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Dřn 12' l l ' 2018 doľučil okresný úľad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie
na Ministerstvo životného pľostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov naživotné prostľedie (d'alej len ,,MŽP SR") podnet Äa zaĺátie konańia podl,a 5 il ,atonu e.24/2006 Z' z' o posudzovaní vplyvov na Životné pľostredie a o zmenea doplnení niektorýchzákonov v znení neskorších pľedpisov (d'alej 

-len 
,,zákon o posudzovanĺ vplyvov,.) nanavrhovanú činnosť ,,Plán využívańia ložiska ńe'.ynríoených nóľastov _ štľkopieskov,o.

MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy staľostlivosti o Životné prostredie podl,a
$la$2zźĺkonač)-525/2003Z.z.oštátneispiávestarostlivostioživotnéprośtľedieaozmęne
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako spľávny orgán pool'u $ t ods.2 zákona č" 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriaáok) u''n"nin"rio.śí.h predpisov
(d'alej len ,,spľávny poriadok") a ako pľíslušný ô'gĺn póoľu $ 3 písm' k) v spojení s $ 54 ods. 2
Ęľ'' gl zźlkona o posudzovaní vplyvov upovedomuje podřa 5 r s oa.' r spnívneho poľiadku
rńčastníkov konanĺa o tom, že dňom doiučenia poänôtu začalo podl'a $ 19 ods. 3 zálkona
o pozudzovaní vplyvov konanie, v ktorom nĺŽp śn rozhodne, či navľhovaná činnosť ,,Plánvyužívania ložiska nevyhradených neľastov - štľkopieskov" podlieha posudzovaniu podl,a
zákona o posudzovaní vplyvov.

Navrhovaná činnosť ,,Plán využívania ložĺska nevyhradených neľastov - štľkopieskov.,
pozostáva z nasledovných lokalít - Blatná na Ostľove, Tľnávka, Bľatislava - Pođunajské
Biskupice, Bľatislava - Ružinov, Most pľi Bratisluv", Štvľĺoľ n. ó.i.o'", Cukuny,
Tomášov, Kalinkovo, Miloslavov, Hviezdoslavov, Mieľovo.

MŽP SR vykonalo pre navľhovanú činnosť ,,Plán využívania.ložiska nevyhľadených
neľastov _ štľkopieskov", ktoľá pozostálvalaznasledovných lokalít čakany, Mieiovo, Blatná
na Ostľove, Hviezdoslavov, Trnávka a Štnľtok na ostľove konanie t podnete, ktoľóho
výsledkom bolo rozhodnutie č. 76ll/20|8-!.7/mo, zo dř.la 14. lt.2Ol8, ktorým rozhodlo, že
navrhovaná činnosť ,,Plán využitia ložiska nevyhradených neľastov _ štľkopieskov,, sa
bude posudzovať podl'a zźtkonao posudzovaní vplyvov. Rozhodnutie je zverejnené a dostupné
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na webovom sídle EnviroPortálu, na adrese: lrttp://wrvw.enviroportal.sk/sk/eiďdetail/plan-
vyuzivania-l ozi ska_nevi'hradenyclr-nerastor'_stľko p ieskov

Vzhl'adom na skutočnosť, že lokality Čakany C-KN č,.657ll,657/3,657/2,Mieľovo C-
KN č. 268/5,268/6,268/7,268/8, Blatná na ostľove C-KN č. 113/ll, ll3/2l, Il3l3,
Hvĺezdoslavov C-KN č,. 193/5,240/628, Tľnávka C-KN č,. 4l5/l3 a Štvľtok na Ostrove E_
KN č. l0l5, 1005, 1015, l0ló boli predmetom samostatného konania o podnete, MŽP sR
upovedomuje, že predmetom konania o podnete č:. 4637/2019-|.7lťr sú lokality Bľatislava -
Podunajské Biskupice CK-N č,. 5912/37 , Bľatislava - Ružinov E-KN č,. to79/l,l080, l084,
l085, l086, l087, 1088, l089l3, 1097, 1089 /l, Il45, 11461300 a C-KN ě. 327g/l0, 3279/18,
Most pri Bľatislave C-KN č,. 2409/20, Tomášov C-KN č' 1308/15, Kalinkovo C-KN č.
625/25, Miloslavov C_KN č.49912.

o vyššie uvedenej skutočnosti týmto IrĺŽp sn zélrovęřl podl'a $ 19 ods. 4 zőlkona
o posudzovaní vplyvov informuje obvodný banský úľad Bratislava á obce Bľatislava -Po.dunajské Biskupice, Bľatislava - Ružinov, Most pľĺ Bľatislave, Tomášov, Kalinkovo,
Miloslavov, ako povol'ujúci oľgán.

Informácie podl'a $ 24 ods. l písm' a) zálkona o posudzovaní vplyvov, o predmetnom
podnete podanom podl'a $ l9 zákona o posudzovaní vplyvov sú zverejnené na we'bovom sídle
MZP SR, na adrese:

stľkopięskov- l

Na lokality Bratislava _ Podunajské Biskupice, Bľatislava - Ružinov, Most pľi
Bľatislave, Tomášov, Kalinkovo, Miloslavov, MŽP SR žiadalo k príslušným lokalitám
dokumentác iu, ktorá nebo la zatiaľ navrhovate l'om po skytnutá.

,,Plán využívania ložiska nevyhradených neľastov - štľkopieskov,, na paľcelách so
zálberom plochy:

l. C-KN č,.5912/3 v k. ú. Bľatislava-Podunajské Biskupice-60 1l9 m2-pôvodnápaľcela
2. C-KN č). 5912/37 v k. ú. Bľatislava - Podunajské Biskupi ce _ 49 390 mż _ nová iarcela

3. E-KN č,. l079/l,1080, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088' l089/3, l097, 1089/|, l|45,
I|46/300 a C_KN 3279/10,3279ll8 v k. ú. Bľatislava - Ružinov _ 49 8gg m2- pôvodná
paľcela

4. C-KN č.2409ll v k. ri. Most pri Bľatislave _ l57 462 m2 _ pôvodná parcela
5. C-KN ě. Ż409ĺ20 v k. ú. Most pľi Bľatislave _ 49 522 m2 _ ńová parđela

6. C-KN č. 1308/4 v k. ú Tomášov - 183 293 m2 _ pôvodná parcela
7. C-KN č' l308/l5 v k. ri Tomášov _ 49 7|9 m2 - nová paľcela

8. C-KN č. 625/Í v k. ú. Kalinkovo _ 62 334 m2_ pôvodná parcela
9. C-KN č,. 625125 v k. ri' Kalinkovo _ 49 838 m2 - nová parcela

l0. C-KN č,.178/17 v k. ú' Miloslavov _32126 m2-pôvodná parcela
l l. C_KN č,. 59312 v k. ú. Miloslavov - 56 530 m2 - pôvodná pärcela



12. C-KN č,.499/2 v k. ú. Miloslavov - 49 9l4 m2 - nová parcela

MŽP SR zároveňžiada navrhovatel'a D4R7 Constľuction s.ľ.o.' odboľáľsk a 2l',83t 02
Bľatislava o doručenie uvedených dokumentácií naMŻP SR aj elektronicky.

V súlade s $ 32 ods. l správneho poľiadku, za ričelom zistiť presne a úplne skutočný stav
veci, sa na Vás týmto obraciame so žiadosťou o zaujatie Vášho stanoviska k p}edmetu podáného
podnetu.

V tejto súvislosti upozoľňujeme,źe v súlade s $ 32 ods. 3 správneho poriadku ste MŽP SR
ako spľávnemu orgánu povinní oznźlmiť skutočnosti, ktoré majű význam pľę konanie
a ľozhodnutie.

Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam sa na Vás týmto obraciame so žiadosťou
o zaujatie Vášho stanoviska k predmetu podaného podnetu podl'a $ 19 zákona o posudzovaní
vplyvov, a to v lehote do 20 dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia.

S pozdľavom

Ing. Roman Skorka
riaditel'odboru


