ZMENY A DOPLNKY Č.1 ÚZEMNÉHO PLÁNU REGIÓNU – BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

OZNÁMENIE O ZMENE STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
ZMENY A DOPLNKY Č. 1 ÚZEMNÉHO PLÁNU REGIÓNU – BRATISLAVSKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ
(vypracované podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a doplnení niektorých zákonov a prílohy č. 2 tohto zákona)
I. Základné údaje o obstarávateľovi
I.1. Názov

Bratislavský samosprávny kraj - obstarávateľ
územnoplánovacej dokumentácie

I.2. Identifikačné číslo

36063606

I.3. Adresa sídla

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Sabinovská 16
P. O. BOX 106
820 05 Bratislava 25

I.4. Oprávnený zástupca
obstarávateľa

Ing. Pavol Frešo
predseda Bratislavského samosprávneho kraja
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25
tel: 02/48264150
e-mail: predseda@region-bsk.sk

I.5. Odborne spôsobilá osoba
na obstarávanie ÚPP a ÚPD

Ing. arch. Jana Zlámalová
preukaz odb. spôsobilosti č. 219
riaditeľka Odboru územného plánovania, GIS a ŽP Úradu BSK
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25
tel.: 02/48264600
e-mail: jana.zlamalova@region-bsk.sk

1.6. Kontaktná osoba

Ing. arch. Vojtech Hrdina, PhD.
autorizačné osvedčenie SKA č. 0967 AA
AUREX, spol. s.r.o.
spracovateľ ZaD ÚPN R BSK
Ing. Katarína Staníková
Odbor územného plánovania, GIS a ŽP BSK
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25
tel.: 02/48264612
e-mail: katarina.stanikova@region-bsk.sk

1.7. Miesto konzultácie

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Odbor územného plánovania, GIS a ŽP BSK
Sabinovská 16
820 05 Bratislava 25
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II. Základné údaje o strategickom dokumente
1. Názov: Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj (ďalej len
ZaD č. 1 ÚPN R BSK)
2. Charakter:
Aktualizácia Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj (schválený Zastupiteľstvom
Bratislavského samosprávneho kraja dňa 20.9.2013 uznesením č. 60/2013, záväzná časť vyhlásená VZN
BSK č. 1/2013 zo dňa 20.9.2013 s účinnosťou od 15.10.2013) v zmysle § 30 zákona č. 50/1976 Zb.
(stavebný zákon v znení neskorších predpisov).
Charakteristika podľa zákona č. 24/2006 Z. z. v aktuálnom znení § 4 ods.2 c): Malá zmena strategického
dokumentu na regionálnej úrovni.
3. Hlavné ciele:
Hlavným cieľom dokumentu je zabezpečenie aktualizácie ÚPN R BSK na základe výsledkov
preskúmania v zmysle § 30 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v
znení neskorších predpisov. ZaD č.1 ÚPN R BSK budú spracované v zmysle príslušných ustanovení
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej
dokumentácii.
Predmet ZaD č. 1 ÚPN R BSK:










Zapracovanie zmien v označovaní ciest III. triedy na základe rozhodnutia MDV a RR SR o
usporiadaní cestnej siete k 1.5.2015.
Zapracovanie cestných obchvatov miest a obcí, ktoré boli spresnené v nižších stupňoch ÚPD
(Pezinok, Modra, Dubová, Viničné, Rohožník, Svätý Jur). Ide o spresnenie trasovania obchvatov
obcí na základe podrobnejších územnoplánovacích dokumentácií.
Zapracovanie existujúcich ochranných pásiem vodných zdrojov do grafickej časti ochrany
prírody. Ide o doplnenie ochranných pásiem vodných zdrojov do výkresu „Ochrana prírody a
tvorba krajiny vrátane prvkov ÚSES“, ktoré sú uvedené vo výkrese „Vodné hospodárstvo“
schváleného ÚPN R BSK.
Zapracovanie zmeny ochranných pásiem Letiska M.R. Štefánika Bratislava a úprava ochranného
pásma letiska Kráľová v Kráľovej pri Senci na základe rozhodnutia Dopravného úradu SR. Ide
o zmenšenie plochy ochranných pásiem.
Zapracovanie výsledkov „Urbanisticko-krajinárskej štúdie na ochranu proti prívalovým dažďom
v Malokarpatskej oblasti“. Je potrebné zovšeobecniť výstupy štúdie v podrobnosti adekvátnej
riešeniu ÚPN R v smernej a záväznej časti.
Zapracovanie výsledkov „Koncepcie územného rozvoja cyklotrás Bratislavského
samosprávneho kraja vo vzťahu k Integrovanému dopravnému systému a významným bodom
cestovného ruchu“. Ide o spresnenie trasovania a doplnenie nových cyklotrás regionálneho
významu na základe spracovanej aktualizácie koncepcie, ako výsledku diskusie a dohôd
s jednotlivými obcami BSK.
Zapracovanie výsledkov „Urbanistickej štúdie cezhraničného prepojenia územia BSK a
susedných rakúskych obcí formou cyklolávok cez rieku Moravu“. Predpokladané body
prepojenia budú zapracované a prispôsobené pre podrobnosť adekvátnu riešeniu ÚPN R do
smernej časti, ako možné prepojenia cyklotrás. Podrobnejšie zapracovanie bodov prepojenia
cyklolávkami bude po odsúhlasení všetkými zainteresovanými partnermi riešené v ÚPN obcí,
kde budú následne posudzované aj v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie.
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Doplnenie záväzných regulatívov o opatrenia vyplývajúce z dokumentu „Katalóg adaptačných
opatrení miest a obcí Bratislavského samosprávneho kraja na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy,
2016“ prispôsobené pre podrobnosť adekvátnu riešeniu ÚPN R.
Doplnenie a úprava záväzných regulatívov ÚPN R BSK tak, aby ich výklad bol jednoznačný.
(Počas trojročného uplatňovania ÚPN R BSK v praxi sa preukázala potreba úpravy niektorých
záväzných regulatívov, ktoré nemali jednoznačný výklad).
Návrh nových verejnoprospešných stavieb vyplývajúcich z ÚPD a ÚPP (ide najmä o cyklotrasy
Eurovelo 6, Eurovelo 13, ako aj niektoré cyklotrasy regionálneho významu).
Oprava zrejmých technických chýb v textovej a grafickej časti (chybné číslovanie, posun farby,
grafické značky a pod.).

4. Obsah (osnova)
Obsahom schválených ZaD č.1 ÚPN R BSK bude textová, tabuľková a grafická časť návrhu
ZaD č.1 ÚPN R BSK. Zmeny a doplnky sa vypracujú ako samostatná príloha platného ÚPN R BSK
v súlade s §17 vyhlášky MŽP č. 55/2001 Z. z. v platnom znení. Textová a tabuľková časť bude
vypracovaná ako samostatná príloha platného ÚPN R BSK. Grafická časť bude pozostávať z výkresov,
v ktorých sa zmeny prejavia.
Obsah dokumentácie:
- textová časť – návrh ZaD č. 1 ÚPN R BSK vrátane záväznej časti
- grafická časť – návrh ZaD č.1 ÚPN R BSK v rozsahu relevantných výkresov v mierke
schváleného ÚPN R BSK (1 : 50 000).
5. Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a geografický rozmer strategického
dokumentu.
Predkladaný dokument Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj
je riešený invariantne, nakoľko zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov nepripúšťa variantné
riešenie zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie.
6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania
Pri obstaraní ZaD sa postupuje podľa § 22 - 28 stavebného zákona primerane.
Predpokladaný vecný a časový harmonogram ZaD č. 1 ÚPN R BSK:
A1
A2
A3
A4

vypracovanie ZaD č.1 ÚPN R BSK
prerokovanie ZaD č.1 ÚPN R BSK
schválenie ZaD č.1 ÚPN R BSK
uloženie ZaD č.1 ÚPN R BSK

03.2017
04.2017
09.2017
12.2017

7. Vzťah k iným strategickým dokumentom
Záväzným podkladom pre ZaD č.1 ÚPN R BSK je schválená Koncepcia územného rozvoja Slovenska
v znení zmien a doplnkov č. 1 KURS 2011 a jej záväzná časť, vydaná nariadením vlády SR č. 528/2002
Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 a č. 461/2011,
ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky záväznej časti Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001.
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Riešené ZaD č. 1 ÚPN R BSK, vzhľadom na ich rozsah, priestorové usporiadanie a funkčné využitie,
predstavujú zmeny a doplnky lokálno - regionálneho charakteru, ktoré nie sú v kolízií so zásadami
a regulatívmi Koncepcie územného rozvoja Slovenska.
ZaD č. 1 ÚPN R BSK aktualizujú ÚPN R BSK schválený uznesením č. 60/2013 Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja konaného dňa 20.9.2013 a ktorého záväzná časť bola vyhlásená
Všeobecne záväzným nariadením BSK č. 1/2013 zo dňa 20.9.2013.
Podkladom pre ZaD č. 1 ÚPN R BSK sú strategické dokumenty regionálneho významu:


Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014
- 2020, december 2012



Inovačná Stratégia Bratislavského samosprávneho kraja 2014 - 2020, december 2012



Stratégia rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do roku 2020, 2015



Stratégia rozvoja kultúry Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2015 - 2020, jún 2015



Stratégia znižovania energetickej náročnosti budov vo vlastníctve BSK, 2015



Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v Bratislavskom samosprávnom
kraji na roky 2013 - 2018, aktualizácia 2015



Stratégia rozvoja vidieka Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2016 - 2020.

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie:
Schvaľujúci orgán: Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja.
9. Druh schvaľovacieho dokumentu:
Uznesenie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja o vyhlásení záväzných častí.
III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné prostredie
vrátane zdravia
1. Požiadavky na vstupy
Hlavnými vstupmi pre ZaD č. 1 ÚPN R BSK sú:




územnoplánovacie podklady a územnoplánovacie dokumentácie týkajúce sa predmetu ZaD č. 1
ÚPN R BSK
územnotechnické a všetky ostatné podklady týkajúce sa ZaD č. 1 ÚPN R BSK v zmysle §7 a 7a
stavebného zákona
relevantné námety, požiadavky a podnety miest a obcí BSK, orgánov a organizácií, získaných,
posúdených a analyzovaných v procese prípravných prác.

Požiadavky z hľadiska tvorby a ochrany životného prostredia
ZaD č. 1 ÚPN R BSK nepredstavujú zmenu koncepcie starostlivosti o životné prostredie a zdravie
obyvateľstva, vytýčenú schváleným ÚPN R BSK.
ZaD č. 1 ÚPN R BSK rešpektujú:
-

podmienky zabezpečenia ochrany a tvorby životného prostredia, vrátane prvkov a územného
systému ekologickej stability
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-

-

zosúladenie koncepcie využitia územia s krajinno-ekologickými podmienkami územia
ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v platnom znení
ustanovenia zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami
ustanovenia zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
ustanovenia zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku
a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov
ustanovenia zákona č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí
v znení neskorších predpisov
ustanovenia zákona č. 79/2015 Z .z. o odpadoch
ustanovenia zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
ustanovenia zákona č. 285/2004 Z. z. banský zákon, v znení neskorších predpisov a zákona
č. 569/2007 Z. z. geologický zákon, v znení neskorších predpisov
ustanovenia zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy
ochranné pásma vodohospodárskych zariadení
ochranné pásma vodných tokov
ochranné pásma ochrany prírody
ochranné pásma cintorína
ochranné pásmo lesných pozemkov.

Požiadavky z hľadiska dopravnej a technickej infraštruktúry:
V ZaD č.1 ÚPN R BSK nedochádza k zmene koncepcie dopravnej a technickej infraštruktúry. Sú
rešpektované:
-

ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov
platné normy STN EN a ostatné právne predpisy v oblasti cestnej dopravy a technickej
infraštruktúry
ochranné pásma ciest všetkých kategórií
ochranné a bezpečnostné pásma technickej infraštruktúry.

Vstupy pre vypracovanie ZaD č.1 ÚPN R BSK boli zozbierané a podrobne analyzované v priebehu
prípravných prác. Do predmetu pripravovanej dokumentácie boli vybrané najmä zámery, ktoré prešli
procesom posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a výstupy zo schválených územnoplánovacích dokumentácií
miest a obcí BSK, ktoré prešli procesom prerokovania s dotknutými orgánmi a organizáciami v zmysle
§ 22 zákona č. 50/1976 Zb. – stavebného zákona v znení neskorších predpisov.
2. Údaje o výstupoch
Výstupmi tohto strategického dokumentu sú zmeny, doplnky a spresnenia záväznej a smernej časti ZaD
č.1 ÚPN R BSK. Záväzné časti obsahujú regulatívy navrhovaných zmien, v rozsahu ako vyplývajú
z § 11 vyhlášky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacej dokumentácii a územnoplánovacích podkladoch a
§ 13 ods.3 písm. a) stavebného zákona. Záväzné časti budú vyhlásené Všeobecne záväzným nariadením
(VZN) BSK.
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3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie
Očakávajú sa hlavne pozitívne priame aj nepriame vplyvy na životné prostredie, ako aj na kvalitu života
obyvateľov kraja, nakoľko ÚPD je priamym nástrojom na zlepšenie životného prostredia, dosiahnutia
ekologickej stability a zabezpečenia dlhodobo udržateľného rozvoja (§ 2, ods.1 písm. g) stavebného
zákona).
V súčasnosti platná legislatíva na úseku ochrany jednotlivých zložiek životného prostredia, ako aj
povoľovací systém, zahŕňajú tiež posudzovanie vplyvov jednotlivých investičných zámerov na životné
prostredie, prispievajú k zabezpečeniu minimalizácie negatívnych vplyvov ZaD č. 1 ÚPN R BSK, ktoré
vytvárajú predpoklady pre zosúladenie navrhovaných činností s podmienkami krajiny. Požadované
aktivity do územia sú včlenené tak, aby došlo k uspokojeniu záujmov a potrieb spoločnosti a súčasne
nebola narušená ekologická stabilita krajiny.
Predmet ZaD č. 1 ÚPN R BSK z hľadiska vplyvu na životné prostredie:














Zapracovanie zmien v označovaní ciest III. triedy na základe rozhodnutia MDV a RR SR o
usporiadaní cestnej siete k 1.5.2015. Nemá žiadny vplyv na životné prostredie.
Zapracovanie cestných obchvatov miest a obcí, ktoré boli spresnené v nižších stupňoch ÚPD
(Pezinok, Modra, Dubová, Viničné, Rohožník, Svätý Jur). Ide o spresnenie trasovania obchvatov
obcí na základe podrobnejších územnoplánovacích dokumentácií. Všetky obchvaty už boli
schválené v ÚPN obcí, majú rozhodnutia Okresného úradu Bratislava odbor opravných
prostriedkov, ktorý im udelil súhlas s budúcim možným nepoľnohospodárskym použitím
poľnohospodárskej pôdy. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie prebehlo pri
posudzovaní ÚPN obcí. Nemajú žiadny vplyv na životné prostredie v rámci posudzovania ZaD
č.1 ÚPN R BSK.
Zapracovanie existujúcich ochranných pásiem vodných zdrojov do grafickej časti ochrany
prírody. Ide o doplnenie ochranných pásiem vodných zdrojov do výkresu „Ochrana prírody a
tvorba krajiny vrátane prvkov ÚSES“, ktoré sú uvedené vo výkrese „Vodné hospodárstvo“
schváleného ÚPN R BSK. Nemá žiadny vplyv na životné prostredie.
Zapracovanie zmeny ochranných pásiem Letiska M.R. Štefánika Bratislava a úprava ochranného
pásma letiska Kráľová v Kráľovej pri Senci na základe rozhodnutia Dopravného úradu SR. Ide
o zmenšenie plochy ochranných pásiem. Nemá žiadny vplyv na životné prostredie.
Zapracovanie výsledkov „Urbanisticko-krajinárskej štúdie na ochranu proti prívalovým dažďom
v Malokarpatskej oblasti“. Je potrebné zovšeobecniť výstupy štúdie v podrobnosti adekvátnej
riešeniu ÚPN R v smernej a záväznej časti. Má pozitívny vplyv na životné prostredie, navrhujú
sa opatrenia na zmiernenie vplyvov prívalových dažďov na riešené územie.
Zapracovanie výsledkov „Koncepcie územného rozvoja cyklotrás Bratislavského
samosprávneho kraja vo vzťahu k Integrovanému dopravnému systému a významným bodom
cestovného ruchu“. Ide o spresnenie trasovania a doplnenie nových cyklotrás regionálneho
významu na základe spracovanej aktualizácie koncepcie, ako výsledku diskusie a dohôd
s jednotlivými obcami BSK. Nemá vplyv na životné prostredie, cyklotrasy sú vedené po
existujúcich poľných a lesných cestách.
Zapracovanie výsledkov „Urbanistickej štúdie cezhraničného prepojenia územia BSK a
susedných rakúskych obcí formou cyklolávok cez rieku Moravu“. Predpokladané body
prepojenia budú zapracované a prispôsobené pre podrobnosť adekvátnu riešeniu ÚPN R do
smernej časti, ako možné prepojenia cyklotrás. Podrobnejšie zapracovanie bodov prepojenia
cyklolávkami bude po odsúhlasení všetkými zainteresovanými partnermi riešené v ÚPN obcí,
kde budú následne posudzované aj v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie. Nemá žiadny vplyv na životné prostredie, presné body prepojenia nie sú ešte
známe.
Doplnenie záväzných regulatívov o opatrenia vyplývajúce z dokumentu „Katalóg adaptačných
opatrení miest a obcí Bratislavského samosprávneho kraja na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy,
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2016“ prispôsobené pre podrobnosť adekvátnu riešeniu ÚPN R. Regulatívy budú mať výrazne
pozitívny vplyv na životné prostredie.
Doplnenie a úprava záväzných regulatívov ÚPN R BSK tak, aby ich výklad bol jednoznačný.
(Počas trojročného uplatňovania ÚPN R BSK v praxi sa preukázala potreba úpravy niektorých
záväzných regulatívov, ktoré nemali jednoznačný výklad). Nemá žiadny vplyv na životné
prostredie.
Návrh nových verejnoprospešných stavieb vyplývajúcich z ÚPD a ÚPP (ide najmä o cyklotrasy
Eurovelo 6, Eurovelo 13, ako aj niektoré cyklotrasy regionálneho významu). Niektoré existujúce
cyklotrasy boli zaradené medzi verejnoprospešné stavby. Nemá žiadny vplyv na životné
prostredie.
Oprava zrejmých technických chýb v textovej a grafickej časti (chybné číslovanie, posun farby,
grafické značky a pod.). Nemá žiadny vplyv na životné prostredie.

4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva
Zmena strategického dokumentu nepredpokladá vplyvy na zdravotný stav obyvateľstva. Úlohou zmeny
strategického dokumentu je vylúčiť negatívne vplyvy na zdravotný stav obyvateľstva, resp. stanoviť
regulatívy ich eliminácie.
5. Vplyvy na chránené územia [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho
významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), národné parky, chránené
krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti a pod.] vrátane návrhu opatrení na ich
zmiernenie.
V tomto štádiu spracovania dokumentácie nie sú známe konkrétne vplyvy na chránené územia. Jednotlivé
investičné zámery prenesené do ZaD č. 1 ÚPN R BSK podliehajú samostatnému posudzovaniu v zmysle
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
V zmene strategického dokumentu sú v plnej miere rešpektované všetky územia ochrany prírody
(NATURA 2000, veľkoplošné a maloplošné chránené územia), ochrany pamiatok (národné kultúrne
pamiatky, archeologické náleziská, pamiatkové zóny), územia chránené podľa osobitných predpisov
(CHLÚ, CHVO), ako aj územia vyčlenené v rámci spracovaného ÚPN R BSK (biocentrá, biokoridory,
genofondovo významné lokality). Z vyššie uvedeného v bodoch II. 3. nie je predpoklad negatívnych
vplyvov dokumentu na krajinu a prírodu a na režim ich ochrany.
Podľa vyššie uvedených predmetov ZaD č.1 ÚPN R BSK bod III/3, žiadny predmet zmien nezasahuje
do chránených území, keďže nenavrhujeme žiadne nové zámery v chránených územiach. Z toho dôvodu
nenavrhujeme ani žiadne opatrenia na zmiernenie vplyvov na chránené územia. Niektoré regulatívy
týkajúce sa opatrení na zmiernenie klimatických zmien budú mať pozitívny vplyv na chránené územia.
6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu
Možné riziká súvisiace s implementáciou zmeny strategického dokumentu nie sú známe. Možné riziká
súvisiace s implementáciou predmetu ZaD č. 1 ÚPN R BSK budú eliminované v povoľovacích procesoch
jednotlivých investičných zámerov, v rámci ktorých investičné zámery podliehajú samostatnému
posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Uplatnenie dokumentu preto nepredstavuje riziká z hľadiska životného prostredia.
7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice
Povaha ZaD č. 1 ÚPN R BSK ako strategického dokumentu, pre ktorý je spracované toto oznámenie, nie
je takého charakteru, aby bolo možné predpokladať relevantné vplyvy na životné prostredie presahujúce
štátne hranice. Nepredpokladajú sa negatívne vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice.
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IV. Dotknuté subjekty
1. Vymedzenie dotknutej verejnosti vrátane jej združení
dotknutá verejnosť podľa §6a zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Zoznam dotknutých subjektov
viď príloha – „Rozdeľovník“.
3. Dotknuté susedné štáty
S ohľadom na charakter dokumentu sa nepredpokladajú relevantné vplyvy na životné prostredie
presahujúce štátne hranice.
V. Doplňujúce údaje
1.

Mapová a iná grafická dokumentácia

Súčasťou strategického dokumentu bude grafická časť a geografická databáza údajov grafickej časti ZaD
č. 1 ÚPN R BSK. Grafická časť bude obsahovať výkresy relevantné k priestorovým a územným zmenám
vyplývajúce z riešenia ZaD č. 1 ÚPN R BSK v mierke 1 : 50 000 schváleného ÚPN R BSK.
2.

Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu














Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 v znení zmien a doplnkov č. 1 KURS 2011
Územný plán regiónu – Bratislavský samosprávny kraj
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014
- 2020, december 2012
Inovačná stratégia Bratislavského samosprávneho kraja 2014 - 2020, december 2012
Stratégia rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do roku 2020, z roku 2015
Stratégia rozvoja kultúry Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2015 - 2020, jún 2015
Stratégia znižovania energetickej náročnosti budov vo vlastníctve BSK, z roku 2015
Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v Bratislavskom samosprávnom
kraji na roky 2013 - 2018, aktualizácia 2015
Stratégia rozvoja vidieka Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2016 - 2020
Urbanistická štúdia cezhraničného prepojenia územia BSK a susedných rakúskych obcí formou
cyklolávok cez rieku Moravu
Koncepcia územného rozvoja cyklotrás Bratislavského samosprávneho kraja vo vzťahu k
Integrovanému dopravnému systému a významným bodom cestovného ruchu - Aktualizácia
2017
Urbanisticko - krajinárska štúdia na ochranu proti prívalovým dažďom v Malokarpatskej oblasti
Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí Bratislavského samosprávneho kraja na nepriaznivé
dôsledky zmeny klímy, z roku 2016.

VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia
Bratislava, február 2017.

február 2017

8

ZMENY A DOPLNKY Č.1 ÚZEMNÉHO PLÁNU REGIÓNU – BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

VII. Potvrdenie správnosti údajov
1.

Meno spracovateľa oznámenia
Ing. Katarína Staníková, Úrad BSK - odbor územného plánu, GIS a ŽP
Ing. arch. Jana Zlámalová, Úrad BSK – odbor územného plánu, GIS a ŽP

2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávateľa,
pečiatka
Ing. Pavol Frešo
predseda Bratislavského samosprávneho kraja
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ROZDEĽOVNÍK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Nám Slobody 6, 810 05 Bratislava
Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava
Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 46 Bratislava
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1
Ministerstvo životného prostredia, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 1
Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných
zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, Oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Tomášikova 46, 832
05 Bratislava
Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
Bratislavská vodárenská, spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
Hydromeliorácie š. p. Bratislava, Vrakuňská 29, 825 63 Bratislava 211
Krajský pamiatkový úrad, Lešková 17, 811 04 Bratislava
Lesy SR, š.p., Nám. SNP 8, 974 01 Banská Bystrica
Dopravný úrad SR, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava 21
Mestské lesy v Bratislave, Cesta mládeže 4, 831 01 Bratislava
Národná diaľničná spoločnosť a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Obvodný banský úrad v Bratislave, Prievozská 30, 821 05 Bratislava
POZAGAS a.s., Malé námestie 1, 901 01 Malacky
Regionálne cesty Bratislava a. s., Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. so sídlom v Bratislave, Ružinovská
8, P.O.BOX 26, 820 09 Bratislava 29
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 29
Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava 4
Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 834/3, 921 80
Piešťany
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26
Štátna ochrana prírody SR, CHKO Dunajské Luhy, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01
Dunajská Streda
Štátna ochrana prírody SR, Regionálne centrum ochrany prírody a krajiny, Jeséniova 17D, 831
01 Bratislava
Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Malé Karpaty, Štúrova 115, 900 01 Modra
Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Záhorie, Vajanského ul. 17, 901 01 Malacky
Štátna plavebná správa, Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Odbor Geofondu, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Transpetrol, a.s. Šumavská 38, 821 08 Bratislava 2
Vodohospodárska výstavba š.p., Karloveská 2, 842 17 Bratislava
Vojenské lesy a majetky o. z. Malacky, Zámocká 7, 901 01 Malacky
ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava
Železnice SR, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1.

Dotknuté orgány samosprávy
1. Obce a mestá na území BSK
2. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
3. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
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Dotknutá verejnosť vrátane jej združení
1. dotknutá verejnosť podľa §6a zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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