových stránok
Projektu a
Koncesionára, CLO,
kontaktné údaje
príslušných orgánov.
Mechanizmus
sťažností.

Strana 11

Projekt diaľnice D4 R7 – Slovenská republika
Plán zapojenia zainteresovaných osôb – fáza výstavby

Č.

Aktivita

Zainteresované
osoby

Harmonog
ram

Zodpovednosť

Nástroje komunikácie/médií

Príležitosť pre
pripomienkovanie
zo strany
zainteresovaných
osôb

Úradné tabule a webové stránky
príslušných orgánov a priestory
obce v dotknutých mestských
častiach a obciach.

2.3

Zverejňovanie informácií o
prínose výstavby v kontexte
životného prostredia a
spoločnosti.

25 septembra 2015

PAP,
Všeobecná
verejnosť.

Ročne

Koncesionár/

Webová stránka Koncesionára.

CLO.

Kancelária CLO.

Prostredníctvom
mechanizmu
sťažností Projektu.
Prostredníctvom
kontaktných
informácií
Koncesionára/CLO.
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7

Mechanizmus sťažností

Sťažnosti súvisiace so stavebnými činnosťami bude riešiť MDVRR a Koncesionár.
Ako sa uvádza nižšie, akékoľvek pripomienky a otázky je možné adresovať
Koncesionárovi. 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.
Koncesionár bude zhromažďovať nasledujúce informácie s cieľom dokumentovať
sťažnosti a odpovede:
•

meno osoby alebo obchodnej organizácie;

•

dátum a dôvod sťažnosti;

•

potvrdenie dotyčnej osoby, či chce, aby jej údaje boli dôverné;

•

následné prijaté opatrenia;

•

konečné rozhodnutie o sťažnosti;

•

ako a kedy bolo príslušné rozhodnutie komunikované navrhovateľovi a

•

prijaté opatrenie riadenia, aby sa zabránilo opakovanému predkladaniu
pripomienky zo strane obce v budúcnosti.

Všetky sťažnosti budú zaznamenané v registri, bude im pridelené číslo, a budú
potvrdené do 5 kalendárnych dní.
Po uznaní sťažnosti Koncesionár vynaloží primerané úsilie na jej vyriešenie. V
prípade, že Koncesionár nie je schopný riešiť podané sťažnosti prostredníctvom
okamžitých nápravných opatrní, stanovia sa dlhodobé nápravné opatrenia.
Navrhovateľ sťažnosti bude informovaný o zvažovaných nápravných opatreniach a
následných nápravných opatreniach do 20 kalendárnych dní po uznaní sťažnosti.
V prípade, že Koncesionár určitú pripomienku nie je schopný riešiť alebo v prípade,
keď nie je potrebné žiadne opatrenie, že Koncesionár poskytne podrobné
vysvetlenie/zdôvodnenie o tom, prečo táto pripomienka nebola riešená. Odpoveď
bude obsahovať aj vysvetlenie, ako má daná osoba/organizácia, ktorá sťažnosť
vzniesla, postupovať, ak výsledok riešenia sťažnosti nie je uspokojivý.
Ak respondent doteraz nebol spokojný s riešeniami, ktoré Koncesionár v prípade
pripomienky či sťažnosti implementoval, môže uplatniť iné opravné prostriedky
v súlade s právnym rámcom Slovenskej republiky.
Sťažnosti musia byť zaslané na adresy uvedené v kontaktných údajoch v časti 9.
Formulár sťažnosti je k dispozícii v Prílohe A1.
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Monitorovanie a podávanie správ

Výsledky zapojenia zainteresovaných strán v rámci procesu ESIA Koncesionár
zdokumentuje a zverejní.
Koncesionár bude ďalej sledovať zapojenie zainteresovaných strán vytvorením
súboru kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI), ktoré sa budú vzťahovať na
nasledujúce aspekty:
•
•
•
•
•
•

SEP je aktuálny a informácie o Projekte sú verejnosti k dispozícii
na pripomienkovanie;
všetky plánované úlohy uvedené v Programe zapojenia zainteresovaných strán
a zverejňovania informácií v pláne SEP sú realizované podľa plánu;
činnosti pracovníka kancelárie pre styk s verejnosťou: zaznamenávanie
zápisníc z konzultačných stretnutí a stretnutí v registri;
zaznamenávanie sťažností a monitorovanie riešení do 25 kalendárnych dní od
prijatia (podľa záznamu v aktualizovanom registri sťažností);
dodávateľské a subdodávateľské zmluvy budú zahŕňať ustanovenia, ktoré
dodávateľov a subdodávateľov podľa potreby zaväzujú ku konaniu v súlade
s požiadavkami SEP;
výročná správa o implementácii plánu SEP a mechanizme sťažností musí byť
sprístupnená v rámci výročného externého podávania správ o výkonnosti
Projektu v kontexte životného prostredia a spoločnosti (E&S), ktoré bude
zverejnené.

Prostredníctvom týchto ukazovateľov KPI Koncesionár bude môcť sledovať
zapojenie zainteresovaných strán a v prípade potreby SEP aktualizovať.
Verejne dostupné dokumenty budú voľne distribuované zainteresovaným stranám
vrátane regulačných agentúr, projektových finančných odborníkov, mimovládnych
organizácií, miestnych orgánov a miestnych obcí.
Projektový pracovník kancelárie pre styk s verejnosťou bude mať na starosti
implementáciu a sledovanie tohto SEP a bude vykonávať nasledujúce činnosti:
• zverejňovanie informácií (napr. vydávanie spravodajcu) a získavanie spätnej
väzby;
• spracovanie a riadenie sťažností vrátane zabezpečenia včasného schválenia a
distribúcie odpovedí a spokojnosti s uzavretím sťažnosti;
• kontrolu nad vykonávaním nápravných opatrení na nápravu problému, ktorý bol
v sťažnosti opísaný;
• pravidelnú revíziu a aktualizáciu SEP a mechanizmu zapojenia
zainteresovaných strán;
• účasť v diskusii o odpovediach a riešení sporov;
• pomoc pri príprave výročnej správy o výkonnosti Projektu v kontexte životného
prostredia a spoločnosti.

25 septembra 2015
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Kontaktné údaje

Otázky a sťažnosti je možné predložiť Ministerstvu dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja Slovenskej republiky alebo Koncesionárovi prostredníctvom
týchto kontaktných údajov:
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.

[Koncesionár] kontaktné údaje:
[TBC]

25 septembra 2015
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A1

Formulár sťažnosti
Projekt diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7: Formulár sťažnosti

Referenčné číslo:
Celé meno *
Kontaktné údaje *
Označte, ako chcete byť
kontaktovaná/-ý (poštou,
telefonicky, e-mailom).

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

Dôverné Áno / Nie
Sťažnosť podaná (podčiarknite vhodnú možnosť): osobne, telefonicky, na stretnutí obce,
poštou, e-mailom, iné (doplňte) .....................
Obsah otázky, udalosti alebo sťažnosti:

Čo sa stalo? Kde sa to stalo? Koho sa
problém dotkol? Aký je následok
problému?

Dátum otázky/udalosti/sťažnosti:
Jednorazová udalosť/sťažnosť (dátum
_______________)
Stalo sa to viackrát (koľkokrát? _____)
Priebežne (momentálne existujúci problém)
Aké riešenie problému očakávate?

Podpis: _______________

Dátum: ________________

Prosím, zašlite tento formulár na adresu: [TBC, meno, funkcia, adresa, telefón, e-mail]
Vašu sťažnosť zaregistrujeme a zašleme Vám odpoveď najneskôr do 15 dní.
* Voliteľné – v prípade, že sťažnosť je zaznamenaná ako anonymná, nebude poskytnutá
žiadna odpoveď
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B1

Predpisy platné v Slovenskej republike

V zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je
postihnutá obec v spolupráci s navrhovateľom povinná zabezpečiť a
zaznamenávať verejné konzultácie a predložiť ich Ministerstvu životného
prostredia SR. Lehota pre verejnosť na pripomienkovanie sa pohybuje medzi 21
až 30 dní, v závislosti od projektu. Ministerstvo berie do úvahy pripomienky
verejnosti predložené pred vydaním Záverečného stanoviska o Posudzovaní
vplyvov na životné prostredie (EIA).
Slovenský Občiansky zákonník (zákon č. 40/1964 Zb.), Stavebný zákon (zákon
č. 50/1976 Zb.), 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 verejné rokovanie
súvisiace s procesom nadobúdania pozemkov. Dotknutí majitelia majú právo na
(i) neobmedzený prístup k dokumentácii na preskúmanie na príslušnom
projektovom orgáne; (ii) podanie námietky; (iii) odvolanie.
V rámci dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a stavebné povolenie
(DSP) sú verejné námietky buď prijímané a riešené prostredníctvom povolenia
alebo zamietnuté. Ak sú námietky prijaté, stávajú sa záväznými pre investora,
v opačnom prípade je potrebné uviesť dôvody zamietnutia. Územné rozhodnutie
aj stavebné povolenie sú publikované a verejne dostupné.
V obciach, kde budú mať projekty zásadný vplyv na región, prijmú a schvália
územné plány obecné úrady. Územný plán podlieha pripomienkovému konaniu
vrátane oznámenia a konania verejného pripomienkovania a lehoty na
pripomienky verejnosti (minimálne 15 dní), ako aj zverejnenia výsledkov.
Zákon č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín stanovuje, že
ak podiel národnostných menšín dosiahne alebo prekročí 15 % celkového počtu
obyvateľov, občania Slovenska v danej obci majú právo používať a žiadať svoj
menšinový jazyk v úradnom styku.
Zákon č. 211/2000 Z.z. zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) upravuje podmienky, spôsob a
rozsah slobody informácií.

B2

Požiadavky EBOR

EBOR dodržiava svoju Environmentálnu a sociálnu politiku (2014) a Verejnú
informačnú politiku (2014) a ukladá svojim klientom celý rad požiadaviek
súvisiacich so zapájaním zainteresovaných osôb.
Požiadavky EBOR súvisiace so zapojením zainteresovaných osôb a
uverejňovaním informácií pre projekty kategórie A sú prezentované v
nasledujúcich Požiadavkách na splnenie (PR): PR 1: Environmentálne a sociálne
hodnotenie a riadenie; PR 10: Zverejňovanie informácií a zapojenie
zainteresovaných strán.
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Zásady EBOR 2014 vyžadujú od sponzorov projektu, aby zapojili zainteresované
strany už v prvých fázach projektu a potom po celú dobu trvania projektu.
Zapojenie zainteresovaných strán musí byť otvorené, zmysluplné a to vhodným
spôsobom prijateľným pre potenciálne dotknuté obce. Program zapojenia musí
reagovať na potreby zraniteľných skupín obyvateľstva, ktoré môžu byť projektom
ovplyvnené. Dokumentácia EIA musí byť verejne dostupná počas celého trvania
projektu a ak sú nevyhnutné zmeny plánov projektu, musia byť zverejnené aj tie.
Politika zverejňovania informácií EBOR vyžaduje, aby bola dokumentácia ESIA
k dispozícii prostredníctvom informačných centier a miestnych kancelárií EBOR,
ako aj na internetových stránkach, a to najmenej 60 dní pred tým, ako
predstavenstvo pre projekty súkromného sektora začne rokovanie o projekte.

B3

Medzinárodné požiadavky

V Smernici EIA EÚ 85/337/EHS, (v znení 97/11/ES, 2003/35/ES a 2009/31/ES)
je stanovený proces hodnotenia vplyvu, ktorý musia členské štáty dodržať.
Smernica EIA vyžaduje dôsledné verejné prerokúvania počas celého
vypracovania projektu, posúdenia vplyvu a realizácie projektov. Zdôrazňuje aj
zásady platné pre účasť verejnosti zahrnuté v Aarhuskom dohovore o prístupe k
informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k
spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia.
Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a
prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia, 1998, (Aarhuský
dohovor) zaručuje právo na prístup k informáciám, účasť verejnosti na
rozhodovacom procese a prístup k spravodlivosti v záležitostiach životného
prostredia s cieľom chrániť práva občanov na zdravé životné prostredie.
Slovenská republika prijala Aarhuský dohovor 5. 12. 2005, a preto táto zákonná
požiadavka musí byť rešpektovaná.
Espoo konvencia: Posúdenie vplyvov na životné prostredie presahujúce hranice
štátov z roku 1991 sa na tento projekt takisto aplikuje. Predpokladá rokovania
medzi príslušnými vládami vo veci hlavných a nepriaznivých vplyvov na životné
prostredie presahujúcich hranice štátov. Od roku 2003 je Dohovor doplnený
protokolom o strategickom posudzovaní vplyvov na životné prostredie s cieľom
zabezpečiť, aby jednotlivé strany integrovali hodnotenie životného prostredia do
svojich plánov a programov už v úvodných fázach. (V súvislosti s Projektom
prebehla takáto komunikácia medzi slovenskou a rakúskou vládou.
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C1
Č.

Podrobný zoznam zainteresovaných osôb
Skupiny zainteresovaných
osôb

Zainteresované osoby

Skupina/vplyv

(Tu sú uvedené dotknuté
skupiny, osídlenia a
domácnosti)

Externé zainteresované osoby
Dotknutá populácia a podniky
1.

Formálni a neformálni
vlastníci pozemkov
potrebných pre Projekt.

2.

Formálni a neformálni
vlastníci majetku (vrátane
stavieb), ktorý má byť kvôli
Projektu odstránený alebo
premiestnený.

Obce Jarovce, Rusovce,
Čuňovo, Petržalka,
Podunajské Biskupice,
Ružinov, Kalinkovo, Most pri
Bratislave, Vajnory, Ivanka
pri Dunaji, Svätý Jur,
Ružinov, Nivy, Rovinka,
Dunajská Lužná, Šamorín,
Kvetoslavov, Čukárska Paka,
Trnávka, Macov, Blatná
na Ostrove, Holice, Vieska.
(5.125 trvale dotknutí vlastníci
pozemkov, dočasne dotknutí
vlastníci pozemkov).
1 nebytová stavba v úseku 1.
85 (7 bytových, 78
nebytových stavieb) v úseku
3.

Presídlenie,
odškodnenie a
súvisiaca
pomoc.

Presídlenie,
odškodnenie a
súvisiaca
pomoc.

3.

Formálni a neformálni
nájomcovia stavieb.

TBC od NDS po ukončení
procesu oceňovania pre všetky
úseky Projektu.

Ukončenie
nájmu, presun.

4.

Vlastníci/majitelia
hausbótov na križovaní
Dunaja, úsek 1 Projektu.

4 – 5 trvale dotknutých a 20
dočasne dotknutých
hausbótov.

5.

Podniky/majitelia podnikov
ovplyvnení Projektom.

Mini hotel v úseku 3.

Trvalé alebo
dočasné
premiestnenie
do iného
kotviska.
Presídlenie,
odškodnenie a
súvisiaca
pomoc;
stavebné zásahy.

2 podniky vedľa cyklotrasy
okolo Dunaja v úseku 1.
Malé podniky v obciach
pozdĺž trasy Projektu.
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Č.

Skupiny zainteresovaných
osôb

Zainteresované osoby
(Tu sú uvedené dotknuté
skupiny, osídlenia a
domácnosti)
Osobní a nákladní
dopravcovia.
Počet TBC podľa dotknutých
zainteresovaných osôb vyššie
(položka 5).

6.

Zamestnanci podnikov
ovplyvnených Projektom.

7.

Osoby dotknuté Projektom
s bydliskom v obciach
priamo dotknutých
Projektom alebo susediacich
s trasou Projektu a oblasti
vplyvu Projektu.

Obce Jarovce, Rusovce,
Čuňovo, Petržalka,
Podunajské Biskupice,
Ružinov, Kalinkovo, Most pri
Bratislave, Vajnory, Ivanka
pri Dunaji, Svätý Jur,
Ružinov, Nivy, Rovinka,
Dunajská Lužná, Šamorín,
Kvetoslavov, Čukárska Paka,
Trnávka, Macov, Blatná
na Ostrove, Holice, Vieska.

8.

Rezidenti a nerezidenti
využívajúci oblasť dotknutú
Projektom na rekreačné
účely.

Cyklisti, korčuliari, tí, ktorí
plávajú na lodiach v úseku D4
Prievoz-Ketelec a križovatka
Čierna Voda úseku D4 Ivanka
Sever – Rača.

9.

Organizácie, ktorých
inžinierske siete budú
ovplyvnené Projektom.

Vodárne, plynárne, elektrárne,
spoločnosti dodávajúce teplo,
telekomunikácie a ropovodné
spoločnosti (BVS a.s., SPP
Distribúcia a.s., SPP a.s., ZSE
a.s., Západoslovenská
distribučná a.s., Slovenské
elektrárne, a.s., Bratislavská
teplárenská a.s., Slovak
Telekom, a.s., Orange
Slovensko a.s., Transpetrol
a.s., SWAN a.s., Slovanet,
a.s., Energotel, a.s., UPC
BROADBAND SLOVAKIA,
s.r.o., Türk Telekom
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Skupina/vplyv

Strata
zamestnania,
odškodnenie a
súvisiaca
pomoc.
Hluk a vibrácie,
znečistenie
(napr.
znečistenie
ovzdušia),
obmedzenie
prístupu počas
výstavby
a/alebo
prevádzky.
Znížená doba
jazdy.
Hluk a vibrácie,
znečistenie
(napr.
znečistenie
ovzdušia),
obmedzenie
prístupu počas
výstavby
a/alebo
prevádzky.
Znížená doba
jazdy.
Rozvoj
infraštruktúry a
prispôsobenie.
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Č.

10.

Skupiny zainteresovaných
osôb

Účastníci cestnej premávky.

Zainteresované osoby
(Tu sú uvedené dotknuté
skupiny, osídlenia a
domácnosti)
International SK, s.r.o.,
Siemens, s.r.o. Verejné
osvetlenie, GTS Slovakia a.s.,
SITEL s.r.o., MICHLOVSKÝ
s.r.o., Telekom Servis s.r.o.,
O2 Slovakia, s.r.o.,
PROGRESS-TS s.r.o.,
Slovenská elektrizačná
prenosová sústava, a.s.).
Obyvateľstvo ovplyvnené
výstavbou a obmedzenia
prístupu na trase a
prístupových cestách Projektu.
Obyvatelia, ktorí profitujú z
lepšieho dopravného prístupu.

11.

Osídlenia/obce, ktoré z
Projektu priamo prosperujú.

Obyvateľstvo pozdĺž v
súčasnej dobe preťaženej
cestnej siete.
Diaľková doprava.
Historická štvrť mesta.

Administratívne úrady a orgány dohľadu
12.

Administratívne/miestne
orgány.

25 septembra 2015

Skupina/vplyv

- Stavebný úrad;
- Vodohospodárske úrady;
- Úseky dedín a mestských
častí na trase projektu
(Vajnory, Podunajské
Biskupice, Ružinov,
Petržalka, Rusovce, Jarovce,
Čunovo, Rovinka, Ivanka pri
Dunaji, Most pri Bratislave,
Kalinkovo, Zálesie, Rača,
Svätý Jur, Dunajská Lužná,
Šamorín, Kvetoslavov,
Čukárska Paka, Trnávka,
Macov, Blatná na Ostrove,
Holice)
- Magistrát hlavného mesta
Slovenskej republiky
Bratislavy

Možné dočasné
dopady v
priebehu
výstavby,
dopravné a
časové prínosy
počas
prevádzky.
Kratší čas
potrebný
na cestovanie,
zlepšenie
vplyvu na
životné
prostredie
vďaka odklonu
diaľkovej
nákladnej
dopravy.
Lepšia cestná
infraštruktúra,
podmienky,
finančné
aspekty.
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Č.

Skupiny zainteresovaných
osôb

Zainteresované osoby

Skupina/vplyv

(Tu sú uvedené dotknuté
skupiny, osídlenia a
domácnosti)

13.

Krajské orgány.

Bratislavský samosprávny
región,
Trnavský samosprávny región

14.

Národné orgány.

MDVRR;
Ministerstvo financií
Slovenskej republiky;
Ministerstvo životného
prostredia Slovenskej
republiky;

Lepšia cestná
infraštruktúra,
podmienky,
finančné
aspekty
Lepšia cestná
infraštruktúra,
podmienky,
finančné
aspekty

Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky;
Ministerstvo kultúry Slovenskej
republiky;

NDS;
Slovenská správa ciest;
Štatistický úrad Slovenskej
republiky;
Vláda Slovenskej republiky.
Ostatné externé zainteresované strany
SOS Birdlife,
15. Mimovládne organizácie.
Priatelia Zeme Slovensko,
Lesoochranárske zoskupenie
Vlk,
BROZ.
16.

Masmédiá
(Noviny, rádio, TV kanály,
internet)

17.

Potenciálny koncesionár

18.

(Sub)dodávatelia
(podieľajúci sa na výstavbe
v rámci Projektu, jeho

25 septembra 2015

RTVS Jednotka, Rádio
Slovensko), TA 3, TV
Markíza, TV JOJ,
Hospodárske noviny, SME,
Nový Čas, Pravda, Rádio
Expres, Funradio, Zoznam.sk
[TBC]

[TBC]

Lepšie verejné
zdravie, životné
prostredie a
sociálne aspekty
(vrátane
dopadov na
biodiverzitu).
Prístup k
informáciám

Finančné a
technické
aspekty a súlad
s právnymi
predpismi
Finančné a
technické
aspekty a súlad
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Č.

19.

20.

Skupiny zainteresovaných
osôb

zariadeniach a súvisiacej
infraštruktúre).
Dodávatelia materiálov
v jednotlivých etapách
výstavby a prevádzky.
Nezávislí poradcovia
(Štúdie a posúdenia týkajúce
sa vývoja Projektu).

Zainteresované osoby
(Tu sú uvedené dotknuté
skupiny, osídlenia a
domácnosti)

[TBC]

Výskumný ústav dopravný
a.s., Žilina
Žilinská univerzita v Žiline,
Stavebná fakulta, Centrum
excelentnosti pre dopravné
staviteľstvo

Interné zainteresované osoby
21. Zamestnanci Koncesionára.

[TBC]

22.

Zamestnanci
(sub)dodávateľa.

[TBC]

23.

Členovia obchodnej únie.

[TBC]

25 septembra 2015

Skupina/vplyv

s právnymi
predpismi.
Finančné
aspekty a súlad
s právnymi
predpismi.
Finančné
aspekty a súlad
s právnymi
predpismi.

Možnosti
zamestnania a
aspekty
súvisiace
s príjmom a
pracovnými (a
životnými)
podmienkami.
Možnosti
zamestnania a
aspekty
súvisiace
s príjmom a
pracovnými (a
životnými)
podmienkami.
Zabezpečenie
dobrých
životných
podmienok a
práv
zamestnancov.
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D Zapojenie zainteresovaných strán do Projektu D4-R7 v minulosti

EIA

Úsek projektu

Konzultované
skupiny

D4 J-IS (úsek 1)
vrátane preložky
Galvaniho
(úsek 6) a Mosta
pri Bratislave
(úsek 7)

• Verejnosť
• Dotknuté
úrady úrady,
dotknuté
mestské časti a
obce, MDVRR

verejnosť,
dotknuté
mestské časti,
obce a
samosprávny

25 septembra 2015

Zverejnené
informácie

Vznesené kľúčové otázky

Dátumy a
miesta

Metódy zverejnenia
alebo komunikácie

Zámer EIA

• 11. 3. 2008
– 31. 3. 2008
Magistrát
hlavného
mesta
Slovenskej
republiky
Bratislavy
• iné dotknuté
mestské časti
a dediny
v tomto
období

• úradná tabuľa a webové
stránky dotknutých
mestských častí a obcí
• text je zverejnený na
internetových stránkach
www.enviroportal.sk
• listinná forma je
sprístupnená na
Magistráte hlavného
mesta Slovenskej
republiky Bratislave a na
obecných úradoch
dotknutých mestských
častí a obcí
• úradná korešpondencia

Príležitosť nahliadnuť do zámeru a
podať stanovisko

Rozsah
hodnotenia

• 12. 5. 200822. 5. 2010
Magistrát
hlavného
mesta

• úradná tabuľa a webové
stránky dotknutých
mestských častí a obcí
• text je zverejnený na
internetových stránkach

Príležitosť nahliadnuť do rozsahu
hodnotenia a podať pripomienky
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Úsek projektu

Konzultované
skupiny

Zverejnené
informácie

kraj, dotknuté
orgány

všetky
zainteresované
subjekty a
verejnosť

25 septembra 2015

Správa o
hodnotení

Dátumy a
miesta

Metódy zverejnenia
alebo komunikácie

Slovenskej
republiky
Bratislavy
• iné dotknuté
mestské časti
a dediny
v tomto
období

www.enviroportal.sk
• listinná forma je
sprístupnená na
Magistráte hlavného
mesta Slovenskej
republiky Bratislave a na
obecných úradoch
dotknutých mestských
častí a obcí
• úradná korešpondencia

• 2. 7. 2010 –
1. 8. 2010
Magistrát
hlavného
mesta
Slovenskej
republiky
Bratislavy
• iné dotknuté
mestské časti
a obce
v tomto
období

• úradná tabuľa a webové
stránky dotknutých
mestských častí a obcí
• text je zverejnený na
internetových stránkach
www.enviroportal.sk
• listinná forma je
sprístupnená na
Magistráte hlavného
mesta Slovenskej
republiky Bratislave a na
obecných úradoch
dotknutých mestských
častí a obcí
• úradná korešpondencia

Vznesené kľúčové otázky

Informácie o Správe o hodnotení
s možnosťou nahliadnutia, študovania
a podania stanoviska
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Úsek projektu

Konzultované
skupiny
• dotknuté
orgány,
mestské časti a
obce
• verejnosť

všetky
zainteresované
subjekty a
verejnosť

Zverejnené
informácie
Správa o
hodnotení

Dátumy a
miesta

Vznesené kľúčové otázky

Metódy zverejnenia
alebo komunikácie

6. 7. 2010,
Magistrát
hlavného
mesta
Slovenskej
republiky
Bratislavy

• úradná korešpondencia
• úradná tabuľa a webové
stránky dotknutých
mestských častí a obcí

Pozvánka/oznam o verejnom
prerokovaní Správy o hodnotení

15. 7. 2010,
Primaciálny
palác,
Bratislava

spoločné verejné
prerokovanie Správy o
hodnotení

Prezentácia a interpretácia Správy o
hodnotení – technické riešenie
diaľnice, varianty, zmeny oproti
Zámeru EIA .
Diskusia:

25 septembra 2015

-

varianty trasy;

-

stavebná uzávera na trasu
diaľnice;

-

varianty tunela;

-

stav na ulici Svornosti;

-

metodológia pre analýzu dopravy
a rozptylovú štúdiu.
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Úsek projektu

Konzultované
skupiny

Zverejnené
informácie

Dátumy a
miesta

Metódy zverejnenia
alebo komunikácie

Vznesené kľúčové otázky
Výsledok – možnosť pripomienkovať
Správu o hodnotení do 1. 8. 2010

6. 7. 2010 –
20. 7. 2010,
Ivanka pri
Dunaji

informačná tabuľa
obecného úradu
a oznámenie v miestnom
rozhlase

Pozvánka na verejné prerokovanie a
možnosť nahliadnuť do Správy o
hodnotení

20. 7. 2010,
Ivanka pri
Dunaji

verejné prerokovanie
o Správy o hodnotení

Prezentácia a interpretácia Správy o
hodnotení – technické riešenie
diaľnice, varianty, zmeny oproti
Zámeru EIA .
Obec Ivanka pri Dunaji vyžaduje
výstavbu križovatky medzi obcami
Ivanka pri Dunaji a Zálesie a spojenie
s touto križovatkou.

30. 6. 2010
(správa),
8. 7. 2010
(verejné
prerokovanie
)–
21. 7. 2010,

25 septembra 2015

informačná tabuľa
obecného úradu a
oznámeniev miestnom
rozhlase

Pozvánka na verejné prerokovanie a
možnosť nahliadnuť do správy
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Úsek projektu

Konzultované
skupiny

Zverejnené
informácie

Dátumy a
miesta

Vznesené kľúčové otázky

Metódy zverejnenia
alebo komunikácie

Most pri
Bratislave

21. 7. 2010,
Most pri
Bratislave

verejné prerokovanie
Správy o hodnotení

Prezentácia a interpretácia Správy o
hodnotení – technické riešenie
diaľnice, varianty, zmeny oproti
Zámeru EIA.
Diskusia:

25 septembra 2015

-

protihlukové bariéry;

-

obchvat obce Most pri Bratislave
(je zodpovednosťou
Bratislavského samosprávneho
kraja, nie NDS);

-

či oblasť Zelená Voda zostáva
určená na rekreáciu (Po výstavbe
diaľnice a terénnych úpravách –
áno);

-

či dôjde k ničeniu vodných
zdrojov (Nie);

-

križovatka Zálesie.
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Úsek projektu

Konzultované
skupiny

• dotknuté
orgány,
mestské časti a
obce
• verejnosť

25 septembra 2015

Zverejnené
informácie

Správa
o hodnotenídoplnenie

Vznesené kľúčové otázky

Dátumy a
miesta

Metódy zverejnenia
alebo komunikácie

5. 10. 2010,
Ministerstvo
životného
prostredia
Slovenskej
republiky

rokovanie ku konceptu
Záverečného stanoviska

Požiadavky BROZ (Regionálne
združenie pre ochranu prírody a trvalo
udržateľný rozvoj) a orgánov a
organizácií na ochranu prírody –
preverenie variantu križovania Dunaja
tunelom

18. 11. 2010,
Ministerstvo
životného
prostredia
Slovenskej
republiky

rokovania ku konceptu
Záverečného stanoviska

Požiadavky BROZ

19.4.2011

• úradná tabuľa a webové
stránky dotknutých
mestských častí a obcí
• text je zverejnený na
internetových stránkach
www.enviroportal.sk
• listinná forma je
sprístupnená na
Magistráte hlavného
mesta Slovenskej
republiky Bratislave a na

Informácie o doplnení správy o
hodnotení s možnosťou nahliadnutia,
študovania a podania stanoviska
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Úsek projektu

Konzultované
skupiny

Zverejnené
informácie

Dátumy a
miesta

Metódy zverejnenia
alebo komunikácie

Vznesené kľúčové otázky

obecných úradoch
dotknutých mestských
častí a obcí
• úradná korešpondencia

25 septembra 2015

všetky
zainteresované
subjekty a
verejnosť

Správa
o hodnotenídoplnenie

dotknuté
orgány a
organizácie,
verejnosť

stanoviská,
pripomienky a
odborné
posudky k
správe o
hodnotení a k
doplneniu
správy

9. 5. 2011,
Primaciálny
palác,
Bratislava

verejné spoločné
prerokovanie

Prezentácia tunelového variantu D4
popod Dunaj a diskusia

úradná korešpondencia

Prevažná väčšina pripomienok bola
opodstatnená, realizovateľná a
prispela k riešeniu opatrení na
minimalizovanie dopadov výstavby a
prevádzky cesty na životné prostredie.
Zainteresované strany predložili
pozitívne stanovisko za predpokladu,
že ich návrhy a opatrenia budú
implementované.
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Úsek projektu

25 septembra 2015

Konzultované
skupiny

Zverejnené
informácie

všetky
zainteresované
subjekty a
verejnosť

Záverečné
stanovisko

• verejnosť
• dotknuté
orgány,
mestské časti a
obce, MDVRR

Oznámenie o
zmene
navrhovanej
činnosti a
netechnické
zhrnutie

Dátumy a
miesta

• 19. 6. 2014
– 30. 6. 2014
Magistrát
hlavného
mesta
Slovenskej
republiky
Bratislavy
• iné dotknuté
mestské časti
a obce
v tomto
období

Metódy zverejnenia
alebo komunikácie

Vznesené kľúčové otázky

• úradná tabuľa a webové
stránky dotknutých
mestských častí a obcí
• text je zverejnený na
internetových stránkach
www.enviroportal.sk

• celkové hodnotenie vplyvu
navrhovanej činnosti,
• oznámenie o možnosti nahliadnutia,
urobiť výpisy, odpisy, alebo kópie na
vlastné náklady

• úradná tabuľa a webové
stránky dotknutých
mestských častí a obcí
• text je zverejnený na
internetových stránkach
www.enviroportal.sk
• listinná forma je
sprístupnená na
Magistráte hlavného
mesta Slovenskej
republiky Bratislave a na
obecných úradoch
dotknutých mestských
častí a obcí
• úradná korešpondencia

Príležitosť nahliadnuť do oznámenia
a podať stanovisko
Žiadne pripomienky verejnosti a
dotknutých orgánov.
MŽP vydalo Vyhlásenie k zmene
navrhovanej činnosti – Zmena
navrhovanej činnosti by nemala
nepriaznivo ovplyvniť životné
prostredie
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Úsek projektu

Konzultované
skupiny

Zverejnené
informácie
Kompenzačné
opatrenia

Vznesené kľúčové otázky

Dátumy a
miesta

Metódy zverejnenia
alebo komunikácie

3. 9. 2013,
DOPRAVOP
ROJEKT, a.s.
Bratislava

Pracovné rokovanie
o Dokumentácii
stavebného plánu (DSP)
a Dokumentácii pre
územné rozhodnutie
(DÚR), na ktorom sa
zúčastnili zástupcovia
SOS Birdlife Slovensko a
BROZ

Sprietočnenie Biskupského ramena –

22. 10. 2013,
DOPRAVOP
ROJEKT, a.s.
Bratislava

Pracovné rokovanie, na
ktorom sa zúčastnili
zástupcovia SOS Birdlife
Slovensko a BROZ

Vysádzanie nových lesných plôch,
vysádzanie nových trávnatých plôch, a
zabezpečenie bezzásahového režimu
na vybraných plochách existujúcich
lesov-

Žiadne podstatné pripomienky

Žiadne podstatné pripomienky

25 septembra 2015
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Úsek projektu

25 septembra 2015

Konzultované
skupiny

Zverejnené
informácie

Dátumy a
miesta

Metódy zverejnenia
alebo komunikácie

Vznesené kľúčové otázky

4. 12. 2013,
NDS, a.s.
Bratislava

Pracovné rokovanie
o Dokumentácii
stavebného plánu (DSP)
a Dokumentácii pre
územné rozhodnutie
(DÚR), na ktorom sa
zúčastnili zástupcovia
SOS Birdlife Slovensko a
BROZ

Sprietočnenie Biskupského ramenanové komentáre od BROZ. Ďalšia
diskusia

12. 12. 2013,
DOPRAVOP
ROJEKT, a.s.
Bratislava

Pracovné rokovanie
o Dokumentácii
stavebného plánu (DSP)
a Dokumentácii pre
územné rozhodnutie
(DÚR), na ktorom sa
zúčastnili zástupcovia
BROZ

Sprietočnenie Biskupského ramenanové komentáre od BROZ. Ďalšia
diskusia
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Úsek projektu

25 septembra 2015

Konzultované
skupiny

Zverejnené
informácie

Dátumy a
miesta

Metódy zverejnenia
alebo komunikácie

Vznesené kľúčové otázky

24. 1. 2014,
NDS, a.s.
Bratislava

Pracovné rokovanie
o DSP a DÚR, na ktorom
sa zúčastnili zástupcovia
SOS Birdlife Slovensko a
BROZ

Ochrana vybraných lesov. Bolo
rozhodnuté, že dokumentácia bude
predložená MŽP, aby rozhodlo
o ďalších krokoch.

6. 2. 2014,
DOPRAVOP
ROJEKT, a.s.
Bratislava

Pracovné stretnutie
o Dokumentácii
stavebného plánu (DSP)
a Dokumentácii pre
územné rozhodnutie
(DÚR), na ktorom sa
zúčastnili zástupcovia
BROZ a Slovenskej
ornitologickej
spoločnosti

Sprietočnenie Biskupského ramenanové komentáre od BROZ.
Pripomienky BROZ boli integrované
do kompenzačných opatrení
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Úsek projektu

Konzultované
skupiny

D4 IS-ZB
(Záhorská
Bystrica)–
z tohto
posudzovaného
úseku diaľnice
D4 sa realizuje
iba časť Ivanka
sever – (úsek 2)

• verejnosť
• dotknuté
orgány,
mestské časti a
obce, MDVRR

verejnosť,
dotknuté
mestské časti,
obce a
samosprávny
kraj, dotknuté
orgány

25 septembra 2015

Zverejnené
informácie

Vznesené kľúčové otázky

Dátumy a
miesta

Metódy zverejnenia
alebo komunikácie

Zámer EIA

• 3. 6. 2008 –
24. 6. 2008
Magistrát
hlavného
mesta
Slovenskej
republiky
Bratislavy
• iné dotknuté
mestské časti
a dediny
v tomto
období

• úradná tabuľa a webové
stránky dotknutých
mestských častí a obcí
• text je zverejnený na
internetových stránkach
www.enviroportal.sk
• listinná forma je
sprístupnená na
Magistráte hlavného
mesta Slovenskej
republiky Bratislave a na
obecných úradoch
dotknutých mestských
častí a obcí
• úradná korešpondencia

príležitosť nahliadnuť do zámeru a
podať stanovisko

Rozsah
hodnotenia

• 21. 8. 2008
– 2. 9. 2008
Magistrát
hlavného
mesta
Slovenskej
republiky
Bratislavy
• iné dotknuté
mestské časti

• úradná tabuľa a webové
stránky dotknutých
mestských častí a obcí
• text je zverejnený na
internetových stránkach
www.enviroportal.sk
• listinná forma je
sprístupnená na
Magistráte hlavného
mesta Slovenskej

Príležitosť nahliadnuť do rozsahu
hodnotenia a podať pripomienky
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Úsek projektu

Konzultované
skupiny

všetky
zainteresované
subjekty a
verejnosť

25 septembra 2015

Zverejnené
informácie

Správa o
hodnotení

Dátumy a
miesta

Metódy zverejnenia
alebo komunikácie

a
obcev tomto
období

republiky Bratislave a na
obecných úradoch
dotknutých mestských
častí a obcí
• úradná korešpondencia

• 20. 4. 2011
– 19. 5. 2011
Magistrát
hlavného
mesta
Slovenskej
republiky
Bratislavy
• iné dotknuté
mestské časti
a dedina
v tomto
období

• úradná tabuľa a webové
stránky dotknutých
mestských častí a obcí
• text je zverejnený na
internetových stránkach
www.enviroportal.sk
• listinná forma je
sprístupnená na
Magistráte hlavného
mesta Slovenskej
republiky Bratislave a na
obecných úradoch
dotknutých mestských
častí a obcí
• úradná korešpondencia

Vznesené kľúčové otázky

informácie o Správe o hodnotení
s možnosťou nahliadnutia, študovania
a podania stanoviska
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Úsek projektu

Konzultované
skupiny
• dotknuté
orgány,
mestské časti a
obce
• verejnosť

všetky
zainteresované
subjekty a
verejnosť

25 septembra 2015

Zverejnené
informácie
Správa o
hodnotení

Dátumy a
miesta

Metódy zverejnenia
alebo komunikácie

Vznesené kľúčové otázky

20. 4. 2011,
Magistrát
hlavného
mesta
Slovenskej
republiky
Bratislavy

• úradná korešpondencia
• úradná tabuľa a webové
stránky dotknutých
mestských častí a obcí

pozvánka/oznam o verejnom
prerokovaní o Správy o hodnotení

10. 5. 2011,
Primaciálny
palác,
Bratislava

verejné prerokovanie
Správy o hodnotení

prezentácia Správy o hodnotení a
diskusia

11. 5. 2011,
Svätý Jur

verejné prerokovanie
Správy o hodnotení

prezentácia Správy o hodnotení a
diskusia

12. 5. 2011,
Lozorno

verejné prerokovanie
Správy o hodnotení

prezentácia Správy o hodnotení a
diskusia

15. 6. 2011,
Marianka

verejné prerokovanie
Správy o hodnotení

prezentácia Správy o hodnotení a
diskusia
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Úsek projektu

25 septembra 2015

Konzultované
skupiny

Zverejnené
informácie

Dátumy a
miesta

Metódy zverejnenia
alebo komunikácie

Vznesené kľúčové otázky

dotknuté
orgány a
organizácie,
verejnosť

stanoviská,
pripomienky a
odborné
posudky k
správe o
hodnotení

úradná korešpondencia

Výsledkom je návrh rozdeliť
posudzovanú trasu Diaľnice D4
Ivanka sever – Záhorská Bystrica na
dva úseky, a to Ivanka sever – Rača a
Rača – Záhorská Bystrica. Prvý úsek
bude nadväzovať na výstavbu
Diaľnica D4 Jarovce – Ivanka sever.
V druhom úseku je potrebné vykonať
ďalšie prieskumy a štúdie o vplyve
na životné prostredie.

všetky
zainteresované
subjekty a
verejnosť

Záverečné
stanovisko

• úradná tabuľa a webové
stránky dotknutých
mestských častí a obcí
• text je zverejnený na
internetových stránkach
www.enviroportal.sk

• celkové hodnotenie vplyvu
navrhovanej činnosti,
• oznámenie o možnosti nahliadnuť do
stanoviska, urobiť výpisy, odpisy
alebo kópie na vlastné náklady
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Úsek projektu

25 septembra 2015

Konzultované
skupiny

Zverejnené
informácie

• verejnosť
• dotknuté
orgány,
mestské časti a
obce, MDVRR

Oznámenie o
zmene
navrhovanej
činnosti a
netechnické
zhrnutie

Dátumy a
miesta

Metódy zverejnenia
alebo komunikácie

• 25. 6. 2004
– 6. 7. 2014
Magistrát
hlavného
mesta
Slovenskej
republiky
Bratislavy
• iné dotknuté
mestské časti
a obce
v tomto
období

• úradná tabuľa a webové
stránky dotknutých
mestských častí a obcí
• text je zverejnený na
internetových stránkach
www.enviroportal.sk
• listinná forma je
sprístupnená na
Magistráte hlavného
mesta Slovenskej
republiky Bratislave a na
obecných úradoch
dotknutých mestských
častí a obcí
• úradná korešpondencia

Vznesené kľúčové otázky

Príležitosť nahliadnuť do oznámenia
apodať stanovisko
Pripomienky verejnosti – nesúhlas
s ukončením trasy diaľnice v Rači.
Očakáva sa, že nadväzujúci úsek
diaľnice D4 Rača – Záhorská Bystrica
bude postavený v ďalšej fáze spolu s
tunelom Karpaty.
Ostatné pripomienky dotknutých
orgánov.
MŽP vydalo Vyhlásenie k zmene
navrhovanej činnosti – Zmena
navrhovanej činnosti by nemala
nepriaznivo ovplyvniť životné
prostredie.
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Úsek projektu

Konzultované
skupiny

R7 P-K (úsek 3)

• verejnosť
• dotknuté
orgány,
mestské časti a
obce, MDVRR

25 septembra 2015

Zverejnené
informácie
Zámer EIA

Dátumy a
miesta

Metódy zverejnenia
alebo komunikácie

Vznesené kľúčové otázky

• 3. 4. 2012 –
24. 4. 2012
Magistrát
hlavného
mesta
Slovenskej
republiky
Bratislavy
• iné dotknuté
mestské častí
a obce
v tomto
období

• úradná tabuľa a webové
stránky dotknutých
mestských častí a obcí
• text je zverejnený na
internetových stránkach
www.enviroportal.sk
• listinná forma je
sprístupnená na
Magistráte hlavného
mesta Slovenskej
republiky Bratislave a na
obecných úradoch
dotknutých mestských
častí a obcí
• úradná korešpondencia

príležitosť nahliadnuť do Zámeru EIA
a zaujať stanovisko
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Úsek projektu

25 septembra 2015

Konzultované
skupiny

Zverejnené
informácie

Dátumy a
miesta

Metódy zverejnenia
alebo komunikácie

Vznesené kľúčové otázky

verejnosť,
dotknuté
mestské časti,
obce a
samosprávny
kraj, dotknuté
orgány

Rozsah
hodnotenia

• 31. 5. 2012
– 10. 6. 2012
Magistrát
hlavného
mesta
Slovenskej
republiky
Bratislavy
• iné dotknuté
mestské časti
a obce
v tomto
období

• úradná tabuľa a webové
stránky dotknutých
mestských častí a obcí
• text je zverejnený na
internetových stránkach
www.enviroportal.sk
• papierová forma je
sprístupnená na
Magistráte hlavného
mesta Slovenskej
republiky Bratislave a na
obecných úradoch
dotknutých mestských
častí a obcí
• úradná korešpondencia

Príležitosť nahliadnuť do rozsahu
hodnotenia a podať pripomienky

všetky
zainteresované
subjekty a
verejnosť

Správa o
hodnotení

• 28. 6. 2013
– 27. 7. 2013
Magistrát
hlavného
mesta
Slovenskej
republiky
Bratislavy
• iné dotknuté
mestské časti

• úradná tabuľa a webové
stránky dotknutých
mestských častí a obcí
• text je zverejnený na
internetových stránkach
www.enviroportal.sk
• listinná forma je
sprístupnená na
Magistráte hlavného
mesta Slovenskej

Informácia o Správe o hodnotení
s možnosťou nahliadnutia, študovania
a podania stanoviska
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Úsek projektu

Konzultované
skupiny

• dotknuté
orgány,
mestské časti a
obce
• verejnosť

všetky
zainteresované
subjekty a
verejnosť

25 septembra 2015

Zverejnené
informácie

Správa o
hodnotení

Dátumy a
miesta

Metódy zverejnenia
alebo komunikácie

Vznesené kľúčové otázky

a dediny
v tomto
období

republiky Bratislave a na
obecných úradoch
dotknutých mestských
častí a obcí
• úradná korešpondencia

10. 7. 2013,
Magistrát
hlavného
mesta
Slovenskej
republiky
Bratislavy

• úradná korešpondencia
• úradná tabuľa a webové
stránky dotknutých
mestských častí a obcí

pozvánka/oznámenie o verejnom
rokovaní o Stanovisku k vplyvu na
životné prostredie

23. 7. 2013,
Primaciálny
palác,
Bratislava

verejné prerokovanie
Správy o hodnotení

prezentácia Správy o hodnotení a
diskusia
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Úsek projektu

25 septembra 2015

Konzultované
skupiny

Zverejnené
informácie

Dátumy a
miesta

Metódy zverejnenia
alebo komunikácie

Vznesené kľúčové otázky

dotknuté
orgány a
organizácie,
verejnosť

stanoviská,
pripomienky a
odborné
posudky k
správe o
hodnotení

úradná korešpondencia

Nesúhlasný názor s navrhovanou
aktivitou vyjadrila iba jedna osoba.
Tieto stanoviská obsahujú primerané
požiadavky na zabránenie alebo
minimalizáciu negatívnych vplyvov
činností na zdravie a životné
prostredie, ktoré musia byť splnené pri
implementácii.

všetky
zainteresované
subjekty a
verejnosť

Záverečné
stanovisko

• úradná tabuľa a webové
stránky dotknutých
mestských častí a obcí
• text je zverejnený na
internetových stránkach
www.enviroportal.sk

• celkové hodnotenie vplyvu
navrhovanej činnosti,
• oznámenie o možnosti nahliadnuť do
záverečného stanoviska, urobiť
výpisy, odpisy alebo kópie na vlastné
náklady
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Úsek projektu

R7 K-DL
(úsek 4)

25 septembra 2015

Konzultované
skupiny
• verejnosť
• dotknuté
orgány,
mestské časti a
obce, MDVRR

Zverejnené
informácie
Zámer EIA

Dátumy a
miesta

Metódy zverejnenia
alebo komunikácie

• 25. 7. 2007
– 14. 8. 2007
Magistrát
hlavného
mesta
Slovenskej
republiky
Bratislavy
• iné dotknuté
mestské časti
a obce v
tomto období

• úradná tabuľa a webové
stránky dotknutých
mestských častí a obcí
• text je zverejnený na
internetových stránkach
www.enviroportal.sk
• listinná forma je
sprístupnená na
Magistráte hlavného
mesta Slovenskej
republiky Bratislave a na
obecných úradoch
dotknutých mestských
častí a obcí
• úradná korešpondencia

Vznesené kľúčové otázky

príležitosť nahliadnuť do zámeru a
podať stanovisko
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Úsek projektu

Konzultované
skupiny
verejnosť,
dotknuté
mestské časti,
obce a
samosprávny
kraj, dotknuté
orgány

25 septembra 2015

Zverejnené
informácie
Rozsah
hodnotenia

Dátumy a
miesta

Metódy zverejnenia
alebo komunikácie

• do
29. 9. 2007
Magistrát
hlavného
mesta
Slovenskej
republiky
Bratislavy
• iné dotknuté
mestské časti
a obce
v tomto
období

• úradná tabuľa a webové
stránky dotknutých
mestských častí a obcí
• text je zverejnený na
internetových stránkach
www.enviroportal.sk
• listinná forma je
sprístupnená na
Magistráte hlavného
mesta Slovenskej
republiky Bratislave a na
obecných úradoch
dotknutých mestských
častí a obcí
• úradná korešpondencia

Vznesené kľúčové otázky

Príležitosť nahliadnuť do rozsahu
hodnotenia a podať pripomienky
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Úsek projektu

25 septembra 2015

Konzultované
skupiny

Zverejnené
informácie

Dátumy a
miesta

Metódy zverejnenia
alebo komunikácie

Vznesené kľúčové otázky

všetky
zainteresované
subjekty a
verejnosť

Správa o
hodnotení

•
24. 11. 2008
–
23. 12. 2008
Magistrát
hlavného
mesta
Slovenskej
republiky
Bratislavy
• iné dotknuté
mestské časti
a dediny
v tomto
období

• úradná tabuľa a webové
stránky dotknutých
mestských častí a obcí
• text je zverejnený na
internetových stránkach
www.enviroportal.sk
• listinná forma je
sprístupnená na
Magistráte hlavného
mesta Slovenskej
republiky Bratislave a na
obecných úradoch
dotknutých mestských
častí a obcí
• úradná korešpondencia

informácia o Správe o hodnotení
s možnosťou nahliadnutia, študovania
a podania stanoviska

• dotknuté
orgány,
mestské časti a
obce
• verejnosť

Správa o
hodnotení

25. 11. 2008,
Magistrát
hlavného
mesta
Slovenskej
republiky
Bratislavy

• úradná korešpondencia
• úradná tabuľa a webové
stránky dotknutých
mestských častí a obcí

pozvánka/oznam o verejnom
prerokovaní Správy o hodnotení
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Úsek projektu

Konzultované
skupiny
všetky
zainteresované
strany a
verejnosť

25 septembra 2015

Zverejnené
informácie

Dátumy a
miesta

Metódy zverejnenia
alebo komunikácie

Vznesené kľúčové otázky

8. 12. 2008,
Primaciálny
palác,
Bratislava

spoločné verejné
prerokovanie Správy o
hodnotení

prezentácia Správy o hodnotení a
diskusia

20. 11. 2008
– 9. 12. 2008,
Miloslavov

informačná tabuľa
obecného úradu a
oznámenie v miestnom
rozhlase

pozvánka na verejné prerokovanie a
možnosť nahliadnuť do Správy o
hodnotení

9. 12. 2008,
Miloslavov

verejné prerokovanie
Správy o hodnotení

prezentácia Správy o hodnotení a
diskusia

20. 11. 2008
–
10. 12. 2008,
Rovinka

informačná tabuľa
obecného úradu a
oznámenie v miestnom
rozhlase

pozvánka na verejné prerokovanie a
možnosť nahliadnuť do Správy o
hodnotení

10. 12. 2008,
Rovinka

verejné prerokovanie
Správy o hodnotení

prezentácia Správy o hodnotení a
diskusia
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Úsek projektu

Konzultované
skupiny

dotknuté
orgány a
organizácie,
verejnosť

Zverejnené
informácie

stanoviská,
pripomienky a
odborné
posudky k
správe o
hodnotení

Dátumy a
miesta

Metódy zverejnenia
alebo komunikácie

Vznesené kľúčové otázky

20. 11. 2008
–
11. 12. 2008,
Dunajská
Lužná

informačná tabuľa
obecného úradu a
oznámenie v miestnom
rozhlase

pozvánka na verejné prerokovanie a
možnosť nahliadnuť do Správy o
hodnotení

11. 12. 2008,
Dunajská
Lužná

verejné
prerokovanie Správy o
hodnotení

prezentácia Správy o hodnotení a
diskusia

úradná korešpondencia

Prevažná väčšina pripomienok bola
opodstatnená, realizovateľná a
prispieva k riešeniu opatrení na
minimalizovanie dopadov výstavby a
prevádzky cesty na životné prostredie.
Zainteresované strany predložili
pozitívne stanovisko za predpokladu,
že ich návrhy a opatrenia budú
implementované.
Hlavné mesto Slovenskej republiky a
okres Podunajské Biskupice žiadalo
vybrať rýchlostnú cestu vo variante A,
červená.

25 septembra 2015
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Úsek projektu

25 septembra 2015

Konzultované
skupiny

Zverejnené
informácie

Dátumy a
miesta

Metódy zverejnenia
alebo komunikácie

Vznesené kľúčové otázky

všetky
zainteresované
subjekty a
verejnosť

Záverečné
stanovisko

20. 7. 2009 –
18. 8. 2009,
Magistrát
hlavného
mesta
Slovenskej
republiky
Bratislavy

• úradná tabuľa a webové
stránky dotknutých
mestských častí a obcí
• text je zverejnený na
internetových stránkach
www.enviroportal.sk

• celkové hodnotenie vplyvu
navrhovanej činnosti,
• oznámenie o možnosti nahliadnuť do
záverečného stanoviska, urobiť
výpisy, odpisy alebo kópie na vlastné
náklady

• verejnosť
• dotknuté
orgány,
mestské časti a
obce, MDVRR

Oznámenie o
zmene
navrhovanej
činnosti a
netechnické
zhrnutie

• 30. 7. 2013
– 9. 8. 2013
Magistrát
hlavného
mesta
Slovenskej
republiky
Bratislavy
• iné dotknuté
mestské časti
a obce
v tomto
období

• úradná tabuľa a webové
stránky dotknutých
mestských častí a obcí
• text je zverejnený na
internetových stránkach
www.enviroportal.sk
• listinná forma je
sprístupnená na
Magistráte hlavného
mesta Slovenskej
republiky Bratislave a na
obecných úradoch
dotknutých mestských
častí a obcí
• úradná korešpondencia

príležitosť nahliadnuť do oznámenia a
podať stanovisko
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Úsek projektu

R7 DL-H
(úsek 5)

25 septembra 2015

Konzultované
skupiny

Zverejnené
informácie

Dátumy a
miesta

Metódy zverejnenia
alebo komunikácie

Vznesené kľúčové otázky

• verejnosť
• dotknuté
orgány,
mestské časti a
obce, MDVRR

Zámer EIA

• úradná tabuľa a webové príležitosť nahliadnuť do zámeru a
stránky dotknutých
podať stanovisko
mestských častí a obcí
• text je zverejnený na
internetových stránkach
www.enviroportal.sk
• listinná forma je
sprístupnená na obecných
úradoch dotknutých
mestských častí a obcí
• úradná korešpondencia

verejnosť,
dotknuté
mestské časti,
obce a
samosprávny
kraj, dotknuté
orgány

Rozsah
hodnotenia

• úradná tabuľa a webové Príležitosť nahliadnuť do rozsahu
hodnotenia a podať pripomienky
stránky dotknutých
mestských častí a obcí
• text je zverejnený na
internetových stránkach
www.enviroportal.sk
• listinná forma je
sprístupnená na obecných
úradoch dotknutých
mestských častí a obcí
• úradná korešpondencia
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Úsek projektu

25 septembra 2015

Konzultované
skupiny

Zverejnené
informácie

Dátumy a
miesta

Metódy zverejnenia
alebo komunikácie

Vznesené kľúčové otázky

všetky
zainteresované
subjekty a
verejnosť

Správa o
hodnotení

od
28. 1. 2010 –
2. 2. 2010 v
jednotlivých
obciach na
30 dní

• úradná tabuľa a webové
stránky dotknutých
mestských častí a obcí
• text je zverejnený na
internetových stránkach
www.enviroportal.sk
• listinná forma je
uvedená na obecných
úradoch dotknutých
mestských častí a obcí
• úradná korešpondencia

informácie o Správe o hodnotení
s možnosťou nahliadnutia, študovania
a podania stanoviska

všetky
zainteresované
subjekty a
verejnosť

Správa o
hodnotení

24. 2. 2010,
Šamorín

verejné prerokovanie
Správy o hodnotení

prezentácia Správy o hodnotení a
diskusia

24. 2. 2010,
Trnávka

verejné prerokovanie
Správy o hodnotení

prezentácia Správy o hodnotení a
diskusia

25. 2. 2010,
Blatná na
Ostrove

verejné prerokovanie
Správy o hodnotení

prezentácia Správy o hodnotení a
diskusia
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Úsek projektu

Konzultované
skupiny
dotknuté
orgány a
organizácie,
verejnosť

Zverejnené
informácie
stanoviská,
pripomienky a
odborné
posudky k
správe o
hodnotení

Dátumy a
miesta

Metódy zverejnenia
alebo komunikácie
úradná korešpondencia

Vznesené kľúčové otázky

Väčšina dotknutých strán nemala
žiadne pripomienky a vybrala si
konkrétny variant trasy rýchlostnej
cesty R7.
V ďalšej fáze prípravy Projektu budú
zohľadnené nasledujúce aspekty:
na základe sledovania
migračných trás dokončenie a
vykonanie opatrení na prevenciu,
vylúčenie, minimalizáciu a
kompenzáciu vplyvu na životné
prostredie;
určenie zloženia druhov
stromov vo vegetácií pozdĺž trasy
cesty;
mosty musia slúžiť ako
koridory pri migrácií;
časti v mokradiach opatriť
bariérami apriepustami pre
obojživelníky;
zmapovať všetky dreviny
určené na výrub ako aj biotopy

25 septembra 2015
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Úsek projektu

Konzultované
skupiny

Zverejnené
informácie

Dátumy a
miesta

Metódy zverejnenia
alebo komunikácie

Vznesené kľúčové otázky
ovplyvnené výstavbou a na základe
tohto pozorovania doplniť
kompenzačné opatrenia.

25 septembra 2015

všetky
zainteresované
subjekty a
verejnosť

Záverečné
stanovisko

• verejnosť
• dotknuté
orgány,
mestské časti a
obce, MDVRR

Oznámenie o
zmene
navrhovanej
činnosti a
netechnické
zhrnutie

až do júla
2013

• úradná tabuľa a webové
stránky dotknutých
mestských častí a obcí
• text je zverejnený na
internetových stránkach
www.enviroportal.sk

• celkové hodnotenie vplyvu
navrhovanej činnosti,
• oznámenie o možnosti nahliadnuť
doň, urobiť výpisy, odpisy alebo kópie
na vlastné náklady

• úradná tabuľa a webové
stránky dotknutých
mestských častí a obcí
• text je zverejnený na
internetových stránkach
www.enviroportal.sk
• listinná forma je
sprístupnená na obecných
úradoch dotknutých
mestských častí a dedín
• úradná korešpondencia

Žiadne komentáre verejnosti a
dotknutých orgánov
MŽP vydalo Vyhlásenie k zmene
navrhovanej činnosti – Zmena
navrhovanej činnosti by nemala
nepriaznivo ovplyvniť životné
prostredie
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Úsek projektu

Územn
é
plánov
anie
–
Územn
ý plán
hlavné
ho
mesta
SR
Bratisl

Úseky 1, 2, 3

25 septembra 2015

Konzultované
skupiny

Zverejnené
informácie

Dátumy a
miesta

Metódy zverejnenia
alebo komunikácie

Vznesené kľúčové otázky

• verejnosť
• dotknuté
orgány,
mestské časti a
obce, MDVRR

Oznámenie o
zmene
navrhovanej
činnosti (2014)
a netechnické
zhrnutie

29. 10. 2014
–
11. 10. 2014
v jednotlivýc
h obciach

• úradná tabuľa a webové
stránky dotknutých
mestských častí a obcí
• text je zverejnený na
internetových stránkach
www.enviroportal.sk
• listinná forma je
sprístupnená na obecných
úradoch dotknutých
mestských častí a obcí
• úradná korešpondencia

Príležitosť nahliadnuť do oznámenia a
podať stanovisko

Oznámenie o
verejnom
prerokovaní s
kompletným
materiálom

25. 8. 2014 –
24. 9. 2014

• úradná tabuľa a webová
stránka hlavného mesta
• listinná forma bola
sprístupnená na
Magistráte hlavného
mesta Slovenskej
republiky Bratislavy
• úradná korešpondencia
(príslušné orgány štátnej
správy, miestne orgány a
ďalšie príslušné orgány
boli informované)

možnosť nahliadať do materiálu a
vzniesť pripomienky

všetky
zainteresované
subjekty

Žiadne komentáre verejnosti a
dotknutých orgánov
MŽP vydalo Vyhlásenie k zmene
navrhovanej činnosti- Zmena
navrhovanej aktivity by nemala
nepriaznivo ovplyvniť životné
prostredie
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Úsek projektu
avy –
Zmeny
a
doplnk
y 05

25 septembra 2015

Konzultované
skupiny

Zverejnené
informácie

Dátumy a
miesta

verejné
prerokovanie
materiálu

11. 9. 2014,
Primaciálny
palác,
Bratislava

stanoviská
orgánov štátnej
správy,
orgánov
samosprávy
mestských
častí, orgán
samosprávy
regiónu,
susedných
obcí,
dotknutých
obcí, občanov,
občianskych
združení a
podnikateľskýc
h subjektov

august –
október 2014

Metódy zverejnenia
alebo komunikácie

Vznesené kľúčové otázky

prezentácia Územného plánu hlavného
mesta Slovenskej republiky
Bratislavy- Zmeny a doplnky 05 a

úradná korešpondencia

Predložené stanoviská a pripomienky
boli zaznamenané.
Predložené názory boli vo forme
odporúčaní pre ďalšie kroky v rámci
projektovej dokumentácie, alebo sa
nedotýkali vyššie uvedenej
problematiky
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Úsek projektu

25 septembra 2015

Konzultované
skupiny

Zverejnené
informácie

Dátumy a
miesta

Návrh
všeobecného
záväzného
nariadenia
hlavného mesta
Slovenskej
republiky
Bratislava,
ktorým sa
vyhlasuje
záväzná časť
Územného
plánu hlavného
mesta
Slovenskej
republiky
Bratislavy –
Zmeny a
doplnky 05

7. 10. 2014 –
17. 10. 2014

Metódy zverejnenia
alebo komunikácie
úradná tabuľa a
internetová stránka
hlavného mesta

Vznesené kľúčové otázky

Možnosť pripomienkovania
Žiadne pripomienky
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Úsek projektu

25 septembra 2015

Konzultované
skupiny

Zverejnené
informácie

Dátumy a
miesta

Všeobecne
záväzné
nariadenie
hlavného mesta
Slovenskej
republiky
Bratislavy,
ktorým sa
vyhlasuje
Územný plán
hlavného mesta
Slovenskej
republiky
Bratislavy –
Zmeny a
doplnky 05

24. 10. 2014
–
30. 11. 2014

Metódy zverejnenia
alebo komunikácie

Vznesené kľúčové otázky

úradná tabuľa a
internetová stránka
hlavného mesta
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Úsek projektu

všetky úseky
Územn
é
konani
e

25 septembra 2015

Konzultované
skupiny
všetky
zainteresované
subjekty

Zverejnené
informácie

Dátumy a
miesta

Metódy zverejnenia
alebo komunikácie

Vznesené kľúčové otázky

oznámenie o
začatí
územného
konania

Úsek 1
19. 9. 2014
Úsek 2
19. 9. 2014
Úsek 3
19. 9. 2014
Úsek 4
28. 1. 2014
Úsek 5
9. 5. 2013
Úsek 6
2. 10. 2014
Úsek 7
3. 10. 2014

• úradná korešpondencia
(dotknuté orgány a
organizácie, vlastníci
budov, ktoré majú byť
zničené)
• verejná vyhláška
(účastníci konania)
• publikované v súlade so
zákonom (úradná tabuľa
a internetové stránky
stavebného úradu a
dotknutých mestských
častí a obcí)

• možnosť predloženia stanoviska,
vyjadrení, námietok a pripomienok

predložené
stanoviská,
vyjadrenia,
námietky,
pripomienky

v stanovenej
lehote po
začatí
územného
konania

úradná korešpondencia

Dotknuté orgány a právnické osoby,
ktoré pozitívne hodnotili projektovú
dokumentáciu prostredníctvom
svojich vyjadrení a stanovísk
s pripomienkami alebo bez
pripomienok. Účastníci konania
predložili námietky a pripomienky.
Rozhodnutie o námietkach a
pripomienkach je zahrnuté v
územnom rozhodnutí.

• príležitosť nahliadnuť do spisového
materiálu
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Úsek projektu

Konzultované
skupiny

Zverejnené
informácie
Územné
rozhodnutie

Rozhodnutie
MDVRR o
odvolaní proti
územnému
rozhodnutiu

25 septembra 2015

Dátumy a
miesta

Metódy zverejnenia
alebo komunikácie

Úsek 1
29. 10. 2014
Úsek 2
23. 10. 2014
Úsek 3
23. 10. 2014
Úsek 4
27. 3. 2014
Úsek 5
2. 9. 2013
Úsek 6
13. 11. 2014
Úsek 7
13. 11. 2014

• verejná vyhláška
(účastníci konania)
• úradná korešpondencia
(dotknuté orgány a
organizácie)
• publikované na úradnej
tabuli a internetových
stránkach stavebného
úradu a dotknutých
mestských častí a obcí

Úsek 1
17. 12. 2014
Úsek 3
17. 12. 2014
Úsek 4
9. 6. 2014

• verejná vyhláška
(účastníci konania)
• úradná korešpondencia
(dotknuté orgány a
organizácie a správca
inžinierskych sietí)
• publikované na úradnej
tabuli a internetových
stránkach odvolacieho
stavebného úradu a

Vznesené kľúčové otázky

možnosť odvolania sa
Úsek 1 – dve odvolania
Úsek 3 – jedno odvolanie
Úsek 4 – jedno odvolanie
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Úsek projektu

Konzultované
skupiny

Zverejnené
informácie

Dátumy a
miesta

Vznesené kľúčové otázky

Metódy zverejnenia
alebo komunikácie
dotknutých mestských
častí a obcí

Nadob
údanie
pozem
kov

Úsek 1 Úsek 2
Úsek 3

25 septembra 2015

vlastníci
pozemkov
ovplyvnení
výstavbou

zmluvy o
predaji, nájme
a zriadení
vecných
bremien

10. 3. 2015 –
Jarovce
11. 3. 2015 –
Most pri
Bratislave
12. 3. 2015 –
Ivanka pri
Dunaji
16. 3. 2015 –
Svätý Jur
18. 3. 2015 –
Vrakuňa
23. 3. 2015 –

informačné stretnutia
s vlastníkmi pozemkov
ovplyvnenými výstavbou
Diaľnice D4 a
rýchlostnej cesty R7

Vlastníci boli informovaní o zábere
pozemkov a procese týkajúceho sa
nadobúdania pozemkov
Vznesené kľúčové otázky:
•
cena;

Kompenzačné platby a kúpna

Časový harmonogram pre
•
vyplatenie kompenzácie;
V prípade dočasného
•
nadobudnutia pozemkov informácia
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Úsek projektu

Konzultované
skupiny

Zverejnené
informácie

Dátumy a
miesta

Metódy zverejnenia
alebo komunikácie

Podunajské
Biskupice
25. 3. 2015 –
Vajnory

Vznesené kľúčové otázky
o tom, kedy bude pozemok vrátený do
pôvodného stavu;
•
Použite a prístup k
zostávajúcim parcelám, susediacim,
ale nie nadobudnutých pre Projekt;
Ohodnotenie nepozemkových
•
aktív (napr. hodnota stromov a
rastlín);

máj, jún 2015

Úsek 3

25 septembra 2015

majitelia
stavieb, ktoré
majú byť
zdemolované

demolácia
stavieb

úradná korešpondencia –
zasielanie návrhov zmlúv
o nadobudnutí práv
k pozemkom dotknutých
výstavbou

následne na
žiadosť
zúčastnených
strán

osobné rokovania s NDS

9. 6. 2015 –
Ružinov

informačné stretnutia s
vlastníkmi stavieb, ktoré
majú byť zdemolované

Plán stavebných prác a
•
prevádzky Projektu; a
Potreba preložky miestnej
•
komunikácie (cesta II/572). Obce,
podporované miestnymi obyvateľmi,
požiadali, aby bola miestna
komunikácia premiestnená a spojila sa
s úsekom 1 zahrnutom v projekte.

Poskytnuté informácie o trase cesty .
Informácie o postupe nadobúdania
majetku:
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Úsek projektu

Konzultované
skupiny

Zverejnené
informácie

Dátumy a
miesta

Vznesené kľúčové otázky

Metódy zverejnenia
alebo komunikácie
-

NDS kontaktuje každého
majiteľa osobitne
prostredníctvom znalca na
odhad ceny nehnuteľnosti,
ktorý ohodnotí všetky stavby
a nemajetkové aktíva, ktoré
budú zdemolované alebo
odstránené;

-

Znalec oznámi vlastníkovi
vypočítanú kúpnu cenu;

-

Znalec bude kontaktovať
majiteľov do troch mesiacov,
primárne obytné domy a
permanentne osídlené chaty,
podniky, následne chaty,
záhradné domy a ostatné
stavby;

Informácie o plánovanom začiatku
výstavby;
Otázky, či nejaké osoby ovplyvnené
projektom potrebujú pomoc.
Poskytnuté telefónne číslo kontaktu
pre otázky .

25 septembra 2015
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Úsek projektu

Úsek 1

Konzultované
skupiny

Zverejnené
informácie

Dátumy a
miesta

Metódy zverejnenia
alebo komunikácie

Vznesené kľúčové otázky

vlastníci pôdy
ovplyvnení
kompenzačným
i opatreniami

nadobudnutie
práv
k pozemkom
dotknutým
kompenzačným
i
opatreniami do
hodou

15. 6. 2016 –
Čunovo
18. 6. 2015 –
Podunajské
Biskupice

informačné stretnutia s
vlastníkmi pozemkov, na
ktoré sa vzťahuje
realizácia
kompenzačných opatrení

Vlastníci pozemkov boli informovaní
o zábere pozemkov a procese
týkajúceho sa nadobúdania pozemkov.
Informácie o kúpnej cene určenej
znalcom na odhad ceny nehnuteľnosti,
informácie o právnych predpisoch,
podľa ktorých bola vypočítaná cena.
Časový harmonogram, podľa ktorého
budú pozemky odkúpené.
Predstavenie kompenzačných
opatrení.
Zástupcovia organizácií na ochrancu
prírody (Birdlife, BROZ) vysvetlili
závažnosť a dôležitosť
kompenzačných opatrení.
Oznámenie, že vlastníci pozemkov
môžu predložiť svoje vlastné odborné
odhady ceny pozemkov a namietať
proti cene pozemkov stanovenej
znalcom menovaným NDS.

25 septembra 2015
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Úsek projektu

Konzultované
skupiny

Zverejnené
informácie

Dátumy a
miesta

Vznesené kľúčové otázky

Metódy zverejnenia
alebo komunikácie

Vlastníci pôdy v Čunove vyjadrili svoj
nesúhlas.
Vlastníci pôdy v Podunajských
Biskupiciach vyjadrili svoju
spokojnosť.
Inform všetky úseky
ovanie
všeobe
cnej
verejno
sti o
Projekt
e

25 septembra 2015

všetky
zainteresované
subjekty

informovanie
verejnosti a
médií o
Projekte

od novembra
2014

Webová stránka Projektu
www.obchvatbratislavy.s
k, www.d4r7.sk
(identický obsah).
Stránka je v slovenskej a
anglickej verzii.

Všetky relevantné údaje a dokumenty
spojené s vyššie uvedeným procesom
Projektu. Informácie o skutočnostiach,
ktoré majú byť v súlade s legislatívou
zverejnené.

10. 2. 2015,
Bratislava

Seminár určený pre
odbornú verejnosť
týkajúci sa výstavby
obchvatu D4 Bratislava a
R7 realizovanej
prostredníctvom verejnosúkromného partnerstva
(PPP). Uskutočnil sa
v slovenskom jazyku
s prekladom do
anglického jazyka
(cca 200 účastníkov).

Prezentácia Projektu a diskusia.
Témy diskusie:
-

Reálne potreby Slovenska
v oblasti výstavby
infraštruktúry;

-

Dopravná situácia v regióne
hlavného mesta a prognóza
vývoja dopravy do roku 2020;
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Úsek projektu

Konzultované
skupiny

Zverejnené
informácie

Dátumy a
miesta

Vznesené kľúčové otázky

Metódy zverejnenia
alebo komunikácie
-

Reálne možnosti výstavby
D4/R7;

-

Sociálno-ekonomické prínosy;

-

Výhody a riziká
infraštruktúrnych PPP
projektov;

-

Prezentácia technických
aspektov Projektu D4/R7.

-

Prezentácia štúdie
uskutočniteľnosti.

-

Prax verejného obstarávania
pri súťažiach na PPP.

-

SIH – Slovak Investment
Holding.

Žiadne závažné vznesené otázky.
22. 1. 2015,
Šamorín –
Čilistov

25 septembra 2015

Stretnutie ministra
MDVRR Jána Počiatka
so starostami dotknutých
obcí.

Zhrnutie úloh pred začatím výstavby
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Projekt diaľnice D4 R7 – Slovenská republika
Plán zapojenia zainteresovaných osôb – fáza výstavby

Úsek projektu

25 septembra 2015

Konzultované
skupiny

Zverejnené
informácie

Dátumy a
miesta

Metódy zverejnenia
alebo komunikácie

Vznesené kľúčové otázky

28. 1. 2015,
TA 3

Televízna debata so
štátnym tajomníkom
MDVRR Viktorom
Stromčekom

Debata o financovaní diaľnic na
Slovensku vrátane a najmä Projektu
D4R7

22. 6. 2015,
MDVRR
Bratislava

Tlačová konferencia
MDVRR

Oznámenie o štyroch postupujúcich
kandidátoch vo verejnom obstarávaní.

Priebežne

Vyhlásenia pre médiá po
rôznych akciách (napr.
vláda, seminár,
zverejnenie štúdie
uskutočniteľnosti, začatie
verejného obstarávaniae)

Informovanie verejnosti o súčasnom
dianí týkajúcom sa Projektu.
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