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Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
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ROZSAH HODNOTENIA
určený podľa § 30 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) navrhovanej činnosti „Rýchlostná
cesta R2 Včeláre - Šaca“.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Navrhovateľ, NDS, a. s., so sídlom v Bratislave, predložil Ministerstvu životného
prostredia SR podľa § 18 zákona zámer „Rýchlostná cesta R2 Včeláre - Šaca“ na
posúdenie podľa zákona. Zámer bolo predložený v dvoch variantoch – zelený a modrý.
Cieľom navrhovanej činnosti je výstavba rýchlostnej cesty R2 v úseku Včeláre - Šaca.
Ministerstvo životného prostredia SR predložilo zámer na zaujatie stanoviska 13 obciam,
povoľujúcim orgánom, rezortnému orgánu a 24 dotknutým orgánom a zverejnilo ho na
svojom webovom sídle na adrese:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rychlostna-cesta-r2-vcelare-saca-1
V stanoviskách, ktoré boli na Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len MŽP SR)
doručené od uvedených subjektov
a verejnosti, sa vyskytlo niekoľko konkrétnych
pripomienok k predloženej dokumentácii i k navrhovanej činnosti.
Po preštudovaní predloženého zámeru a s prihliadnutím na doručené stanoviská MŽP SR
v spolupráci s rezortným orgánom, povoľujúcim orgánom, zástupcom MŽP SR-OOPaK a po
prerokovaní s navrhovateľom určuje podľa § 30 zákona nasledovný rozsah hodnotenia:
1. VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE
Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti sa určuje okrem nulového
variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila) i varianty uvedené
v zámere.
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2. ROZSAH HODNOTENIA URČENÝCH VARIANTOV
2.1. Všeobecné podmienky
2.1.1. Navrhovateľ zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení. Vzhľadom na povahu a

rozsah navrhovanej činnosti a jej lokalizáciu je potrebné, aby správa o hodnotení
obsahovala rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č. 11 zákona, primerane
charakteru navrhovanej činnosti.
2.1.2. Pre hodnotenie navrhovanej činnosti sa stanovuje časový harmonogram podľa potreby

primeraného posúdenia na územia NATURA 2000.
2.1.3. Navrhovateľ doručí MŽP SR, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie,

cca 15 ks kompletných vyhotovení správy o hodnotení (obce), 2 ks netechnických
zhrnutí (dotknutá verejnosť) a 1x textovú a grafickú časť správy o hodnotení na
elektronickom nosiči, (MŽP SR si vyhradzuje spresniť konečný počet dokumentácií).
2.2. Špecifické požiadavky
Zo stanovísk doručených k zámeru vyplynula potreba v správe o hodnotení podrobnejšie
rozpracovať nasledovné okruhy otázok súvisiacich s navrhovanou činnosťou:
1.

Posúdenie vplyvov vykonať rovnocenne pre všetky určené varianty, vrátane
kumulatívnych a synergických vplyvov (a to aj pre predpokladané plochy pre stavebné
dvory, prístupové komunikácie a depónie, preložky a pod.).

2.

Popísať súlad s ÚPD obcí.

3.

Vykonať primerané posúdenie vplyvov navrhovanej činnosti na základe aktuálneho
prieskumu na územia sústavy NATURA 2000 (podľa článkov 6.3 a prípadne 6.4
smernice 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich
rastlín.). Hodnotenie vykonať v spolupráci s biológmi príslušného zamerania a podľa
metodiky hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy
NATURA 2000 v SR. Všetky výsledky musia byť podložené odbornými podkladmi
a odôvodnené.

4.

Navrhnúť zmierňujúce opatrenia pre dotknuté druhy vtákov, ktoré sú predmetom
ochrany CHVÚ. V prípade zásahu navrhnúť opatrenia na podporu zvýšenia kvality
lovných biotopov dravcov a bociana bieleho.

5.

Uviesť predpokladané lokality pre depónie, stavebné dvory a prístupové cesty k nim.

6.

Uviesť predpokladané zdroje násypového materiálu. Skládky sypkých materiálov
zahrnúť do objektov stavby.

7.

Podrobnejšie rozpísať vplyv na biotu celkove a zvlášť na biotu v chránených územiach.
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8.

Opatrenia, navrhované v chránených územiach a v územiach NATURA 2000
konzultovať so ŠOP SR.

9.

Identifikovať a popísať migračné trasy živočíchov (nielen cicavcov) dotknutými
všetkými objektami cesty. Navrhnúť spriechodnenie trás v prípade preukázania
bariérového efektu rýchlostnej cesty.

10.

Vyhodnotiť mieru integrácie klimatických zmien a biodiverzity do posudzovania
vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.

11.

Na verejné prerokovanie pripraviť vhodnú prezentáciu navrhovanej činnosti (napr.
mapové zobrazenie, 3D modely, simulácie a pod.).

12.

Pri vyhodnocovaní výberu optimálneho variantu využiť objektívne formy
vyhodnocovania (napr. multikriteriálne vyhodnocovanie variantov a ďalšie. V rámci
multikriteriálneho vyhodnocovania je potrebné stanoviť kritériá v širšom kolektíve a
minimálne vyhodnocovať tieto kritériá: dopravné, hluk, vizualizácie, emisie, Natura,
uloženie prebytočnej rúbaniny, povrchové vody, jaskyne, obyvateľstvo, bariéry,
podzemné vody, križovatky, pôda, rekreácia, narušenie
prostredia, prašnosť,
namŕzanie).

13.

Podrobnejšie rozpracovať opatrenia na minimalizáciu identifikovaných vplyvov.
Popísať ich realizovateľnosť.

14.

Uviesť doterajší monitoring vplyvov navrhovanej činnosti na šelmy. V správe o
hodnotení uviesť v požadovanom rozsahu návrh monitoringu a poprojektovej analýzy
záujmov ochrany prírody, tzn. s konkrétnym územným a časovým rozsahom
monitorovacích prvkov, s konkrétnym systémom environmentálneho dozoru a s
konkrétnym návrhom pravidelného vyhodnocovania a zverejňovania výsledkov
monitoringu.

15.

Vypracovať aktuálnu hlukovú a emisnú štúdiu a na základe výsledkov navrhnúť účinné
opatrenia.

16.

V závere správy o hodnotení uviesť prehľadnú tabuľku identifikovaných vplyvov na
životné prostredie a zdravie ľudí podľa variantov a kilometrov.

17.

Uviesť lokality záplavových území a navrhnúť opatrenia vo vzťahu k rýchlostnej ceste.

18.

Vyhodnotiť opodstatnené požiadavky zo stanoviska Združenia domových samospráv,
Bratislava

19.

Spôsob riešenia (zachovanie poľných ciest, prechodov
konzultovať s dotknutými obcami.

a podchodov a pod.)
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3. UPOZORNENIE

Podľa § 30 ods. 4 zákona je navrhovateľ povinný v spolupráci s dotknutou obcou bez
zbytočného odkladu informovať verejnosť o určenom rozsahu hodnotenia spôsobom v mieste
obvyklým.
Podľa § 30 ods. 5 zákona môžu subjekty posudzovania zaslať k rozsahu hodnotenia
navrhovanej činnosti pripomienky do 10 pracovných dní od jeho zverejnenia na MŽP SR.

RNDr. Gabriel Nižňanský
riaditeľ odboru

Príloha pre navrhovateľa: stanoviská
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Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
MDV a RR SR, odbor pozemných komunikácií, Nám. slobody 6810 05 Bratislava 15
Mesto Košice, Mestský úrad, Trieda SNP 48, 040 11 Košice
Mesto Košice, mestská časť Košice – Šaca, Železiarenská 9, 040 15 Košice-Šaca
Mesto Moldava nad Bodvou, Mestský úrad, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou
Obec Hrhov, obecný úrad, 049 44 Obecný úrad Hrhov
Obec Dvorníky – Včeláre, obecný úrad, Dvorníky č. 4, 044 02 Turňa nad Bodvou
Obec Zádiel, obecný úrad, Zádiel 83, 044 02 Turňa nad Bodvou
Obec Drienovec, obecný úrad, Drienovec 368, 044 01 Drienovec
Obec Hosťovce, obecný úrad 101, 044 02 Turňa nad Bodvou
Obec Turňa nad Bodvou, obecný úrad, Moldavská cesta č. 419/49, 044 02 Turňa nad
Bodvou
Obec Mokrance, obecný úrad 38, 044 58 Moldava nad Bodvou
Obec Čečejovce, obecný úrad, Buzická 55, 044 71 Čečejovce
Obec Cestice, obecný úrad 89, 044 71 Cestice
Obec Veľká Ida, obecný úrad 42, 044 55 Veľká Ida
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia cestnej dopravy
pozemných komunikácií, Nám Slobody 6, 810 05 Bratislava
Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, Komenského 52, 041 26 Košice
MŽP SR, OOP a K, TU
Združenie domových samospráv, Marcel Slávik, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava
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20. Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
21. Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
22. Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice
23. Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, 041 26 Košice
24. Okresný úrad Košice - okolie, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Hroncova 13, 041 00 Košice
25. Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Šafárikova17, 048 01
Rožňava
26. Okresný úrad Košice, Odbor katastrálny, Južná trieda 82, Košice
27. Okresný úrad Košice - okolie, Odbor katastrálny Hroncova 13, 041 00 Košice
28. Okresný úrad, Odbor katastrálny Jarná 2, 048 01 Rožňava
29. Okresný úrad Košice, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského
52, 041 26 Košice
30. Okresný úrad Košice - okolie, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Hroncova 13, 041 00 Košice
31. Okresný úrad Rožňava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Janka Kráľa
1, 048 01 Rožňava
32. Okresný úrad Košice, Pozemkový a lesný odbor, Zadielská 1, 041 26 Košice
33. Okresný úrad Košice – okolie, Pozemkový a lesný odbor, Hroncova 13, 041 00 Košice
34. Okresný úrad Rožňava, Pozemkový a lesný odbor, Šafárikova 71,048 01 Rožňava
35. Okresný úrad Košice, Odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice
36. Okresný úrad Košice – okolie, Odbor krízového riadenia, Hroncova 13, 041 00 Košice
37. Okresný úrad Rožňava, Odbor krízového riadenia, Špitálska 2, 048 01 Rožňava
38. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Košice, Požiarnická 4, 040 01
Košice
39. Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonova č. 23, 041 57 Košice
40. MDVRR SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika,
Námestie slobody č.6, 810 05 Bratislava
41. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná ul. 25, 041 01 Košice
42. Dopravný úrad, Divízia dráh a dopravy na dráhach, sekcia železničnej dopravy a dráh,
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava

