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Vývoj úseku Vámosszabadio – štátna hranica na 2x2 jazdné pruhy s rozšírením priečneho 

rezu – oznámenie o predložení správy o hodnotení navrhovanej činnosti 

Dňa 09.08.2019 bola podľa jednotlivých ustanovení Dohovoru o hodnotení vplyvov na 

životné prostredie presahujúcich štátne hranice, Smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2011/92/EU o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné 

prostredie a podľa 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“) na 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na 

životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) doručená krajinou pôvodu, t. j. Maďarskom, správa 

o hodnotení navrhovanej činnosti „Vývoj úseku Vámosszabadio – štátna hranica na 2x2 jazdné 

pruhy s rozšírením priečneho rezu“ navrhovateľa  NIF Zrt., Maďarsko. 

Ako príslušný orgán pre posudzovanie vplyvov presahujúcich štátne hranice podľa § 40 

ods. 2 zákona Vám zasielame ako dotknutému orgánu, resp. dotknutej obci podľa § 51 zákona 

preloženú časť dokumentácie správy o hodnotení navrhovanej činnosti na zaujatie stanoviska, 

či sa Slovenská republika chce zúčastniť posudzovania vplyvov presahujúcich štátne hranice. 

Dokumentácia je zverejnená na webovom sídle MŽP SR na adrese:  

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vyvoj-useku-vamosszabadio-statna-hranica-

na-2x2-jazdne-pruhy-s-rozsire 

MŽP SR žiada dotknutú obec, aby informovala o tejto skutočnosti verejnosť do 3 

pracovných dní po doručení tohto oznámenia na svojom webovom sídle, ak ho má obec 

zriadené, a na úradnej tabuli obce a zároveň verejnosti oznámila, kde a kedy možno do 

dokumentácie nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde 

môžu pripomienky podávať. Zároveň žiadame zabezpečiť sprístupnenie dokumentácie pre 

verejnosť po dobu najmenej 30 dní od zverejnenia uvedených informácií.  

Vaše písomné stanovisko podľa § 51 zákona žiadame doručiť na adresu: Ministerstvo 

životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, 

Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava, najneskôr do 30 dní od jeho doručenia. 

MŽP SR zároveň informuje, že podľa § 52 ods. 2 zákona verejnosť a dotknuté orgány 

môžu doručiť svoje pripomienky priamo príslušnému orgánu strany pôvodu, ktorým je Ministry 

of Agriculture, Espoo Contact Point – EIA, Kossuth Lajos tér 11, H-1055 BUDAPEST, 

HUNGARY.  
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S pozdravom 

Príloha: 

- preložená dokumentácia v slovenskom jazyku 

 

 

Ing. Roman Skorka  

riaditeľ odboru                        

 

 

Doručuje sa: 

 

Dotknutá obec (elektronicky): 

Obec Medveďov, Obecný úrad v Medveďove, Medveďov č. 90, 930 07 Medveďov 

Dotknutý orgán (elektronicky): 

1. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19  Bratislava  

2. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika 

rezortu, Námestie slobody 6, P.O. Box 100, 810 05 Bratislava  

3. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 

8, 832 47 Bratislava 

4. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Inšpektorát kúpeľov a žriedel, 

Limbová 2, 837 52 Bratislava 

5. Trnavský  samosprávneho kraj, P.O.Box 128, Starohájska 10, 917 01 Trnava 

6. Krajský pamiatkový úrad Trnava,  Cukrová 1, 917 01 Trnava 

7. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Trnave, Kollárova 31, 917 02 Trnava 

8. Okresný úrad v sídle kraja, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 

966 11 Trnava 

9. Okresný úrad v sídle kraja, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

Kollárova 8, 966 11 Trnava 

10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, 

Trhovisko č. 1102/1, 929 01 Dunajská Streda 

11. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo B. 

Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda 

12. Okresný úrad Dunajská Streda, pozemkový a lesný odbor, Korzo B. Bartóka 789/3, 

929 01 Dunajská Streda 

13. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda 

14. Okresný úrad Dunajská Streda, katastrálny odbor, Agátová 7, 929 01 Dunajská 

Streda 

15. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia, Korzo B. Bartóka 789/3, 

929 01 Dunajská Streda 

16. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, 

Veľkoblahovská 1067/30, 929 01 Dunajská Streda 

17. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody, 

biodiverzity a krajiny, TU 

Rezortný orgán a dotknutý orgán (elektronicky): 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií, Námestie slobody 6, P.O. Box 100, 810 05 Bratislava 15 


