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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 v znení neskorších predpisov pre navrhovanú činnosť
„Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na
územie Rakúska“.
Navrhovateľ, spoločnosť Breitspur Planungsgesellschaft mbH, Opernring 9/6, A1010 Viedeň, Rakúsko, doručil dňa 15. 11. 2018 na Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR)
podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zámer
navrhovanej činnosti „Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s
prepojením na územie Rakúska“, vypracovaný podľa prílohy č. 9 zákona.
MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1
a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie, ako správny
orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k)
v spojení s § 54 ods. 2 písm. k) zákona, upovedomilo podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku, že
dňom doručenia zámeru navrhovateľom začalo podľa § 18 správneho poriadku správne konanie
vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie.
Účelom navrhovanej činnosti je predĺženie širokorozchodnej železnice v trase od Košíc
(Hanisky) cez južné Slovensko a Bratislavu po hranicu s Rakúskom. Na hranici sa plynule
napojí na simultánne projektované pokračovanie trate do Viedne, v ktorej bude veľké
prekladisko – terminál. Na území Slovenska bude zriadené nové prekladisko na rovnom a
plochom úseku trate v okrese Nové Zámky v smere na Palárikovo. Okrem neho bude pri obci
Haniska zriadené depo údržby, v mieste ktorého je i transformačná stanica na zmenu trakcie (z
jednosmernej na striedavú).
Referenčný dopravný koridor o šírke v maxime do 1000 m a v dĺžke cca 373,1 – 375,4
km na území Slovenska, ktorý prechádza cez kraje: Košický (KVÚC), Banskobystrický
(BBVÚC), Nitriansky (NVÚC), Trnavský (TTVÚC), Bratislavský (BVÚC.

Ministerstvo životného prostredia SR | Námestie Ľudovíta Štúra 35/1 | 812 35 Bratislava | Slovenská republika
tel.: +421 2 5956 2532 | e-mail: richard.chomo@enviro.gov.sk | www.minzp.sk

Podľa prílohy č. 8 k zákonu je navrhovaná činnosť zaradená nasledovne:
-

časť 13. Doprava a telekomunikácie, položka č. 3. Výstavba železničných dráh
nadzemných a podzemných od 20 – povinné hodnotenie;
časť 13. Doprava a telekomunikácie, položka č. 4. Železničné stanice, terminály d)
nákladné, prekladiská kombinovanej dopravy od 3 koľají –zisťovacie konanie;
časť 13. Doprava a telekomunikácie, položka č. 8. Výstavba cestných mostov (na cestách
I. a II. triedy) a železničných mostov – zisťovacie konanie; bez limitu.

Na prerokovaní rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti, ktoré sa konalo dňa 24. 01.
2019, zástupca navrhovateľa upresnil informácie o navrhovanej činnosti. Rokovania sa
zúčastnili aj zástupcovia dotknutých obcí a dotknutých orgánov. Prezenčná listina je súčasťou
spisu.
V stanoviskách k zámeru, ktoré boli doručené na MŽP SR podľa zákona sa vyskytlo
niekoľko podstatných pripomienok k navrhovanej činnosti, ktoré boli na prerokovaní podrobne
prediskutované. MŽP SR prerokovalo so zástupcom navrhovateľa a zúčastnenými navrhnutý
rozsah hodnotenia, stanoviská a pripomienky, na základe ktorých špecifikovalo požiadavky
uvedené v bode 2.2. Zástupcom navrhovateľa boli odovzdané kópie doručených stanovísk.
Na základe odborného posúdenia predloženého zámeru, zhodnotenia stavu životného
prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk orgánov verejnej správy, dotknutých
obcí a dotknutej verejnosti a po prerokovaní s navrhovateľom, MŽP SR určuje nasledovný
rozsah hodnotenia:
1. VARIANTY RIEŠENIA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti sa určuje dôkladné
zhodnotenie nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa zmena navrhovanej činnosti
neuskutočnila) a variantov uvedených v predloženom zámere, t.j. variant č. 1 (modrý)
a variant č. 2 (červený) a subvarianty: subvariant č. 3 (uvedený v bode 2.2.1 rozsahu
hodnotenia navrhovanej činnosti), subariant č. 4 (uvedený v bode 2.2.2 rozsahu hodnotenia
navrhovanej činnosti), subvariant č. 5 (uvedený v bode 2.2.3 rozsahu hodnotenia navrhovanej
činnosti), subvariant č. 6 (uvedený v bode 2.2.4 rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti).
2. ROZSAH HODNOTENIA URČENÝCH VARIANTOV
2.1. Všeobecné podmienky
2.1.1 Navrhovateľ zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti
na životné prostredie (ďalej len „správa 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. Správa o hodnotení bude rozdelená na 5 obsahových častí podľa
územného princípu. Pre každý vyšší územný celok (ďalej len „VÚC“) bude vytvorená
jedna ucelená kapitola v rozsahu podľa zákona. Súčasťou správy o hodnotení bude
záverečné zhodnotenie všetkých kapitol a vyhodnotenie kumulatívnych a synergických
vplyvov;
2.1.2 Na vypracovanie správy o hodnotení sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa v študijnom odbore zodpovedajúcom odboru činnosti alebo oblasti činnosti
uvedenej vo vyhláške č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej
spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie;

2.1.3 Pre hodnotenie navrhovanej činnosti sa nestanovuje harmonogram ani žiadne špecifické
požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia. Platnosť rozsahu hodnotenia je tri
roky od jeho určenia;
2.1.4 Posúdenie vplyvov vykonať rovnocenne pre všetky určené varianty, vrátane
kumulatívnych a synergických vplyvov;
2.1.5 Navrhovateľ doručí na MŽP SR 52 kompletných listinných vyhotovení správy
o hodnotení, 154 samostatných vyhotovení Všeobecne zrozumiteľného záverečného
zhrnutia (uvedené v prílohe č. 11 časti C bode X. zákona) a jednu kompletnú správu
o hodnotení na elektronickom nosiči dát.
2.2. Špecifické požiadavky
Z predloženého zámeru a stanovísk k nemu doručených na MŽP SR vyplynula
požiadavka v správe o hodnotení podrobnejšie rozpracovať nasledujúce požiadavky súvisiace
s navrhovanou činnosťou:
2.2.1 Spracovať a zhodnotiť variant realizácie zámeru tak, aby koridor širokorozchodnej
železnice bol umiestnený severne od intravilánu obce Záhorce v dostatočnej
vzdialenosti, najmenej 3 km;
2.2.2 Spracovať a zhodnotiť umiestnenie terminálu, t.j. jeho presunutie aspoň 1 km od
zastavaného územia obce Palárikovo – časť Ľudovítov;
2.2.3 Spracovať a zhodnotiť umiestnenia terminálu – prekladiska ucelených vlakov zo
širokého rozchodu na normálny rozchod v území Košice – Bočiar (k. ú. Železiarne);
2.2.4 Vzhľadom na citlivosť hydrogeologickej štruktúry a hĺbku prírodných liečivých zdrojov
na lokalite Číž situovať navrhované trasovanie širokorozchodnej železnice v smere od
východu na západ po ľavej strane pôvodnej železničnej dráhy – v čo najviac možnej
vzdialenosti od prírodných liečivých zdrojov v Číži;
2.2.5 Zvážiť možnosť vybudovania prekladiska tovarov v obci Haniska;
2.2.6 Identifikovať chránené a hodnotné biotopy, ktorú budú pravdepodobne dotknuté
prvkami a objektmi navrhovanej činnosti, v zmysle metodík vypracovaných
a schválených Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky na mapovanie lesných
a nelesných biotopov (znázorniť aj graficky);
2.2.7 Riešenie kritických úsekov trate, ktoré zasahujú do chránených území, konzultovať so
Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky. Vypracovať Primerané posúdenie
vplyvov plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 v zmysle Metodiky
hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územia Natura 2000 v
Slovenskej republike (2014). Hodnotenie vykonať na základe aktuálneho prieskumu
a v spolupráci s biológmi príslušného zamerania.;
2.2.8 Vypracovať Migračnú štúdiu – zhodnotenie funkcií územného systému ekologickej
stability, najmä vzhľadom na migračné biokoridory národného, nadregionálneho
a regionálneho významu, s dôrazom na zabezpečenie integrity a konektivity
ekologickej siete a chránených území prírody vrátane území európskeho významu
a s návrhom technických opatrení na zabezpečenia funkčnosti biokoridorov;
2.2.9 Spracovať návrh opatrení v prípade zistení straty alebo ohrozenia biodiverzity z titulu
nevyhnutného zásahu do nechránených ekosystémov a biotopov ako aj do druhov
národného a medzinárodného významu, doložiť nevyhnutnú inventarizáciu
navrhovanou činnosťou dotknutých ekosystémov a biotopov národného a európskeho
významu vo vyčlenených úsekoch trasy (v šírke záberu budúcej stavby);
2.2.10 Doplniť a aktualizovať populačný stav kritériových druhov vtáctva v chránenom
vtáčom území (ďalej len „CHVÚ“) Poiplie, Slovenský kras, Dolné Považie a Dunajské
Luhy na základe oficiálnych dát (Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky),

2.2.11

2.2.12

2.2.13
2.2.14
2.2.15
2.2.16

2.2.17

2.2.18

2.2.19

2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23

spracovať výsledky potenciálnych vplyvov navrhovanej činnosti na vybrané druhy
vtákov v daných CHVÚ;
Zhodnotiť mieru zásahov do významných (najmä nechránených) biotopov, najmä do
lokálnych mokradí (aj mikromokradí), xerotermnych a slatinných biotopov a do starých
lesných porastov (ekosystémov);
Mimoriadnu pozornosť venovať riešeniu potenciálneho vplyvu na maloplošné územia,
najmä prírodná rezervácia Palárikovské lúky, prírodná rezervácia Dedinská hora,
prírodná rezervácia Gajc, prírodná rezervácia Kopáč, územia európskeho významu
Rataj, Cerovina, Ludínsky háj, Panské lúky a iné,
Doplniť vplyv na tie chránené územia v kontaktnej blízkosti navrhovanej činnosti, ktoré
neboli uvedené v zámere a ktorých ochrana vstúpila do platnosti po predložení zámeru;
Popísať a vyhodnotiť komplexné vplyvy navrhovanej činnosti na funkčnosť prvkov
ÚSES;
Doplniť informácie a schému, resp. mapový podklad pre navrhovanú trasu pre územie
SKUEV0095 Panské lúky a SKUEV0180 Ludinský háj;
Vyhotoviť mapový podklad s vyznačením plôch biotopov európskeho a národného
významu nachádzajúcich sa priamo v dotknutom území a uviesť rozsah ich zničenia,
resp. ich poškodenia; plošné zastúpenie dotknutých biotopov európskeho a národného
významu, predpokladanú plochu zničených a poškodených biotopov európskeho
a národného významu uviesť v tabuľkovom prehľade, porovnať navrhované varianty;
vyčísliť ich spoločenskú hodnotu v súvislosti s plošnými nárokmi záberom pôdy
vplyvom stavby;
Navrhnúť konkrétne zmierňujúce opatrenia navrhovanej činnosti predovšetkým v
súvislosti s identifikovanými vplyvmi (ku každému vplyvu navrhnúť príslušné
zmierňujúce opatrenie vrátane jeho charakteristiky, rozsahu a časového horizontu
realizácie) v etape výstavby aj v etape prevádzky osobitne;
V návrhu monitorovania a poprojektovej analýzy (bod VI prílohy č. 11 zákona) uviesť
konkrétne požiadavky na monitoring záujmov ochrany prírody: prvky na
monitorovanie, obdobie monitorovania (pred, počas a po realizácii navrhovanej
činnosti), trvanie monitorovania a návrh spôsobu odovzdávania výstupov, na základe
údajov dostupných v čase vypracovania správy o hodnotení. Požiadavky na monitoring
záujmov ochrany prírody konzultovať so Štátnou ochranou prírody Slovenskej
republiky;
Prerokovať výsledky monitoringu vybraných chránených rastlín a živočíchov
zabezpečovaným Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky vykonaného v
dotknutom území ako aj navrhované opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov na
ne, náhradné revitalizačné opatrenia, vplyv predloženej navrhovanej činnosti na
chránené územia so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky. V Správe
o hodnotení uviesť ich stanovisko k danej veci;
Vyhodnotiť vplyvy navrhovanej činnosti v horskom prechode Soroška;
Doplniť zhodnotenie súladu navrhovanej činnosti s platnými územnými plánmi pre
všetky úrovne územnoplánovacej dokumentácie;
Vyhodnotiť navrhovanú činnosť vo vzťahu k jednotlivým Programom rozvoja
dotknutých obcí a VÚC;
Spracovať predbežný návrh riešenia územnej rezervy pre trasovanie navrhovanej
činnosti ako podkladu pre zmenu v územnoplánovacích dokumentáciách dotknutých
VÚC a dotknutých miest a obcí, riešenie na úrovni a v mierke katastra vrátane zoznamu
dotknutých parciel v jednotlivých katastroch (ako osobitná príloha Správy o hodnotení);

2.2.24 Posúdiť záber lesných pozemkov z pohľadu, či lesné porasty na dotknutých lesných
pozemkoch sú podľa zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení
predpisov orgánom štátnej správy lesného hospodárstva v súčasnosti uznané ako zdroj
lesného reprodukčného materiálu (ďalej len “LRM“) a pre ktorú drevinu. Ak sa na
dotknutých lesných pozemkoch zdroj LRM nachádza, je nutné posúdiť vplyv straty
plochy tohto zdroja na celkovú výmeru uznaných zdrojov LRM danej dreviny, prípade
potreby navrhnúť zmenu trasy v novom variante a subvariante;
2.2.25 Vyhodnotiť záber poľnohospodárskych a lesných pôd a ich bonifikáciu najmä v
oblastiach mimo riešenia projektu v súbehu s jestvujúcou železničnou traťou a
podmienky ochrany pôd a lesov, resp. lesných pozemkov (ex LPF a PPF), návrh
riešenia využitia pôdnej skrývky (pôdna bilancia);
2.2.26 Zabezpečiť a vyhodnotiť dendrologický prieskum drevín rastúcich mimo lesné
pozemky v trase navrhovanej činnosti;
2.2.27 Navrhnúť spôsob riešenia, ktorým sa zabráni šíreniu inváznych druhov rastlín v trase
navrhovanej činnosti;
2.2.28 Zabezpečiť a vyhodnotiť aplikáciu strategického dokumentu „Stratégie adaptácie
Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením
vlády Slovenskej republiky č. 148/2014 a osobitnou štúdiou, ktorá bude súčasťou
správy o hodnotení, zhodnotiť vplyv projektu na zmenu klímy a jej dopady a projekt
riešiť v súlade s politikou adaptácie krajiny, miest a obcí a navrhnúť konkrétne
opatrenia pre adaptáciu krajiny na zmenu klímy v trase navrhovanej činnosti v zmysle
dokumentu Metodická príručka posudzovania dopadov zmeny klímy na veľké projekty
v sektore, ktorý vypracoval Výskumný ústav dopravný v roku 2018;
2.2.29 Uviesť jestvujúce objekty (vrátane funkčného využitia) nachádzajúce sa v záujmovom
území s uvedením vzdialenosti od navrhovanej činnosti, najmä definovať najbližšiu
existujúci obytnú, resp. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej
činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický prieskum;
2.2.30 Vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v
súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83
7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie;
2.2.31 Zdôvodniť umiestnenie navrhovanej činnosti v zmysle § 12 zákona č. 220/2004 Z. z. o
ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o
integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
2.2.32 Popísať a vyhodnotiť, či umiestnenie navrhovanej činnosti nebude zasahovať do
pozemkov, na ktorých sú evidované environmentálne záťaže, popísať a vyhodnotiť
vplyv realizácie navrhovanej činnosti v samostatnej kapitole a spracovať ju podľa
aktuálneho Informačného systému environmentálnych záťaží Slovenskej republiky.
Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom environmentálnej
záťaže s vysokou prioritou riešenia je potrebné posúdiť a overiť geologickým
prieskumom životného prostredia;
2.2.33 Posúdiť vhodnosť a podmienky využitia územia, ktoré spadá do oblasti stredného až
vysokého radónového rizika podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 98/2018 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov
z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia;
2.2.34 Vyhodnotiť riziká závažnej priemyselnej havárie vo vzťahu k rizikovým prevádzkam
v blízkosti navrhovanej činnosti ako sú napr. U. S. Steel Košice, Duslo, a.s., Slovnaft,
a.s.;

2.2.35 Posúdiť riziko kontaminácie pôdy a následne aj podzemnej vody pri havarijných
situáciách podľa §39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon) (ďalej len „vodný zákon“);
2.2.36 Vykonať hydrogeologický posudok v územiach, kde sa uvažuje s razením tunelov;
2.2.37 Doložiť opatrenia, ktoré splnia environmentálne ciele v zmysle vodného zákona
Jedným z environmentálnych cieľov pre útvar povrchovej vody (§2 písm. e) vodného
zákona) je vykonanie opatrenia na zabránenie zhoršeniu stavu útvarov povrchovej
vody;
2.2.38 Zhodnotiť vplyv navrhovanej činnosti na režim podzemných vôd na miestach odberov
vody. Uviesť nielen maximálny hodinový odber, ale aj priemerný dlhodobý odber;
2.2.39 Zhodnotiť riziká znečistenia podzemných vôd, zhoršenie ich kvality a ovplyvnenia
výdatnosti využívaných vodných zdrojov počas realizácie navrhovanej činnosti s na
možnosť zásahu do hydrogeologického režimu podzemných vôd pri razení tunelov, ako
aj počas prevádzky navrhovanej činnosti;
2.2.40 Preskúmať hydrologické pomery, zhodnotiť vplyvy a riziká s ohľadom na ochranné
pásma vodárenského zdroja Behynce a pásma prírodných minerálnych zdrojov
v Tornali a vo Fiľakove a prírodných liečivých zdrojov v Číži a v Čilistove;
2.2.41 Vypracovať a predložiť podrobný hydrogeologický posudok zameraný na vodný zdroj
Eveteš (zásobáreň verejného vodovodu pre obec Jabloňov nad Turňou);
2.2.42 V spolupráci s dotknutými obcami posúdiť pravdepodobné vplyvy zámeru na kvalitu
vody v podzemných vodných zdrojoch (preskúmať hydrogeologické pomery územia,
zhodnotiť riziká zhoršenia kvality vôd), ktoré sú využívané na verejné zásobovanie
obyvateľov pitnou vodou a nie sú zosúladené s požiadavkami vodného zákona (napr. v
obciach Šávoľ, Šurice, Veľká nad Ipľom, Trenč, Čamovce, Kalonda okresu Lučenec
ochranné pásma okolo podzemných vodných zdrojov nie sú určené a vyhlásené
príslušným orgánom štátnej vodnej správy);
2.2.43 Dodržiavať opatrenia zamerané na vylúčenie negatívnych vplyvov na kvalitu vody vo
vodných zdrojoch využívaných na verejné zásobovanie obyvateľov pitnou vodou trasou
navrhovanej stavby (napr. vodný zdroj HT-2 s ochrannými situovaný v severnej časti k.
ú. Šahy, m. č. Tešmak – okres Levice);
2.2.44 Analyzovať a vyhodnotiť riziko prívalového dažďa, doložiť hydraulický výpočet
množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb pre
objekty terminálu v Nových Zámkoch a depa v Haniske;
2.2.45 Špecifikovať a vyhodnotiť tie vodné útvary, ktoré by mohli byť alebo budú ovplyvnené
činnosťou pri výstavbe alebo prevádzkou, a ak sa tým potvrdí potenciálny trvalý vplyv
na tieto vodné útvary, tento vplyv posúdiť podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona;
2.2.46 Zhodnotiť vybrané úseky trate vo vzťahu k ochrane vôd tam, kde sa akokoľvek do
vodných útvarov a doložiť rozhodnutie podľa § 16a vodného zákona, či ide
o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona a § 39 vo veci
zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami;
2.2.47 Zohľadniť a rešpektovať schválený záväzný dokument „Plán manažmentu
povodňového rizika v čiastkových povodiach SR“, v rámci ktorého sú navrhnuté
opatrenia na ochranu pred povodňami v dotknutých geografických oblastiach;
2.2.48 Spracovať preventívne opatrenia v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred
povodňami v znení neskorších predpisov;
2.2.49 Križovanie a súbehy navrhovanej činnosti s vodnými tokmi je nutné navrhnúť v zmysle
STN 73 6822 „Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“;
2.2.50 Zabezpečiť komplexnú geologickú štúdiu, ktorá bude zahŕňať:
1. podrobnejší popis geologickej stavby (predkvartérnej) najmä v územiach, kde dôjde
k významnému zásahu do zemskej kôry (pri stavbe tunelov a hlbokých zárezov
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trate) a s vyčlenením potrieb nasledujúceho podrobného geologického prieskumu
povolenie banskej činnosti pri stavbe (razenie) tunelov, spracovanie geologickej
mapy vo vhodnej mierke (1:10 000) v trase navrhovanej činnosti
a jej
bezprostredného okolia, základných geologických profilov a štruktúr,
2. vykonať orientačný inžiniersko-geologický prieskum v územiach s potenciálom
svahových deformácií a zosuvov a v územiach určených pre razenie tunelov,
spracovanie základnej inžiniersko-geologickej mapy v mierke 1:10 000 s návrhom
eliminačných a sanačných opatrení na stabilitu svahov,
3. zhodnotenie potenciálu a výskytu podzemných krasových javov v krasovom území
(okolie Horného Vrchu, Silickej a Plešiveckej planiny Slovenského Krasu),
4. všeobecné zhodnotenie geotechnických vlastností a únosnosti kvartérnych
a mladých predkvartérnych útvarov pre stavebné účely v jednotlivých úsekoch
geologického prostredia trasy;
Analyzovať hydrogeologickú situáciu v dotknutej časti krasovej oblasti Slovenského
(najmä oblasti obcí Hrhov a južných svahov Horného Vrchu, Hrušov, Lipovník –
Krásnohorská Dlhá Lúka, severné svahy Silickej planiny, Slavec a Gombasek, okolie
mesta Plešivec a južné svahy Plešiveckej planiny, okolie obce Čoltovo aj vo vzťahu
k chránenej vodohospodárskej oblasti Slovenský kras;
Detailne rozpracovať úseky tunelov a veľkých mostov, spracovať riešenie prechodu cez
rieky Dunaj, Váh a Hron, rozpracovať úseky hlbokých zásekov a zárezov trate do
svahov alebo morfologických vyvýšenín;
Spracovať základné modelové technické riešenie tunela vo vzťahu k geologickému
prostrediu a hydrogeológii;
Vyhodnotiť potrebu stavebných materiálov (najmä stavebného kameňa) ako aj výziskov
stavebného kameňa z razenia tunelov a ostatných zásahov do geologického prostredia
s určením lokality (zdroja);
Vypracovať a vyhodnotiť aktuálnu vibroakustickú štúdiu, dokladujúcu vplyv
mobilných zdrojov hluku (doprava) a stacionárnych zdrojov hluku na chránené územie
existujúcej zástavby, v súlade s požiadavkami zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.
549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku,
infrazvuku a vibrácií. Štúdia musí byť vypracovaná odborne spôsobilou osobou,
autorizovanou v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a
autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, s oprávnením na
vypracovanie hlukových štúdií. Na základe výsledkov hlukovej štúdie je nutné
navrhnúť protihlukové opatrenia s preukázaním ich predpokladanej účinnosti, v etape
výstavby aj v etape prevádzky;
Pre terminál v Nových Zámkoch a depo v Haniske vypracovať a vyhodnotiť rozptylovú
štúdiu pre jednotlivé znečisťujúce látky imisno – emisné zhodnotenie vplyvu
navrhovanej činnosti na kvalitu ovzdušia pre všetky určené varianty v etape výstavby
aj v etape prevádzky, vrátane prachových častíc;
Uviesť spôsoby zabezpečenia ochrany podzemných vôd pri zaobchádzaní s
používanými znečisťujúcimi látkami v súlade s ust. § 39 vodného zákona;
Vypracovať a vyhodnotiť dopravnú prognózu, resp. dopravno-kapacitné posúdenie v
súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101,
Technické podmienky, Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov
veľkých investičných projektov a pod.) na základe údajov o intenzite a smerovaní
dopravy pre vyhodnotenie opodstatnenosti realizácie navrhovanej činnosti so zreteľom
na križovanie s existujúcimi a plánovanými komunikáciami;

2.2.59 Podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú
organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s
príslušnými normami STN a Technickými podmienkami s prehľadnou mapovou
prílohou, vrátane napojenia areálových komunikácií Terminálu Nové Zámky a depo
Haniska s vjazdom/výjazdom na existujúce cesty a nasledovné napojenie na cesty
vyššej triedy (s identifikáciou a kategorizáciou príslušných komunikácií);
2.2.60 Spracovať modelovanie dopravy na ostatnej dotknutej komunikačnej siete obcí, VÚC a
Slovenskej republiky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, definovať dopravné stavby,
ktoré sú podmieňujúce pre funkciu navrhovanej činnosti – prestavba komunikácií, či
ich skapacitnenie, navrhované mimoúrovňové križovatky so železnicami a cestami vo
vlastníctve Slovenskej republiky, VÚC a obcí, lesné a poľné cesty, cyklochodníky
a chodníky pre peších;
2.2.61 Zadefinovať a rešpektovať všetky prvky technickej a dopravnej infraštruktúry vrátane
ich ochranných a bezpečnostných pásem, ktoré budú križované alebo dotknuté
navrhovanou činnosťou, ako aj riešenie prekládok týchto prvkov infraštruktúry a ich
umiestnenie;
2.2.62 Vyhodnotiť vplyvy navrhovanej činnosti vo vzťahu k doprave na existujúcej
širokorozchodnej železnici od Hanisky pri Košiciach po štátnu hranicu s Ukrajinou;
2.2.63 Popísať a znázorniť zabezpečenie prístupnosti vlastníkov na pozemky, ktoré budú
pravdepodobne ovplyvnené navrhovanou činnosťou a ich prístupnosť môže byť
ovplyvnená;
2.2.64 Popísať a vyhodnotiť spôsob využitia, umiestnenie dočasných depónií výkopovej
zeminy, stavebného materiálu a stavebných dvorov, predpokladané komunikácie, po
ktorých bude zabezpečený ich prevoz a zdroj stavebného materiálu;
2.2.65 Navrhnúť zhromaždiská nebezpečného odpadu, ktorý bude vznikať jednak pri výstavbe
navrhovanej činnosti a následne pri jej prevádzke;
2.2.66 Navrhnúť zhromaždiská znečistených zemín a popísať spôsob nakladania so
znečistenými zeminami, ktoré môžu vznikať najmä v prípade havarijných únikov
prevádzkových náplní mechanizmov do podložia;
2.2.67 Podrobnejšie popísať druhy odpadov a spôsob nakladania s nimi, doplniť napr.
pravdepodobne vzniknutý odpad č. 15 01 10 – obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných
látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami;
2.2.68 Zhodnotenie kumulatívnych vplyvov s ďalšími veľkými projektmi (aj plánovanými) v
kontakte s navrhovanou činnosťou, najmä Verejný terminál intermodálnej prepravy
Košice, oblasť Hanisky (strategický park a R4, R2), Soroška a údolie Slanej, úsek od
Rožňavy po Plešivec (riešenie R4), okolie Bratislava a premostenie rieky Dunaj
(územný rozvoj obcí, D4 a R7), riešenie pravej strany rieky Dunaj po hranicu s
Rakúskom, prípadne ďalšie projekty, porovnať a zhodnotiť výsledky
environmentálneho zhodnotenia vplyvov výstavby a prevádzky diaľničného úseku D4
v prechode cez rieku Dunaj a priľahlé chránené územia s výsledkami zhodnotenia
vplyvov riešenia trasy navrhovanej činnosti v tom istom dopravnom koridore a
premostenia Dunaja a zhodnotenie možných kumulatívnych vplyvov oboch riešení;
2.2.69 Detailne rozpracovať priestorové riešenie technických, servisných a manipulačných
zariadení projektu v Haniske a Nových Zámkoch, vrátane počtu koľají a rozpracovať
návrh ich ochrany, výpočet potrebného počtu parkovacích miest overiť v súlade s
aktuálnym znením príslušnej normy STN 73 6110;
2.2.70 Detailne rozpracovať miesta stretávania sa protiidúcich vlakov (viackoľajné riešenia
výhybní a prechodových staníc) a vyhodnotiť ich vplyv na predmet ochrany prírody –
chránené územie, druhovú ochranu a ÚSES;

2.2.71 Vypracovať návrh technického riešenia pre stavebné objekty navrhovanej činnosti
vo vizuálne senzitívnych oblastiach v navrhovanej trase navrhovanej činnosti (napr.
prielom rieky Slaná pod Rožňavou, riešenie trasy v Turnianskej kotline, oblasť Poiplia,
v kontakte s niektorými mestami (napr. Fiľakovo, Šahy, Rožňava, Nové Zámky, okolie
Bratislavy);
2.2.72 Porovnať krajinnú scenériu pred realizáciou navrhovanej činnosti a po jej realizácii,
využiť fotografie a vizualizáciu pre navrhované prekladisko a tovarov Nové Zámky –
Palárikovo a pre navrhované varianty v Sekcii Nové Zámky a sekcii Palárikovské lúky;
2.2.73 Zhodnotenie stretov záujmov s osobitne chránenými objektmi v krajine (chránené
ložiskové územie, dobývací priestor, CHVO, ťažobnými priestormi nevyhradených
surovín, PHO vodných zdrojov a pod.);
2.2.74 Vypracovať návrh kompenzačných a revitalizačných opatrení v krajine z titulu zásahu
do krajinného prostredia (najmä v oblastiach mimo súbehu s jestvujúcou traťou)
a opatrení objektivizácie priestorového usporiadania náhradných funkcií krajiny
a prírodných zdrojov;
2.2.75 Vyhodnotiť a zapracovať do správy o hodnotení navrhovanej činnosti požiadavky
Maďarskej republiky a Rakúskej republiky, ktoré budú doručené v rámci cezhraničného
posudzovania navrhovanej činnosti;
2.2.76 Pri príprave správy o hodnotení brať do úvahy všetky pripomienky, ktoré budú zaslané
k určenému rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti;
2.2.77 Na základe stanoviska Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, popísať a
odôvodniť technické a environmentálne aspekty trasovania navrhovanej
širokorozchodnej trate v smere na Zvolen a toto trasovanie vyhodnotiť vzhľadom na
súčasne posudzované varianty;
2.2.78 Vyhodnotiť zdravotné riziká počas výstavby a realizácie navrhovanej činnosti na
verejné zdravie v súlade s požiadavkami zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov;
2.2.79 Písomne vyhodnotiť splnenie alebo nesplnenie (v danom prípade zdôvodniť, prečo nie)
všetkých pripomienok k zámeru a k určenému rozsahu hodnotenia a v samostatnej
kapitole zhodnotiť splnenie jednotlivých bodov tohto rozsahu hodnotenia a časového
harmonogramu pre navrhovanú činnosť.
3. UPOZORNENIE,
Navrhovateľ s ohľadom na povahu, rozsah a účel spracúvania osobných údajov a na
riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby je povinný podľa
§ 31 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov prijať vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho,
že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s týmto zákonom. Uvedené opatrenia je
prevádzkovateľ povinný podľa potreby aktualizovať.
Ak spracovanie osobných údajov bude vykonávať sprostredkovateľ v mene
navrhovateľa, navrhovateľ môže podľa § 34 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov poveriť len sprostredkovateľa, ktorý poskytuje
dostatočné záruky na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby
spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky tohto zákona a aby sa zabezpečila ochrana
práv dotknutej osoby. Na poverenie sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov podľa
prvej vety sa súhlas dotknutej osoby nevyžaduje.
Podľa § 30 ods. 6 zákona platnosť rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej
zmeny, určeného podľa ods. 1, je tri roky od jeho určenia, ak sa v harmonograme neurčí inak.

Podľa § 30 ods. 7 zákona navrhovateľ v spolupráci s dotknutou obcou bezodkladne
informuje verejnosť o určenom rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny a jeho
harmonograme spôsobom v mieste obvyklým.
Podľa § 30 ods. 8 zákona verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj,
dotknutý orgán a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej
činnosti alebo jej zmeny do desiatich pracovných dní od jeho zverejnenia podľa ods. 7
príslušnému orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí navrhovateľovi.

Ing. Roman Skorka
riaditeľ odboru

Doručuje sa:
Zástupca navrhovateľa na základe splnomocnenia/ účastník konania (elektronicky):
1. Valbek s.r.o., Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava
Dotknutá verejnosť/účastník konania (poštou):
1.
2.
3.
Dotknutá verejnosť/účastník konania (elektronicky):
1. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O. BOX 218, 851 02 Bratislava
Dotknutá obec/účastník konania (elektronicky):
1. Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy oddelenie stratégií rozvoja
mesta a tvorby územnoplánovacích dokumentov, Primaciálne námestie č.1,
814 99 Bratislava
2. Magistrát mesta Košice, referát životného prostredia a energetiky, Trieda SNP 48/A,
040 11 Košice
3. Mesto Fiľakovo, mestský úrad, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
4. Mesto Galanta, mestský úrad, Mierové námestie č.940/1, 924 18 Galanta
5. Mesto Lučenec, mestský úrad, Ulica novohradská č.1, 984 01 Lučenec
6. Mesto Moldava nad Bodvou, mestský úrad, Školská 356/2,
045 01 Moldava nad Bodvou
7. Mesto Nové Zámky, mestský úrad, Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky
8. Mesto Rožňava, mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
9. Mesto Senec, mestský úrad, Mierové námestie č.8, 903 01 Senec
10. Mesto Sládkovičovo, mestský úrad, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo
11. Mesto Šahy, mestský úrad, Mestský úrad Šahy, Hlavné námestie č.1, 936 01 Šahy
12. Mesto Šaľa, mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
13. Mesto Tornaľa, mestský úrad, Mierová 14, 982 01 Tornaľa
14. Mesto Želiezovce, mestský úrad, Ul. SNP 2, 937 01 Želiezovce
15. Obec Biskupice, obecný úrad, Biskupická 61/132, 986 01 Biskupice
16. Obec Blhovce, obecný úrad, Blhovce 157, 980 32 Blhovce
17. Obec Čamovce, obecný úrad Čamovce 69, 986 01 Fiľakovo
18. Obec Čečejovce, obecný úrad, Buzická 55, 044 71 Čečejovce
19. Obec Číž, obecný úrad, Číž 48, 980 43 Číž
20. Obec Dolná Strehová, obecný úrad, Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová
21. Obec Dvory nad Žitavou, obecný úrad, Hlavné nám. č.6, 941 31 Dvory nad Žitavou
22. Obec Farná, obecný úrad, Farná č.462, 935 66 Farná
23. Obec Gemerská Panica, obecný úrad, Gemerská Panica 260, 980 46 Gemerská Panica
24. Obec Hodejov, obecný úrad, Hodejov 141, 980 31 Hodejov
25. Obec Hrhov, obecný úrad, Hrhov 363, 049 44 Hrhov
26. Obec Hrubý Šúr, obecný úrad, Hrubý Šúr č. 205, 903 01 Hrubý Šúr
27. Obec Janíky, obecný úrad, Janíky č. 406, 930 39 Janíky
28. Obec Jesenské, obecný úrad Sobotská 10, 980 02 Jesenské
29. Obec Kosihy nad Ipľom, obecný úrad, Kosihy nad Ipľom č. 164,
991 11 Kosihy nad Ipľom
30. Obec Kráľ, obecný úrad, Kráľ 223, 980 45 Štrkovec
31. Obec Kráľová pri Senci, obecný úrad, Kráľová pri Senci 326,
900 50 Kráľová pri Senci
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41.
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45.
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Obec Lipovník, obecný úrad, Lipovník 164, 049 42 Drnava
Obec Malé Zlievce, obecný úrad, Malé Zlievce 75, 991 22 Bušince
Obec Miloslavov, obecný úrad, Miloslavov 181, 900 42 Miloslavov
Obec Nitra nad Ipľom, obecný úrad, Nitra nad Ipľom 96, 985 57 Holiša
Obec Nový svet, obecný úrad, Nový svet č.24, 903 01 Senec
Obec Palárikovo, obecný úrad, Hlavná 82, 941 11 Palárikovo
Obec Plešivec, obecný úrad, Čsl. armády 1, 049 11 Plešivec
Obec Rapovce, obecný úrad, Hlavná ulica 230/99, 985 31 Rapovce
Obec Rimavská Seč, obecný úrad, Malý Rad 561, 980 42 Rimavská Seč
Obec Rovinka, obecný úrad, Hlavná 350, 900 41 Rovinka,
Obec Slovenské Ďarmoty, obecný úrad, Slovenské Ďarmoty 99,
991 07 Slovenské Ďarmoty
Obec Štrkovec, obecný úrad Štrkovec 10, 980 45 Štrkovec
Obec Trnovec nad Váhom, obecný úrad, Trnovec nad Váhom 587,
925 71 Trnovec nad Váhom
Obec Turňa nad Bodvou, obecný úrad, Moldavská cesta 419/49,
044 02 Turňa nad Bodvou
Obec Tvrdošovce, obecný úrad, Novozámocká 56, 941 10 Tvrdošovce
Obec Veľká Ida, obecný úrad, Kaštieľ 42, 044 55 Veľká Ida
Obec Veľká nad Ipľom, obecný úrad, Veľká nad Ipľom č. 86,
985 32 Veľká nad Ipľom
Obec Veľká Ves nad Ipľom, obecný úrad, Hlavná 124, 991 10 Veľká Ves nad Ipľom
Obec Veľké Zlievce, obecný úrad, Veľké Zlievce 127, 991 23 Veľké Zlievce
Obec Želovce, obecný úrad, Zdravotnícka 255, 991 06 Želovce
Obec Abovce, obecný úrad, Abovce 99, 980 44 Lenartovce
Obec Andovce, obecný úrad, Hlavná č.157, 941 23 Andovce
Obec Balog nad Ipľom, obecný úrad, Balog nad Ipľom č.75, 991 11 Balog nad Ipľom
Obec Belina, obecný úrad, Belina 194, 986 01 Fiľakovo
Obec Bohúňovo, obecný úrad, Bohúňovo 72, 049 12 Bohúňovo
Obec Bottovo, obecný úrad, Bottovo 66, 980 41 Dubovec
Obec Bretka, obecný úrad, Bretka 33, 980 46 Gemerská Panica
Obec Brzotín, obecný úrad, Máriássyho námestie 167, 04951 Brzotín
Obec Bulhary, obecný úrad, Obec Bulhary, č. 96, 986 01 Fiľakovo
Obec Bušince, obecný úrad, Železničná 4/320, 991 22 Bušince
Obec Buzitka, obecný úrad, Buzitka 126, 985 41 Šávoľ
Obec Cestice, obecný úrad, Cestice 89, 044 71 Cestice
Obec Čakany, obecný úrad, Čakany č. 115, 930 40 Štvrtok na Ostrove
Obec Čierny Potok, obecný úrad, Čierny Potok, 980 31 Hodejov
Obec Čoltovo, obecný úrad, Čoltovo 77, 049 12 Gemerská Hôrka
Obec Diakovce, obecný úrad, Hlavná 1, 925 81 Diakovce
Obec Dolinka, obecný úrad, Dolinka č. 211, 991 28 Vinica
Obec Drienovec, obecný úrad, Drienovec 366, 04 401 Drienovec
Obec Dubník, obecný úrad, Dubník č.244, 941 35 Dubník
Obec Dubovec, obecný úrad, Dubovec č.23, 980 41 Dubovec
Obec Dvorníky – Včeláre, obecný úrad, Dvorníky 4, 044 02 Turňa nad Bodvou
Obec Fiľakovské Kováče, obecný úrad, Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo
Obec Gemer, obecný úrad, Gemer, Gemer 274, 982 61 Gemer
Obec Gemerská Hôrka, obecný úrad, Gemerská Hôrka 151, 049 12 Gemerská Hôrka
Obec Gortva, obecný úrad, Gortva 138, 980 02 Jesenské
Obec Hajnáčka, obecný úrad, Hlavné námestie 500, 980 33 Hajnáčka
Obec Haniska, obecný úrad, Haniska 248, 044 57 Haniska
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Obec Hodejovec, obecný úrad, Hodejovec 95, 980 02 Jesenské
Obec Holiša, obecný úrad, Holiša 61, 985 57 Holiša
Obec Hrkovce, obecný úrad, Hrkovce 94, 936 01 Šahy
Obec Hronovce (Vozokany nad Hronom), obecný úrad, Levická 3, 935 61 Hronovce
Obec Hrušov, obecný úrad, Hrušov 5, 049 43 Hrušov
Obec Chanava, obecný úrad, Ulica M. Tompu 139, 980 44 Lenártovce
Obec Chrastince, obecný úrad, Chrastince č. 18, 991 08 Lesenice
Obec Ipeľský Sokolec, obecný úrad, Ipeľský Sokolec 119, 935 75 Ipeľský Sokolec
Obec Ipeľské Predmostie, obecný úrad, Obec Ipeľské Predmostie č.133/1,
991 10 Veľká Ves nad Ipľom
Obec Jablonov nad Turňou, obecný úrad, Jablonov nad Turňou 73,
049 43 Jablonov nad Turňou
Obec Jasová, obecný úrad, Obec Jasová č.303, 941 34 Jasová
Obec Jatov, obecný úrad, Obec Jatov č.190, 941 09 Jatov
Obec Jovice, obecný úrad, Hlavná 50, 049 45 Jovice
Obec Kalonda, obecný úrad, Mierová 67, 985 31 Rapovce
Obec Komárovce, obecný úrad, Komárovce 22, 044 55 Veľká Ida
Obec Kostolná pri Dunaji, obecný úrad, Kostolná pri Dunaji č.59,
903 01 Kostolná pri Dunaji
Obec Košúty, obecný úrad, Košúty č. 20, 925 09 Košúty
Obec Kráľová nad Váhom, obecný úrad, Kráľová nad Váhom č,71,
925 91 Kráľová nad Váhom
Obec Krásnohorská Dlhá Lúka, obecný úrad, Krásnohorská Dlhá Lúka 3,
049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka
Obec Krásnohorské Podhradie, obecný úrad Hradná 156,
049 41 Krásnohorské Podhradie
Obec Kubáňovo, obecný úrad, Kubáňovo č.22, 935 75 Ipeľský Sokolec
Obec Lenartovce
obecný úrad Lenartovce 97, 980 44 Lenartovce
Obec Lenka, obecný úrad, Lenka 11, 980 50 Včelince
Obec Lesenice, obecný úrad, Lesenice č. 221, 991 08 Lesenice
Obec Lontov, obecný úrad Lontov 67, 935 75 Ipeľský Sokolec
Obec Ľuboriečka, obecný úrad, Ľuboriečka 113, 991 02 Dolná Strehová
Obec Malá Čalomija, obecný úrad, Malá Čalomija č. 46, 991 08 Lesenice
Obec Martinová, obecný úrad, Martinová 3, 980 41 Dubovec
Obec Matúškovo, obecný úrad, Matúškovo, 925 01 Matúškovo
Obec Mikušovce, obecný úrad, Mikušovce 14, 984 01 Lučenec
Obec Mokrance, obecný úrad, Mokrance 38, 044 58 Moldava nad Bodvou
Obec Most pri Bratislave, obecný úrad, Bratislavská ulica 96/98,
900 46 Most pri Bratislave
Obec Muľa, obecný úrad, Muľa 20, 991 22 Bušince
Obec Nová Dedinka, obecný úrad, Mierová 11, 900 29 Nová Dedinka
Obec Nýrovce , obecný úrad, Nýrovce č.53, 935 67 Maláš
Obec Olováry, obecný úrad, Olováry č. 129, 991 22 Bušince
Obec Opatovská Nová Ves, obecný úrad, Opatovská Nová Ves č. 189,
991 07 Slovenské Ďarmoty
Obec Orávka, obecný úrad, Orávka 49, 980 42 Rimavská Seč
Obec Panické Dravce, obecný úrad, Panické Dravce č.280, 985 32 Veľká nad Ipľom
Obec Pôtor, obecný úrad, Pôtor č. 75, 991 03 Pôtor
Obec Prša, obecný úrad, Prša 79, 985 41 Šávoľ
Obec Pusté Úľany, obecný úrad, Hlavná 91/208, 925 28 Pusté Úľany
Obec Reca, obecný úrad, Reca č.24, 925 26 Reca
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Obec Riečka, obecný úrad, Riečka 57, 980 45 Štrkovec
Obec Sazdice, obecný úrad, Sazdice č.80, 935 85 Demandice
Obec Sečianky, obecný úrad, Obec Sečianky č.89, 991 10 Veľká Ves nad Ipľom
Obec Sikenica (Trhyňa), obecný úrad, Veľký Pesek 232, 937 01 Sikenica
Obec Sklabiná, obecný úrad, Sklabiná 211, 991 05 Sklabiná
Obec Slavec, obecný úrad, Slavec 109, 049 11 Plešivec
Obec Sokoľany, obecný úrad Sokoľany 193, 044 57 Haniska
Obec Šalov, obecný úrad, Šalov 16, 935 71 Šalov
Obec Šávoľ, obecný úrad, Šávoľ 220, 985 41 Šávoľ
Obec Šíd, obecný úrad, Šíd č.37, 986 01 Fiľakovo
Obec Šimonovce, obecný úrad, Šimonovce 146, 980 03 Šimonovce
Obec Širkovce, obecný úrad, Širkovce 184, 980 02 Jesenské
Obec Štvrtok na Ostrove, obecný úrad, Mýtne námestie č. 1,
930 40 Štvrtok na Ostrove
Obec Šurice, obecný úrad, Šurice 179, 980 33 Hajnáčka
Obec Tomášov, obecný úrad, 1.mája č.5, 900 44 Tomášov
Obec Topoľnica, obecný úrad, Topoľnica č. 13, 925 92 Topoľnica
Obec Trebeľovce, obecný úrad, Trebeľovce 109,985 31 Rapovce
Obec Trenč, obecný úrad, Trenč 11, 985 32 Veľká nad Ipľom
Obec Tureň, obecný úrad, Tureň č. 36, 903 01 Senec
Obec Včelince, obecný úrad, Včelince 134, 980 50 Včelince
Obec Veľká Čalomija, obecný úrad, Veľká Čalomija č. 214, 991 09 Veľká Čalomija
Obec Veľká Paka, obecný úrad, Veľká Paka č. 189, 930 51 Veľká Paka
Obec Vlky, obecný úrad, Vlky č. 83, 900 44 Tomášov
Obec Vyškovce nad Ipľom, obecný úrad, Vyškovce nad Ipľom č.132,
935 77 Vyškovce nad Ipľom
Obec Zádor, obecný úrad, Zádor 10, 980 42 Rimavská Seč
Obec Záhorce, obecný úrad, Krtíšska 173/98, Záhorce, 991 06 Želovce
Obec Zemné, obecný úrad, Zemné, 941 22 Zemné
Obec Zlaté Klasy, obecný úrad, Zlaté Klasy 550, 930 39 Zlaté Klasy

Povoľujúci orgán a dotknutý orgán (elektronicky):
1. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a
dráh, Námestie slobody 6, P.O. Box 100, 810 05 Bratislava 15
2. Dopravný úrad, divízia dráh a dopravy na dráhach, Letisko M.R. Štefánika,
823 05 Bratislava
3. Hlavný banský úrad, Kammerhofská č. 25, 969 01 Banská Štiavnica
Dotknutý orgán (elektronicky):
1. Dopravný úrad, Divízia dráh a dopravy na dráhach, Letisko M.R. Štefánika,
823 05 Bratislava
2. Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky, Radlinského 6,
811 07 Bratislava
3. Krajské riaditeľstvo policajného zboru Košice, Kuzmányho 8, 041 02 Košice
4. Krajské riaditeľstvo policajného zboru Trnava, Kollárova 31, 917 02 Trnava
5. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Banskej Bystrici, Ul. 9 mája č. 1,
974 86 Banská Bystrica
6. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Špitálska 14, 812 28 Bratislava
7. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Nitre, Piesková 32, 949 01 Nitra
8. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
9. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
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39.

Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava
Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, odbor dráhový stavebný úrad,
Lamačská 8, Bratislava
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika
rezortu , Námestie slobody 6, P.O. Box 100, 810 05 Bratislava
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a
dráh, Námestie slobody 6, P.O. Box 100, 810 05 Bratislava
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
Dobrovičova 12, 811 Bratislava
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Inšpektorát kúpeľov a žriedel,
Limbová 2, 837 52 Bratislava
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej
správy, TU
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody,
biodiverzity a krajiny, TU
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd, TU
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Galanta, Parková ul. 1607/10,
924 01 Galanta
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice, Požiarnická 4,
040 01 Košice
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Lučenec, Novomeského 3,
984 01 Lučenec
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Nitra, Dolnočermánska č.64,
949 11 Nitra
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Revúca, Okružná 3,
050 01 Revúca
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Rimavská Sobota, Okružná 118,
979 01 Rimavská Sobota
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Rožňava, Šafárikova 487/63,
048 01 Rožňava
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v
Dunajskej Strede,
Trhovisko č. 1102/1, 929 01 Dunajská Streda
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach, Požiarnická č.7,
934 001 Levice
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch,
Komárňanská 15, 940 01 Nové Zámky
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Veľký Krtíš, Prše 723,
992 01 Modrý Kameň
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46,
832 05 Bratislava
Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor, Ružová dolina 27, 821 09 Bratislava

40. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo B.
Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
41. Okresný úrad Dunajská Streda, pozemkový a lesný odbor, Korzo B. Bartóka 789/3,
929 01 Dunajská Streda
42. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia, Korzo Bélu Bartóka 789/3,
929 01 Dunajská Streda
43. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
44. Okresný úrad Dunajská Streda, katastrálny odbor, Agátová 7, 929 01 Dunajská Streda
45. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31,
924 36 Galanta
46. Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, ul. 29. augusta č. 10, 924 01 Galanta
47. Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta
48. Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta
49. Okresný úrad Galanta, katastrálny odbor, ul. 29. augusta č. 10, 924 01 Galanta
50. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52,
041 26 Košice
51. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice
52. Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný odbor, Zádielska 1, 040 01 Košice
53. Okresný úrad Košice, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52,
041 26 Košice
54. Okresný úrad Košice, katastrálny odbor, Južná trieda 82, 040 17 Košice
55. Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13,
040 01 Košice
56. Okresný úrad Košice – okolie, odbor krízového riadenia, Hroncova 13, 040 01 Košice
57. Okresný úrad Košice – okolie, pozemkový a lesný odbor, Hroncova 13, 040 01 Košice
58. Okresný úrad Košice – okolie, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Hroncova 13,
040 01 Košice
59. Okresný úrad Košice – okolie, katastrálny odbor, Hroncova 13, 040 01 Košice
60. Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dopravná 14,
934 03 Levice
61. Okresný úrad Levice, pozemkový a lesný odbor, Dopravná 14, 934 03 Levice
62. Okresný úrad Levice, odbor krízového riadenia, ul. Ľudovíta Štúra 53, 934 03 Levice
63. Okresný úrad Levice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ul. Ľudovíta
Štúra 53, 934 03 Levice
64. Okresný úrad Levice, katastrálny odbor, Terézie Vansovej 4, 934 03 Levice
65. Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie republiky 26,
984 01 Lučenec
66. Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, Námestie republiky 26,
984 01 Lučenec
67. Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ,
Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec
68. Okresný úrad Lučenec, katastrálny odbor, Martina Rázusa 32, 984 01 Lučenec
69. Okresný úrad Lučenec, odbor krízového riadenia, Námestie republiky 26,
984 01 Lučenec
70. Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25,
940 01 Nové Zámky
71. Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor, Podzámska 25,
940 01 Nové Zámky

72. Okresný úrad Nové Zámky, odbor krízového riadenia, Podzámska 25,
940 01 Nové Zámky
73. Okresný úrad Nové Zámky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
74. Okresný úrad Nové Zámky, katastrálny odbor, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
75. Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 40,
050 01 Revúca
76. Okresný úrad Revúca, pozemkový a lesný odbor, Komenského 40, 050 01 Revúca
77. Okresný úrad Revúca, odbor krízového riadenia, Komenského 40, 050 01 Revúca
78. Okresný úrad Revúca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského
40, 050 01 Revúca
79. Okresný úrad Revúca, katastrálny odbor, Komenského 40, 050 01 Revúca
80. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota
81. Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, Hostinského 4,
979 01 Rimavská Sobota
82. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor krízového riadenia, Nám. Mihálya Tompu 2,
979 01 Rimavská Sobota
83. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota
84. Okresný úrad Rimavská Sobota,
katastrálny odbor, Kraskova 2,
979 01 Rimavská Sobota
85. Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Šafárikova 505/17,
048 01 Rožňava
86. Okresný úrad Rožňava, odbor krízového riadenia, Špitálska 3, 048 01 Rožňava
87. Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava
88. Okresný úrad Rožňava, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Janka Kráľa 1,
048 01 Rožňava
89. Okresný úrad Rožňava, katastrálny odbor, Jarná 2, 048 01 Rožňava
90. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21,
903 01 Senec
91. Okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 21, 903 01 Senec
92. Okresný úrad Senec, odbor krízového riadenia, Hurbanova 21, 903 01 Senec
93. Okresný úrad Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hurbanova 21,
903 01 Senec
94. Okresný úrad Senec, katastrálny odbor, Hurbanova 21, 903 01 Senec
95. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
96. Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
97. Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
98. Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hlavná 2/1,
927 01 Šaľa
99. Okresný úrad Šaľa, katastrálny odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
100. Okresný úrad v sídle kraja, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46,
832 05 Bratislava
101. Okresný úrad v sídle kraja, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8,
917 02 Trnava
102. Okresný úrad v sídle kraja, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného
prostredia kraja, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
103. Okresný úrad v sídle kraja, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1,
974 05 Banská Bystrica

104. Okresný úrad v sídle kraja, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52,
041 26 Košice
105. Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie A. H.
Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš
106. Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor krízového riadenia, Námestie A. H. Škultétyho 11,
990 01 Veľký Krtíš
107. Okresný úrad Veľký Krtíš, pozemkový a lesný odbor, Imre Madácha 2,
990 01 Veľký Krtíš
108. Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie
A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš
109. Okresný úrad Veľký Krtíš, katastrálny odbor, Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš
110. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave, Ružinovská
8,
820 09 Bratislava
111. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede,
Veľkoblahovská 1067/30, 929 01 Dunajská Streda
112. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, Hodská 2352/62,
924 81 Galanta
113. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1597/1A,
040 11 Košice
114. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, Komenského 4,
934 38 Levice
115. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, Petőfiho 1,
984 38 Lučenec
116. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, Špitálska 3,
048 01 Rožňava
117. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Nitre, Štefánikova 58,
949 63 Nitra
118. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Nových Zámkoch,
Slovenská 13, 940 30 Nové Zámky
119. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Rimavskej Sobote, ul. Sama
Tomášika 14, 979 01 Rimavská Sobota
120. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši, Banícka 5,
990 01 Veľký Krtíš
121. Slovenský vodohospodársky podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
122. Úrad
Banskobystrického
samosprávneho
kraja,
Námestie
SNP
23,
974 01 Banská Bystrica
123. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, P.O. Box 106,
820 05 Bratislava 25
124. Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
125. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
126. Úrad Trnavského samosprávneho kraja, P. O. BOX 128, Starohájska 10, 917 01 Trnava
127. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52,
826 45 Bratislava
128. Železnice Slovenskej republiky, generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61
Bratislava
Rezortný orgán a dotknutý orgán (elektronicky):
1. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a
dráh, Nám. slobody 6, P.O. BOX 100, 810 05 Bratislava 15
2. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15
Bratislava

