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Rozhodnutie
Podľa § 61 v spojení s § 59 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov a na návrh Osobitnej komisie ministra životného
prostredia Slovenskej republiky pre konanie vo veciach rozkladov
zamietam
rozklad občianskeho združenia Združenie domových samospráv, Nám. SNP 13, P.O.BOX
218, 850 00 Bratislava, IČO 31820174 proti rozhodnutiu Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie č. 2789/20171.7/fr-R zo dňa 09.01.2019 vydané v zisťovacom konaní, ktorým ako ústredný orgán štátnej
správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c)
zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods.
2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov rozhodlo podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov a § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti predloženého
navrhovateľom Bory, a.s., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 36 740 896,
že zmena navrhovanej činnosti „Office Space Bory“ sa nebude posudzovať podľa zákona
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
a
rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,
odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
č. 2789/2017-1.7/fr-R zo dňa 09.01.2019
potvrdzujem.
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Odôvodnenie:
Dňa 25.09.2018 navrhovateľ Bory, a.s., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01
Bratislava, IČO 36740896 (ďalej ako „navrhovateľ“) doručil na Ministerstvo životného
prostredia, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej ako „ministerstvo“ alebo
„prvostupňový orgán“) v súlade s § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „zákon č. 24/2006 Z. z.“) Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
„Office Space Bory“ (ďalej ako „oznámenie o zmene“ prípadne „zmena navrhovanej
činnosti“), vypracované podľa Prílohy č. 8a k zákonu č. 24/2006 Z. z.
Oznámenie o zmene vypracovala spoločnosť IVASO, s.r.o., Gen. Svobodu 30, 902 01
Pezinok, IČO 35727497 v septembri 2018.
Navrhovaná činnosť je umiestnená v Bratislavskom kraji, na území hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy, v okrese Bratislava IV., v katastrálnom území Bratislava
Lamač. Riešené územie je vymedzené nasledovne: z východu a zo severu korytom
Lamačského potoka, z juhu a zo západu komunikáciou od diaľničnej križovatky Lamač okolo
areálu spoločnosti Volkswagen do Stupavy (cesta číslo II./505).
Zmena navrhovanej činnosti sa týka pôvodne navrhovaného stavebného objektu SO 029 a
je riešená na nezastavaných pozemkoch v katastrálnom území Lamač. Zmena navrhovanej
činnosti sa bude týkať parciel číslo: C 644/323 a C 644/360 v katastrálnom území Lamač.
Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je pozemná stavba – administratívna budova
objektu Office Space Bory s potrebným počtom parkovacích miest ako súčasť
„Polyfunkčného územia Lamačská brána, Bratislava“.
Urbanistické a architektonické riešenie:
Vlastný návrh objektu Office Space Bory je predkladaný ako súčasť „Polyfunkčného
územia Lamačská brána, Bratislava“, ktoré bolo predmetom povinného hodnotenia
ukončeného Záverečným stanoviskom MŽP SR č. 1581/2008-3.4/fp zo dňa 04. 07. 2008.
Parcela susedí s bytovou zástavbou Bory Home I a leží severozápadne od uvažovanej
Nemocnice novej generácie Bratislava (ďalej len „NNG BA“).
Objekt administratívy je štvorpodlažná stavba s piatym ustupujúcim podlažím.
Pôdorysný tvar objektu je obdĺžnik, kratšou stranou orientovaný k prístupovej cestnej
komunikácii, dlhšou kolmo na ňu - pozdĺž uvažovaného pešieho ťahu a električkovej trasy.
Z pešej trasy bude zabezpečený hlavný prístup k objektu.
Podlažia 2 až 4 nadzemného podlažia pôdorysne presahujú obrys 1 nadzemného
podlažia a prekrývajú časť spevnených plôch a parkovania na teréne. Objekt je zastrešený
rovnou strechou nad 4 a 5 nadzemné podlažie, časti striech nad 4 nadzemným podlažím
budú využívané ako terasy. Ústrednou časťou objektu je vertikálne jadro, okolo ktorého sú
rozmiestnené nájomné jednotky. V rámci vertikálneho jadra je riešené schodisko, výťah a
hygienické zariadenia. Hlavné črty objektu sú definované hmotovou segregáciou
jednotlivých podlaží. Spolu s formou okenných otvorov dávajú fasáde základný
architektonický výraz, ktorý je dotvorený fasádnymi materiálmi. Z pohľadu funkčného
využitia je na 1 nadzemnom podlaží samostatne riešený vstupný priestor s recepciou pre
administratívu a samostatne obchodné prevádzky a skladové priestory. Na podlažiach 2-5
nadzemného podlažia sú riešené nájomné priestory kancelárií. Parkovanie je riešené na
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teréne v úrovni 1 nadzemného podlažia v počte 52 stojísk. Okolie objektu bude upravené,
zazelenené, doplnené prvkami verejného mobiliáru. Objekt bude napojený na vodu,
kanalizáciu a elektrickú sieť.
Konštrukčné riešenie objektu:
Základové konštrukcie budú tvorené základovými pätkami a pásmi do nemrznúcej
hĺbky pod úroveň terénu. Zvislé nosné konštrukcie sú navrhnuté ako kombinácia
železobetónového skeletu – stĺpov a stien a výplňového muriva. Stropné konštrukcie budú
železobetónové. Strecha je riešená ako rovná. Vonkajšia konečná povrchová vrstva
obvodových stien je navrhnutá ako kombinácia bielej, sivej a grafitovej farby. Všetky
konštrukcie budú spĺňať tepelno-technické podmienky STN EN 73 0540, a zvuk-izolačné
podmienky STN EN 73 0532.
Plošný a objemový sumár navrhovanej stavby:
Plocha riešených parciel = 2500,4 m2
Zastavaná plocha = 844,42 m2 = 34 % (regulatív : max 35 %) – v súlade s UP)
Podlažná plocha = 3502,37 m2 = 140 % (regulatív : max 140 %) – v súlade s UP)
Plocha zelene na teréne = 540,24m2 = 22 % (regulatív : min. 20 %) – v súlade s UP)
Celková úžitková plocha = 3095,67 m2
Z dopravného hľadiska sú navrhované tri stavebné objekty:
SO.11 Spevnené plochy (návrh areálovej komunikácie, parkovacích státí a obslužných
chodníkov pre objekt Office Space Bory),
SO.14 Odbočovací / pripájací jazdný pruh,
SO.15 Vjazd.
Z dopravno-technického hľadiska je objekt posudzovaný ako miesto ležiace mimo
vozovky. Vymedzenie záujmového územia z pohľadu riešenia dopravných vzťahov sa týka
širšie ohraničeného územia zohľadňujúceho dopravné nároky na zapojenie riešeného
územia, resp. dotknutej administratívnej budovy v lokalite Bory na nadradený komunikačný
systém v území. Širšie vymedzené územie súvisí s organizovaním prístupovej dopravy.
Takto voľne ohraničené územie je vymedzené miestnou obslužnou komunikáciou ktorá je
napojená na cestu II/505 ktorá sa ďalej napája na diaľnicu D2. Užšie vymedzenie riešeného
územia sa viaže priamo na priestor vymedzený hranicou vlastníckych vzťahov pozemkov.
Areálové priestory administratívnej budovy sú pre prístup zamestnancov a návštevníkov
napojené na miestnu obslužnú komunikáciu, pomocou navrhovaného vjazdu. Komunikácia
je riadne povolená k užívaniu. Potenciál statickej dopravy vychádza z nárokov a
disponibility riešeného územia. Disponibilita sa viaže na časť územia vymedzeného
hranicou vlastníckych vzťahov. Krátkodobé a dlhodobé nároky statickej dopravy sú riešené
novovytvorenými kapacitami na exteriérových plochách, na pozemkoch investora. Bilančné
nároky potrieb odstavných a parkovacích predajne boli odvodené zo základných
ukazovateľov pre účelovú jednotku, ktorú tu tvoril počet pracovných príležitostí v
administratíve a službách, a čistá úžitková plocha administratívy a služieb reprezentujúca
potenciách počtu návštevníkov. Bilancie nárokov a navrhovaných kapacít sa týkajú celej
rozvojovej časti územia vymedzenej vlastníckymi vzťahmi.
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Napojenie areálových plôch na nadradený komunikačný systém je realizované
navrhnutým vjazdom na miestnu komunikáciu pri zachovaní nadradenosti obslužnej
komunikácie. Dopravná priorita bude vyznačená zvislými a vodorovnými dopravnými
značkami. Napojenie administratívnej budovy a prevádzka nijakým spôsobom neovplyvňuje
dopravný režim na miestnej komunikácii.
Dopravno-technické riešenie
Dopravno-technické riešenie sa týka šírkového usporiadania dopravných plôch, ich
smerového a výškového vedenia, dimenzácie konštrukčných vrstiev spevnených plôch a
predpokladov riešenia ich odvodnenia. Riešenie sa podriaďuje predpokladaným dopravným
nárokom navrhovaného zariadenia. Dopravné nároky sa dotýkajú potrieb zabezpečenia
prístupu plôch statickej dopravy individuálnych osobných. Rešpektované dopravnotechnické kritéria vychádzajú z normových nárokov. Komunikácie sú navrhované na
maximálne zaťaženie vozovky 20 ton.
Organizovanie dopravy v rámci vnútorného dopravného priestoru vychádza z
predpokladu obojsmerného pohybu. Návrh uvažuje s jedným vjazdom a výjazdom do areálu.
Šírka vjazdu je 6,0 m vjazdové a výjazdové oblúky majú polomer 12,0 m. Výškové vedenie
dopravných trás dáva do vzájomnej relácie pôvodný terén, resp. Hornú úroveň spevnených
plôch kontaktných území. Najmenší sklon spevnených plôch vychádza z minimálneho
pozdĺžneho sklonu pre potrebu povrchového odvodnenia dažďových vôd 0,5 %. Maximálny
pozdĺžny sklon nepresahuje v rovinatom území hodnotu 3,0 %. Hrubé terénne úpravy
prístupovej komunikácie sa viažu na prípravu cestnej pláne a sú determinované úrovňou
nivelety komunikácie. Úprava výkopových a násypových svahov je predpokladaná v
sklone daného pomerom 1/1 - 1/2.
Šírkové usporiadanie vnútro-areálových komunikácii zohľadňuje účelovosť dopravných
trás. Základné šírkové usporiadanie je odvodené z normových nárokov (STN 73 6056) a z
parametrov obvyklých pri danom type administratívnej budovy. Parametre plôch statickej
dopravy sú navrhované v usporiadaní :
Porovnanie pôvodne posudzovaného riešenia a posudzovanej zmeny navrhovanej
činnosti:
Zmena navrhovanej činnosti predstavuje zmenu riešenia objektov, ktoré sú súčasťou
„Polyfunkčného územia Lamačská brána, Bratislava“. Riešené územie je situované v
Bratislave v mestskej časti Bratislava – Lamač. Lokalita či dotknuté územie sa z tohoto
pohľadu nemení. V Správe o hodnotení, pri porovnaní umiestnenia, bol navrhovaný
stavebný objekt SO 029.
Zmena parametrov podľa prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní vplyvov.
Zmena navrhovanej činnosti lokalitne zasahuje do častí „Polyfunkčného územia
Lamačská brána Bratislava“, kde boli pôvodne navrhované objekty SO 029. Pôvodne
navrhovaný objekt SO 029 bol na celkovej ploche pozemku 48 400 m2. Celková podlahová
plocha bola navrhovaná (3500 m2 OV + 22080 m2 Byty) celkom 25 580 m2. Zmena
navrhovanej činnosti sa týka len jednej časti (jedného bloku) pozemku pre objekt S 029 je
navrhovaný objekt Office Space Bory. Predkladaný návrh predstavuje 3502,37 m2 podlažnej
plochy a 3095 m2 úžitkovej plochy. Z hľadiska plošných a objemových charakteristík nový
návrh nahrádza asi 12 % pôvodného objektu SO 029.
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V pôvodne navrhovanom objekte SO 029 sa počítalo s celkom 435 stojiskami. Pomerná
časť parkovacích miest pre Office Space Bory je 52 stojísk. Funkčne je možno zmenu
navrhovanej činnosti porovnať s časťou objektu SO 029 Rezidental area 5, ktorá bola
pôvodne navrhovaná ako občianska vybavenosť. Pre túto bolo vyhradených 3500 m2 a 74
parkovacích miest.
Rozsah zmeny podľa Prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. vplyvov sa dotkne týchto
položiek:
Položka podľa Prílohy č. 8

Pomerná časť pôvodne Predkladaná zmena
posudzovaného
SO 029
Rezidental area 5
Office Space Bory

1

2

Rozdiel

3

Kapitola č. 9, položka č. 16a)
3 069 m2
Pozemné stavby alebo ich súbory
(Podlahová plocha v m2)

3 095 m2

+26 m2

Kapitola č. 9, položka č. 16b)
Statická doprava

52 stojísk

±0 stojísk

52 stojísk

Pôvodne posudzovanou navrhovanou činnosťou bolo „Polyfunkčné územie Lamačská
brána, Bratislava“. Postupným spresňovaním riešení jednotlivých objektov a ich následnou
realizáciou prišlo k významnej zmene celkových podlahových plôch a počtu parkovacích
stojísk. Zmenami navrhovanej činnosti, ktoré boli doteraz uzatvorené vyjadreniami alebo
rozhodnutiami MŽP SR prišlo v polyfunkčnom území k zníženiu celkovej podlahovej
plochy. V súčasnosti sa v celom polyfunkčnom území predpokladá aj menej stojísk.
Ministerstvo listom č. 10346/2018-1.7/fr zo dňa 28.09.2018 upovedomilo dotknuté obce,
dotknuté orgány, povoľujúce orgány, rezortný orgán a všetkých známych účastníkov konania,
že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 správneho
poriadku správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov zmeny
navrhovanej činnosti na životné prostredie. Zároveň týmto listom zaslalo podľa § 29 ods. 6
zákona č. 24/2006 Z. z. informáciu o oznámení o zmene navrhovanej činnosti a vyzvalo ich
zaujatie stanoviska podľa § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. najneskôr do 10 pracovných dní
od doručenia tohto upovedomenia. Ministerstvo dotknuté obce upozornilo, že dotknutá obec
má podľa § 29 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. do troch pracovných dní od doručenia
oznámenia o zmene informovať o jej doručení verejnosť prostredníctvom úradnej tabule a na
svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a zároveň verejnosť informovať, kde a kedy
možno do oznámenia o zmene nahliadnuť. Zároveň dotknutá obec uvedie, v akej lehote môže
verejnosť podávať pripomienky a označí miesto, kde sa môžu podávať. Ministerstvo zároveň
dotknuté obce požiadalo, aby zabezpečili sprístupnenie oznámenia o navrhovanej činnosti
najmenej 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií.
Informáciu a text oznámenia o zmene navrhovanej činnosti ministerstvo dňa 01.10.2018
zverejnilo na svojom webovom sídle, na adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/office-space-bory
K oznámeniu o zmene bolo v stanovenej lehote doručených 9 stanovísk.
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Listom č. 10346/2018-1.7/fr, 59793/2018 zo dňa 13.11.2018 ministerstvo upovedomilo
o podkladoch rozhodnutia a podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku oznámilo, že účastníci
konania a zúčastnené osoby majú možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho
podkladu i k spôsobu jeho zistenia prípadne navrhnúť jeho doplnenie do 7 pracovných dní od
doručenia tohto upovedomenia.
Listom zo dňa 20.11.2018 zaslal navrhovateľ doplňujúce informácie v nadväznosti na
stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti.
Dňa 21.11.2018 občianske združenie Združenie domových samospráv, Nám. SNP 13,
P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava, IČO 31820174 elektronicky zaslalo Žiadosť o poučenie
podľa §3 ods. 2 správneho poriadku. Ministerstvo odpovedalo listom č. 65357/2018 zo dňa
10.12.2018.
Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej
činnosti, vyjadrení orgánov štátnej správy a doručených stanovísk dňa 09.01.2019 vydalo
v zisťovacom konaní rozhodnutie č. 2789/2019-1.7/fr-R 721/201, v ktorom rozhodlo, že
navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. Rozhodnutie bolo
zverejnené na webovom sídle ministerstva dňa 03.07.2018.
Ministerstvo pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa
zákona č. 24/2006 Z. z., okrem dokumentácie oznámenie o zmene, aplikovalo primerane aj
kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona č. 24/2006 Z. z. (transpozícia
prílohy č. III Smernice 52/2014/EC), pričom prihliadalo aj na doručené stanoviská.
Proti rozhodnutiu bol dňa 05.07.2018 podaný rozklad občianskeho združenia
Združenie domových samospráv, P. O. BOX 218, Nám. SNP 13, 850 00 Bratislava, IČO
31820174 (ďalej len „podávateľ rozkladu“).
Podávateľ rozkladu žiada zahrnúť do podmienok rozhodnutia podľa § 29 ods. 13 resp.
podľa § 37 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. v zmysle prílohy č. 12, bod VI. 3 a bod VI. 6
nasledovné podmienky:


„Budovanie parkovacích miest a komunikácií je potrebné navrhnúť v súlade s príslušnými
normami STN technickými predpismi v maximálne možnej miere používať materiály zo
zhodnotených odpadov s retenčnou nádržou.



Na všetkých parkovacích plochách ma teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín
s veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 parkovacie státia.



Zachovať územnú rezervu pre budúce metro/nadradený systém hromadnej dopravy.



Vypracovať samostatný projekt začlenenia stavby do biodiverzity územia sadovníckymi
úpravami v podobe nových zelených plôch, ktoré zároveň prispejú k zvýšeniu ekologickej
stability územia a ktoré budú mať charakter lokálneho parčíku vhodného pre daný typ
územia a infiltračnú funkcionalitu. Súčasťou tohto projektu bude aj zapracovanie opatrení
Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy schválený
uznesením vlády SR č. 148/2014 (https://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmenyklimy/nas-sr-2014.pdf).



Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby
spĺňala metodiku Európskej komisie „Príručka na podporu výberu, projektovania
a realizovania retenčných opatrení pre prírodné vody v Európe.



Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby.



Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku
nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
6

Rozhodnutie č. 6655/2019-1.1



V prípade, že vody z povrchového odtoku (dažďové vody) z parkovísk budú odvádzané do
verejnej kanalizácie alebo sústredene vsakovacím objektom (vsakovacou šachtou,
vsakovacím vrtom) do podzemných vôd, je potrebné tieto vody prečistiť v odlučovači
ropných látok.



Vypracovať projekt zapracovania opatrení Programu odpadového hospodárstva SR ako aj
zákona
o odpadoch
(https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnostipodnikatela).



Žiada dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES;
najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej
smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská
transpozícia je právne záväzná (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smerniceu/). Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav
podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu
na životné prostredie (stav vodných útvarov). Uvedené náležitosti žiada adekvátne uviesť
v dokumentácii pre územné aj stavebné rozhodnutie.



Žiada preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa § 16a
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).



Hydraulickým výpočtom preukázať dostatočnú kapacitu a účinnosť ORL, kanalizácie
a ostatných vodných stavieb.



Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.“

Podávateľ rozkladu zároveň žiada jednotlivé body vyjadrenia vyhodnotiť v odôvodnení
rozhodnutia podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. a to z dôvodu, že má za to, že ich
neakceptovanie prvostupňový orgán neodôvodnil dostatočne.
V druhej časti rozkladu podávateľ rozkladu uvádza, že s navrhovateľom dlhodobo
spolupracujú v oblasti zapracovávania environmentálnych opatrení do projektov
navrhovateľa. Zároveň uvádza, že nie je možné, aby ministerstvo označilo požiadavky
podávateľa rozkladu za bezpredmetné iba z dôvodu, že ich navrhovateľ už splnil
zapracovaním do zámeru.
Ministerstvo listom č. 2789/2019-1.7/fr 9802/2019 zo dňa 19.02.2019 upovedomilo
podľa § 56 správneho poriadku ostatných účastníkov konania o obsahu podaného rozkladu a
vyzvalo ich, aby sa k nemu vyjadrili do 5 pracovných dní od doručenia výzvy.
K obsahu podaného rozkladu sa vyjadrili:
Navrhovateľ listom zo dňa 28.02.2018, v ktorom žiada predložený rozklad zamietnuť
a zároveň odmieta tvrdenie podávateľa rozkladu, že by medzi nimi došlo k spolupráci.
Magistrát Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava listom č. MAGS OSRMT
40476/19-82127 OSRMT 238/19 k EIA č. 18-08 zo dňa 28.02.2019, rozklad berie na vedomie
a ponecháva v platnosti stanovisko Hlavného mesta SR Bratislava, vydané pod č. MAGS
OSRMT 54306/18-435183, OSRMT 1034/18, k EIA č. 18-08 zo dňa 15.10.2018.
Ministerstvo listom č. 2789/2019-1.7/fr-up 13206/2019 zo dňa 22.03.2019 predložilo
napadnuté rozhodnutie, rozklad a vyjadrenie navrhovateľa k rozkladu ako aj príslušný spisový
materiál v zmysle § 61 ods. 3 a § 57 ods. 2 správneho poriadku ministrovi životného
prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „odvolací orgán").
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Odvolací orgán v súlade s § 59 ods. 1 správneho poriadku preskúmal napadnuté
rozhodnutie ministerstva v celom rozsahu a k podanému rozkladu zaujal nasledujúce
stanovisko:
K požiadavkám, ktoré podávateľ rozkladu žiada zahrnúť v rámci rozhodnutia vydaného
v zisťovacom konaní alebo v rámci záverečného stanoviska, zaujal odvolací orgán
nasledujúce stanovisko. Uvedené pripomienky sú obsahovo zhodné s pripomienkami, ktoré
podávateľ rozkladu doručil v rámci prvostupňového konania elektronicky dňa 01.10.2018.
Ministerstvo sa pripomienkami podávateľa rozkladu podrobne zaoberalo na strane 12 až 21
rozhodnutia. Odvolací orgán po preštudovaní rozhodnutia dospel k záveru, že prvostupňový
orgán sa s pripomienkami vysporiadal dostatočne vecne a správne.
K druhej časti rozkladu, v rámci ktorého podávateľ rozkladu konštatuje spoluprácu
s navrhovateľom a predkladá odvolaciemu orgánu závery, ku ktorým v rámci spoločnej
komunikácie dospeli, uvádza odvolací orgán nasledovné. Pri svojom rozhodovaní odvolací
orgán nie je viazaný odporúčaniami účastníkov konania. Povinnosťou správneho orgánu
v zmysle § 46 a § 47 správneho poriadku je vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci,
pričom rozhodnutie predstavuje realizáciu výkonu verejnej správy. Prostredníctvom
rozhodnutia sa fyzickým a právnickým osobám autoritatívne priznávajú individuálne práva
a ukladajú individuálne povinnosti, prípadne sa existencia takýchto práv a povinností
deklaruje. Pri vydávaní rozhodnutia odvolací orgán hodnotí vykonané dôkazy a stanoviská
a je jeho povinnosťou sa s predloženými námietkami, návrhmi a vyjadreniami účastníkov
konania vysporiadať, nie je však nimi viazaný.
Odvolací orgán záverom poukazuje na skutočnosť, že prvostupňové ako aj
druhostupňové rozhodnutie tvoria jeden celok, z čoho vyplýva, že druhostupňový správny
orgán, pokiaľ má za preukázané, že neexistujú rozpory v dôkazoch, tak ako je tomu v tomto
prípade, sa môže stotožniť a poukázať na obsah prvostupňového správneho rozhodnutia.
Z vyššie uvedených dôvodov po preskúmaní rozkladom napadnutého rozhodnutia
a príslušnej spisovej dokumentácie konštatujem, že v uvedenej veci bolo potrebné rozhodnúť
tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu sa v zmysle § 61 ods. 2 správneho poriadku nemožno odvolať.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

László Sólymos
minister životného prostredia
Slovenskej republiky
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