Všetky dôvody, prečo sa strategický dokument nebude posudzovať v zmysle § 7 ods. 6
zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, sú uvedené a zverejnené v dokumente
(prílohe) Rozhodnutie zo zisťovacieho konania: Rozhodnutie ZaD01 UPR BSK.pdf
(rozhodnutie č. OU-BA-OSZP1-2017/038713/ANJ/BSK-SEA zo dňa 17. 07. 2017).
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja ako príslušný orgán v rámci
zisťovacieho konania pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná zmena strategického
dokumentu „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny
kraj“ bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní prihliadal najmä na kritériá pre
zisťovacie konanie podľa prílohy č. 3 zákona o posudzovaní, význam očakávaných vplyvov
na životné prostredie, doručené stanoviská a výsledky konzultácií vykonaných podľa § 63
zákona o posudzovaní. Pri vyhodnotení kritérií posúdil navrhovanú zmenu z hľadiska jej
relevantnosti pre integráciu environmentálnych vrátane zdravotných otázok, predovšetkým
z hľadiska podpory trvalo udržateľného rozvoja, rozsahu, v ktorom vytvára rámec pre
navrhované projekty a iné aktivity, rozsahu, v rámci ktorého ovplyvňuje iné strategické
materiály, vrátane hierarchicky zostavených strategických materiálov, environmentálnych
problémov a rizík vrátane zdravotných problémov a rizík, povahu environmentálnych vplyvov
vrátane vplyvov na zdravie, cezhraničný charakter vplyvov, rozsah v rámci ktorého ovplyvní
hodnotné alebo citlivé oblasti, jej význam pre uplatňovanie osobitných predpisov v oblasti
životného prostredia.
Oznámenie o strategickom dokumente obsahuje relevantné informácie z hľadiska
ochrany prírody v zmysle prílohy č. 2 zákona o posudzovaní. V zmene strategického
dokumentu sú v úplnej miere rešpektované všetky chránené územia (NATURA 2000,
veľkoplošné a maloplošné chránené územia, biocentrá, biokoridory), nie je predpokladaný
negatívny vplyv zmien na krajinu a prírodu a režim jej ochrany. V rámci predmetných zmien
a doplnkov strategického dokumentu, ktoré sú riešené v hraniciach Bratislavského
samosprávneho kraja, sa nenavrhujú žiadne nové zámery v chránených územiach. Účelom
územnoplánovacej dokumentácie regiónu je komplexné riešenie spracované pre časť krajiny
s viacerými obcami - ustanovenie najmä zásad a regulatívov štruktúry priestorového
usporiadania a funkčného využívania územia z hľadiska jeho trvalo udržateľného rozvoja,
rozvoja urbanizácie, environmentalistiky, cestovného ruchu, vodného hospodárstva, zásady a
regulatívy usporiadania verejného dopravného a technického vybavenia, zásady a regulatívy
starostlivosti o životné prostredie, zásady a regulatívy priestorových požiadaviek ochrany a
využívania prírodných zdrojov, verejnoprospešné stavby, atď. V tomto štádiu spracovania
dokumentácie nie sú známe konkrétne vplyvy na chránené územia. Jednotlivé navrhované
činnosti, resp. ich zmeny, ktoré vyplývajú z implementácie predmetných zmien a doplnkov
územnoplánovacej dokumentácie regiónu, ktoré spĺňajú kritériá podľa § 18 a prílohy č. 8
zákona o posudzovaní, budú predmetom posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti resp. jej
zmeny, alebo predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti,
čo prispeje k minimalizácii prípadných negatívnych vplyvov na životné prostredie. Uvedené
možno ďalej zohľadniť pri predmetných zmenách a doplnkoch navrhujúcich zapracovanie
cestných obchvatov miest a obcí, ktoré boli spresnené v nižších stupňoch ÚPD. Zapracovanie
výsledkov „Koncepcie územného rozvoja cyklotrás Bratislavského samosprávneho kraja vo
vzťahu k integrovanému dopravnému systému a významným bodom cestovného ruchu“ –
nemá negatívny vplyv na životné prostredie, cyklotrasy sú vedené po existujúcich poľných
a lesných cestách (nenavrhujú sa nové cyklotrasy). Zapracovanie výsledkov „Urbanistickej
štúdie cezhraničného prepojenia územia BSK a susedných rakúskych obcí formou cyklolávok
cez rieku Moravu“ nemá žiadny vplyv na životné prostredie; presné body prepojenia nie sú
ešte známe. 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 o posudzovaní. Zapracovanie výsledkov „Urbanisticko- krajinárskej štúdie na ochranu
proti prívalovým dažďom v Malokarpatskej oblasti“ ako aj doplnenie záväzných regulatívov
o opatrenia vyplývajúce z dokumentu „Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí BSK na
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy2016“ budú mať pozitívny vplyv na životné prostredie.
Ďalšie zapracovania, doplnenie a úprava, opravy, návrhy v rámci predmetných zmien
a doplnkov, z ktorých niektoré možno ešte upraviť na základe rešpektovaných pripomienok
OÚ BA, nemajú vplyv na životné prostredie. Príslušný orgán rozhodujúci podľa osobitných
predpisov právoplatne určil rozhodnutím o zmene ochranných pásiem Letiska M. R. Štefánika
Bratislava a obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie (orgán územného plánovania,
ktorý obstaráva predmetné zmeny a doplnky územného plánu regiónu) túto skutočnosť
akceptoval a premietol platný právny stav do predmetných zmien a doplnkov ÚPN R BSK.
Navrhovaná zmena strategického dokumentu v tomto štádiu spracovania dokumentácie
nepredpokladá vplyvy na zdravotný stav obyvateľstva. Úlohou zmeny strategického
dokumentu je vylúčiť negatívne vplyvy na zdravotný stav obyvateľstva, resp. stanoviť ich
eliminácie. V súvislosti s implementáciou predmetných zmien a doplnkov územnoplánovacej
dokumentácie regiónu bude možné uplatniť požiadavky v rámci stanovísk k ďalším stupňom
územného plánovania, posudzovaniu jednotlivých navrhovaných činností resp. ich zmien a k
územným konaniam jednotlivých stavieb podľa osobitných prepisov a tým eliminovať možné
riziká.
Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) „Územný plán regiónu musí byť v súlade so záväznou časťou Koncepcie
územného rozvoja Slovenska a vychádza zo smernej časti Koncepcie územného rozvoja
Slovenska.“. Záväzným podkladom pre Zmeny a doplnky 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. Riešené Zmeny
a doplnky 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 kolízii so zásadami a regulatívmi Koncepcie územného rozvoja Slovenska.
Príslušný orgán sa podrobne zaoberal všetkými doručenými stanoviskami oslovených
subjektov, ktoré po kompletných záveroch nepoukázali na zhoršenie kvality zložiek životného
prostredia a zdravia obyvateľstva. V žiadnom stanovisku zainteresovaných subjektov nebola
v konečnom dôsledku vyjadrená požiadavka posudzovania vplyvov zmeny strategického
dokumentu na životné prostredie prostredníctvom správy o hodnotení, s výnimkou dotknutej
verejnosti (bod. 39), ktorá vo svojom stanovisku uviedla, že v predchádzajúcej etape mala
pripomienky k strategickému dokumentu a preto je toho názoru, že predložený dokument
„Zmeny a doplnky č. 1 Územného lánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj“ by sa mal
posudzovať podľa zákona o posudzovaní. Na základe komplexných výsledkov zisťovacieho
konania, navrhovaná zmena strategického dokumentu nemá pravdepodobne významný
nepriaznivý vplyv 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. (napr. niektoré regulatívy týkajúce sa opatrení
na zmiernenie klimatickým zmien ako aj navrhnutie opatrení na zmiernenie prívalových
dažďov na riešené územie budú mať pozitívny vplyv na životné prostredie), preto nie je
predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie a na základe toho príslušný orgán

rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Príslušný orgán sa
s pripomienkami zainteresovaných subjektov vysporiadal, rešpektoval ich v zmysle
vyhodnotenia pripomienok OU BA a na základe toho zapracoval do tohto rozhodnutia.
Jednotlivé navrhované činnosti, resp. ich zmeny, ktoré vyplývajú z implementácie
predmetných zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie regiónu, ktoré spĺňajú
kritériá podľa § 18 a prílohy č. 8 zákona o posudzovaní, budú predmetom posudzovania
vplyvov navrhovanej činnosti resp. jej zmeny alebo predmetom zisťovacieho konania
o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti. S ohľadom na charakter dokumentu sa
nepredpokladajú a v rámci zisťovacieho konania neboli preukázané relevantné vplyvy na
životné prostredie presahujúce štátne hranice.

