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Vec
Zisťovacje konanje o posudzovaní vplyvov strate~ického dokumentu na životné nrostredie
g.Re~ionálna integrovaná územná straté2ja Bratislavského kraja na roky 2014-2020 ZMENA“—
zaslanie oznámenia o zmene strate2ického dokumentu syolu s informáciami uvedenými v zmysle
~ 6 odseku 3 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov
-

Obstarávateľ strategického dokumentu, Bratislavský samosprávny kraj, so sídlom
Sabkiovská Č. 16, RO.BOX 106, 820 05 Bratislava 25, doručil podľa ~ 5 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 o posudzovaní“) Okresnému úradu Bratislava, odboru
starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného
prostredia kraja, ako príslušnému orgánu podľa ~ 3 písm. k) a ~ 55 písm. b) zákona
o posudzovaní, dňa 28. 02. 2018 oznámcnie o zmene strategického dokumentu „Regionálna
integrovaná územná stratégia Bratislavského kraja na roky 2014-2020 ZMENA“ (ďalej
len „oznámenie“), ktorého prílohou bol aj strategický dokument s vyznačením navrhovanej
zmeny.
-

Zmena strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia
Bratislavského kraja na roky 2014-2020 ZMENA« definovaná podľa ~ 4 ods. 2 písm. c)
zákona o posudzovaní je predmetom zist‘ovacieho konania o posudzovai-ií vplyvov strategického
dokumentu podľa ~ 7 tohto zákona. Príslušný orgán zverejnil predmetné oznámenic
a strategický dokument s vyznačením navrhovanej zmeny na webovom sídle Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky: httrx//www.enviroportal.skJsk!eia/detail/re~ionalna
iJ2te~rovana-uzenma-strate~ia-bratislavskeho-ksaj a-na-roky-2- 1.
-

Oznámenie Vám podľa ~ 6 ods. 2 písmena a) ako dotknutému orgánu, resp. podľa * 6
ods. 2 písm. b) ako schvai‘ujúcemu orgánu, resp. podľa * 6 ods. 2 písm. c) ako dotknutej obci
zasielame So žiadosfou, aby ste svoje písonmé stanovisko k oznámeniu doručili v súlade s ~ 6
ods. 6 zákona o posudzovani na adresu príslušného orgánu: Okresný úrad Bratislava, odbor
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného
prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 do 15 dní od doručenia oznámenia.
Nakoľko príslušný orgán prihliada i na stanoviská podľa ~ 6 ods. 6 zákona o posudzovaní,
dovoľuj eme si Vás požiadaf, aby ste vo Vašom písomnom stanovisku vyj adrili názor, či zmena
strategického dokumentu má alebo nemá byť posudzovaná podľa zákona o posudzovaní,
prípadne uviedli ďalšie požiadavky, pripomienky a odporúčania. Z časového dóvodu (zákonných
termJnov), ako aj efektívnej šieho a rýchlej šieho spracovania Vašich stanovísk za účelom
Telefón
+421/0961046685

E-mail
iaj,a.malikova@.minv.sk

Internet
www.minv.sk/okresny-urad-bratislava

Ičo
00151866

-

vyhotovenia rozhodnutia, Vás prosíme o zaslanie stanoviska aj prostredníctvom e-mailu na
jana.ma1ikova~minv.sk
Inforznácie uvedené podľa ~ 6 ods. 3 zákona o yosudzovaní
Oznamujeme Vám, že konzultácie podľa * 63 zákona o posudzovaní k oznánieniu je
možné vykonat‘ na Okresnom ůrade Bratislava, odbore starostlivosti o životné prostredie,
oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova. 46,
832 05 Bratislava 3, počas celého procesu zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov
strategického dokumentu, v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie
odporúčame
dohodnúť
vopred
telefonicky
0961046685,
alebo
e-mailom
jana.ma1ikova~minv.sk).
—

Informácie o i)oviimostj clotknutej obce podľa ~ 6 ods. 5 zákona o posudzovaní
Dotknutá obec informuje v zmysle ~ 6 ods. 5 zákona o posudzovaní do troch pracovných
dní od doručenia oznámenia podľa ~ 6 odseku 2 zákona o posudzovaní o ňom verejnost‘
spósobom v mieste obvyklým a zároveň oznámi, kde a kedy možno do oznámenia nahliadnuť,
robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastně náklady zhotovit‘ kópie, pričom oznámenie musí
byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia. Verejnosť móže doručit‘
svoje písonmé stanovisko Oksesnému úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné
prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja,
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 do 15 dní odo dňa, keď bob oznámenie zverejnené
dotknutou obcou podľa ~ 6 odseku 5 zákona o posudzovaní.
Informácie yre dotknuté obce iodľa ~ 6 ods~ 4 zákona o iosudzovaní
Príslušný orgán určuje, že z dóvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude oznámenie na
nahliadnutie len v ním vybraných obciach, pričom zoznam obcí, v ktorých je do oznámenia
možno nahliadnuť, oznamuje aj ostatným dotknutým obciam v lehote podFa * 6 ods. 2 zákona
o posudzovaní. Zoznam vybraných obcí je nasledovný:
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, P.O.BOX 192,
814 99 Bratislava 1
2. Mesto Malacky, Bernolákova 5188/lA, 901 01 Malacky
3. Mesto Pezinok, Radničně nám.7, 902 01 Pezinok
4. Mesto Senec, Mierové nám. č.8, 903 01 Senec
Dotknuté obce zverejnia uvedený zoznam obcí spolu s informáciami ustanovenými v ~ 6 ods. 5
zákona o posudzovaní spůsobom v mieste obvyklým.
Informácie o i~ovinnosti obstarávateľa podľa ~ 6 ods. 1 zákona o posudzovaní
Zároveň podľa ~ 6 ods. I zákona o posudzovaní obstarávatel‘ovi po obdržaní úplného
oznámenia oznamujeme adresu, na ktorú možno predkladať stanoviská verejnosti: Okresný úrad
Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 a bezodkladne Vás
vyzývame na zverejnenie oznámenia formou informácie o oznámení povinne na úradnej tabuli,
nepoviime miestnou tlačou, miestnou televíziou alebo podobne spolu s informáciou, kde možno
do oznámenia nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastně náklady zhotovit‘ kópie.
Verejnost‘ móže doručit‘ svoje písomné stanovisko k oznámeniu príslušnému orgánu do 15
dní odo dňa, keď bob oznámenie zverejnené dotknutou obcou podľa ~ 6 ods. 5 zákona o
posudzovaní.
Predmetné oznámenie a strategický dokument s vyznačením navrbovanej zmeny sú
zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Sbovenskej republiky:
2

http://www.enviroportal.sk/sk/eiaJdetail/re2iona1na-inte~rovana-uzemna-strate2iabratislavskeho-kraja-na-roky-2- 1.
Príloha: Oznámenie so strategickým dokumentom s vyznačením navrhovanej zmeny (zverejnené
na webovom sídle MZP SR: http://www.enviroportal .sklsk/eialdetail/re2ionalna-inteErovanauzenma-strategja-bratjslavskeho-kraja-na-roky-2-1, resp. aj oznámenie v Iistinnej forme
a strategický dokimient s vyznačením navrhovanej zmeny na elektronickom nosiči dát.
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10.
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14.
15.
16.
17.
IS.
19.
20.
21.
22.
23.

Ministerstvo pódohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Nám. Slobody 6, P.O.BOX 100,
81005 Bratislava 15
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, špitálska 4,816 43Bratislava
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1,813 30 Bratislava
Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP Č. 33,81331 Bratislava
Ministerstvo zdravotnictva SR, Limbová 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava 37
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentál. politiky, Nám. Ľ. Štúra I,
81235 Bratislava I
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Lešková 17, 811 04 Bratislava
Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 83205 Bratislava
Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Tomášikova 46, 832 05
Bratislava
Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
Okresný úrad Bratislava, odbor školstva, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o ŽP, M. R. Štefánika 10,902 01 Pezinok
Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o ž~, Záhorácka 2942 /60A, 901 26 Malacky
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o ži‘, Hurbanova 21, 903 01 Senec
Regionálny úrad verejného zdravotnictva Bratislava hl. m. so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, P.O.BOX
26, 820 09 Bratislava 29
Republiková únia zamestnávateľov, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
Ústredie práce, sociálnych ved a rodiny SR, Špitálska Č. 8,81267 Bratislava
Konfederácia odborových zväzov SR, Odborárske nám. 3,81570 Bratislava
Slovenská obchodná a priemyselná komora, Bratislavská reg. komora, Gorkého 9, 81603 Bratislava
Asociácia poskytovatel‘ov sociálnych služieb, Čachtická 17, 831 06 Bratislava

24. Asociácia súkromných šk61 a školských zariadeni Slovenska, Panenská 6, 811 03 Bratislava
25. Ekumenická rada cirkvi v SR, Palisády 48, Sl I 06 Bratislava
26. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Zahradnicka 21,811 07 Bratislava
27. Magistrát hl. m. SR Bratislavy, oddelenie stratégu rozvoja mesta a tvorby ÚPO, Ing. arch Kann Lexmann
vedúca odd., Primaciálne nám. 1, 81499 Bratislava
28. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16,82005 Bratislava
29. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10,91701 Tmava
—
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