OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA
ODBOR OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV
REFERÁT STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
__________________________________________________________________________
Číslo : OU-BA-OOP3-2016/003988-NMT

Bratislava, 12.02.2016

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné
prostredie (ďalej len „Okresný úrad, OOP“) ako príslušný odvolací orgán podľa § 4 ods. 2
písm. b) a ods. 3 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 1 ods. 1 písm. b) zákona č. 525/2003 Z.z.
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v spojení so zákonom 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“) v odvolacom konaní preskúmal rozhodnutie Okresného úradu Bratislava,
odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „Okresný úrad, OSŽP“), č. OU-BAOSZP3-2015/024064/ANJ/III-EIA-r zo dňa 09.10.2015, ktorým rozhodol, že navrhovaná
činnosť „LBG aréna“, ktorej účelom je výstavba a prevádzka zariadenia pre športovorekreačné a edukačné činnosti v oblasti plaveckých disciplín a hokeja, umiestnená
v Bratislavskom kraji, v okrese Bratislava III, na pozemkoch C-KN 1511/3, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 39, 152, 155, katastrálnom území Rača sa nebude posudzovať podľa zákona
o posudzovaní, v zmysle § 59 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) aj dôvody odvolania a na základe
vykonaného konania
potvrdzuje
podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku rozhodnutie Okresného úradu, OSŽP č. OU-BAOSZP3-2015/024064/ANJ/III-EIA-r zo dňa 09.10.2015 a odvolania Ing. Mikuláša
Rapčana, Gelnická 26, 831 06 Bratislava zo dňa 27.10.2015, BMX klubu Rača, Hečkova
3, 831 51 Bratislava zo dňa 27.10.2015 a Mgr. Petra Rapčana, PhD., Gelnická 26, 831 06
Bratislava zo dňa 27.10.2015 zamieta.
Odôvodnenie
Okresný
úrad,
OSŽP
napadnutým
rozhodnutím
č.
OU-BA-OSZP32015/024064/ANJ/III-EIA-r zo dňa 09.10.2015 vydal rozhodnutie, na základe zámeru „LBG
aréna“, ktorý predložil navrhovateľ LBG aréna s.r.o., Pribinova 25,811 09 Bratislava
a rozhodol, že navrhovaná činnosť „LBG aréna“, ktorej účelom je výstavba a prevádzka
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zariadenia pre športovo-rekreačné a edukačné činnosti v oblasti plaveckých disciplín
a hokeja, umiestnená v Bratislavskom kraji, v okrese Bratislava III, na pozemkoch C-KN
1511/3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 152, 155, katastrálnom území Rača sa nebude posudzovať
podľa zákona o posudzovaní.
Proti tomuto rozhodnutiu Okresného úradu, OSŽP č. OU-BA-OSZP32015/024064/ANJ/III-EIA-r zo dňa 09.10.2015 sa odvolali Ing. Mikuláš Rapčan listom zo
dňa 27.10.2015 podaným na poštovú prepravu dňa 27.10.2015, BMX klub Rača listom zo
dňa 27.10.2015 podaným na poštovú prepravu dňa 27.10.2015 a Mgr. Peter Rapčan, PhD.
listom zo dňa 27.10.2015 podaným na poštovú prepravu dňa 27.10.2015, teda v zákonom
stanovenej lehote.
Písomné vyhotovenie rozhodnutia Okresného úradu, OSŽP č. OU-BA-OSZP32015/024064/ANJ/III-EIA-r zo dňa 09.10.2015 bolo Ing. Mikulášovi Rapčanovi a Mgr.
Petrovi Rapčanovi, PhD. doručené prostredníctvom pošty do vlastných rúk dňa 19.10.2015
a BMX klubu Rača prostredníctvom pošty doporučene dňa 20.10.2015. Rozhodnutie bolo
oznámené – zverejnené na webovom sídle príslušného orgánu http://www.minv.sk/?uradnatabula-14 a zároveň na úradnej tabuli príslušného orgánu dňa 12.10.2015.
Vo svojich odvolaniach, ktoré boli obsahovo v zásade identické, uvádzajú, že:
1. „správny orgán rozhodnutím zo dňa 09.10.2015 rozhodol, že zámer LBG aréna sa
nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie. Uvedený záver správneho orgánu nie je správny, pretože nezohľadňuje
dosahy zámeru na životné prostredie, najmä ovzdušie, zdravie ľudí, hmotný
majetok, pôdu (verejná zeleň v zastavanom území), dopravu, obyvateľstvo
a vzájomné pôsobenie medzi týmito faktormi.
2. V priebehu konania sme naše stanovisko predložili písomne, správny orgán ho však
nebral do úvahy z dôvodu údajného neskorého predloženia. Lehota na predloženie
stanoviska uplynula 1.9.2015, čo je štátny sviatok, preto je podľa ust. § 27 ods. 2
zákona č. 71/1967 Zb. posledným dňom lehoty najbližší pracovný deň, 02.09.2015.
V tento deň sme naše stanovisko podali na poštovú prepravu, lehota teda bola
dodržaná. V tejto časti je rozhodnutie správneho orgánu nedostatočne odôvodnené,
pretože z neho nie je zrejmé, akým spôsobom bolo dodržanie lehoty posudzované,
kedy táto mala uplynúť a kedy sme podali naše stanovisko.
3. Ohľadom vplyvu zámeru „LBG aréna“ na životné prostredie v prílohe opätovne
uvádzame naše stanovisko – viď príloha. V priloženom vyjadrení, /stanovisku /
resp. v stanovisku BMX klubu Rača, na ktoré sa moje stanovisko tiež odvoláva,
okrem iného uvádzame, v ktorých častiach nie sú tvrdenia navrhovateľa, ako aj
jeho reakcie na predložené stanoviska účastníkov konania, v súlade so
skutočnosťou. Uvádzam, že navrhovateľ vo svojich reakciách na stanoviská
účastníkov konania v mnohých prípadoch v skutočnosti nereaguje na tieto
stanoviská, prípadne reaguje na podstatným spôsobom pozmenené návrhy, ktoré
mu účastníci v skutočnosti nenavrhli. V iných prípadoch navrhovateľ na
pripomienky vôbec nereaguje. Žiadame správny orgán, aby sa týmito
diskrepanciami zaoberal.
4. Vo našom stanovisku rovnako navrhujeme alternatívne riešenia niektorých
aspektov projektu (napríklad parkovania, umiestnenia komunikácií v areáli) a to aj
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s ohľadom na existujúcu bikrosovú (BMX) dráhu a v súvislosti s ňou na pravidlá
športového odvetvia BMX, súvisiace vyjadrenie Medzinárodnej cyklistickej
federácie/únie UCI, ako aj s ohľadom na záväzky investora, ktoré mu vyplývajú
z uznesení zastupiteľstiev Hlavného mesta SR Bratislavy ako aj MČ Rača, ktoré
investor ignoruje, pričom však tvrdí opak. V súvislosti s parkovaním v priloženom
stanovisku taktiež upozorňujeme na možný výrazne negatívny dopad autobusového
parkovania situovaného v blízkosti vyššie uvedeného vonkajšieho športoviska pre
mládež, na ovzdušie v jeho bezprostrednej blízkosti na úroveň exhalátov v ovzduší
na tomto športovisku. Týmto dopadom, ani alternatívnymi riešeniami (v tomto ani
v ostatných aspektoch projektu) sa navrhovateľ/investor ani správny orgán taktiež
nijako nezaoberal, pričom jedným z účelov Zákona 24/2006 Z.z. je práve „objasniť
a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej
činnosti vrátene ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantov“ paragraf 2,
bod c).
5. Vzhľadom na vyššie uvedené preto žiadame:
aby bolo do podkladov konania zahrnuté moje Vyjadrenie k podkladu konania,
k spôsobu jeho zistenia, návrh na doplnenie – k zámeru „LBG Aréna“, zaslané dňa
02.09.2015 a aby bol zámer navrhovateľa posudzovaný podľa zákona č. 24/2006
Z.z..“
Okresný úrad, OSŽP listom č. OU-BA-OSZP3-2015/024064/ANJ/III-EIA-upo zo dňa
29.10.2015 upovedomil dotknutých účastníkov konania o podaných odvolaniach BMX
klubu Rača a Ing. Mikuláša Rapčana a listom č. OU-BA-OSZP3-2015/024064/ANJ/III-EIAupo2 zo dňa 10.11.2015 o podanom odvolaní Mgr. Petra Rapčana, PhD., a vyzval účastníkov
konania aby sa v lehote 5 dní k predmetnému odvolaniu vyjadrili, prípadne navrhli
vykonanie nových dôkazov.
Listom doručeným dňa 06.11.2015 Cyklokoalícia, Karadžičova 6, 821 08 Bratislava
zaujala nasledovné stanovisko:
1. „aby bolo do podkladov konania zahrnuté vyjadrenia BMX klubu Rača a Ing. Mikuláš
Rapčana k podkladu konania, zaslané v zákonnej lehote dňa 2.9.2015.
2. vzhľadom na skutočnosti, o ktorých sme sa dozvedeli z odvolaní (vyjadrenie UCI
a uznesenia zastupiteľstiev), sa stotožňujeme s požiadavkou aby bol zámer navrhovateľa
posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. Tu znova pripomíname požiadavky prízvukované
v § 3 ods. 5, § 32 ods. 1 a 2, a § 46, podľa ktorých správny orgán je povinný zistiť presne,
úplne a spoľahlivo skutočný stav veci a len z takto zisteného stavu veci vychádzať pri
rozhodnutí.“
Ďalej listom doručeným dňa11.11.2015 Ing. Martin Marko, Hubeného 60, 851 53
Bratislava podáva nasledovné vyjadrenie:
1. „právna argumentácia BMX klubu Rača a tiež Ing. Mikuláša Rapčana, týkajúca sa
dodržania lehoty podania je v súlade s príslušným platným zákonom.
2. na základe oboznámenia sa s argumentami BMX klubu Rača a tiež Ing. Mikuláša
Rapčana, žiadam v zhode s požiadavkou BMX klubu Rača a Ing. Mikuláša Rapčana, aby
bol zámer navrhovateľa, LBG aréna, s.r.o. posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z.,
pretože správny orgán je podľa paragrafov 3, 32, 46, povinný zistiť presne, úplne
a spoľahlivo skutočný stav vecí a podľa takto zisteného stavu veci má vychádzať pri
svojom rozhodnutí.
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3. Žiadam týmto Navrhovateľa alebo Správny orgán, aby predložil akým spôsobom /
metodikou, bolo posudzované, a či vôbec bolo posudzované z vyššie uvedeného hľadiska
množstvo exhalátov z premávky na vnútornej komunikácii a z parkovísk pri trati BMX
a ich vplyv na organizmus športovcov.
BMX klub Rača, Hečkova 3, 831 51 Bratislava ako účastník konania vo svojom
stanovisku doručeným dňa 04.12.2015 uvádza:
„vo veci Odvolania účastníkov konania sa plne stotožňujeme s odvolaním a so stanoviskom
Mgr. Petra Rapčana zo dňa 27.10.2015 a zo dňa 2.9.2015.“
Vyjadrenia Združenia domových samospráv v zastúpení Milana Slavíka doručeným
dňa 07.12.2015 v zásade podporili návrhy odvolateľov.
Ing. Milkuláš Rapčan, Gelnická 26, 831 06 Bratislava vo vyjadrení doručeným dňa
02.12.2015 uvádza:
„vo veci Odvolania účastníkov konania sa plne stotožňujem s odvolaním a so stanoviskom
Mgr. Petra Rapčana zo dňa 27.10.2015 a zo dňa 2.9.2015.“
Okresný úrad, OSŽP sám nerozhodol o odvolaní. Napadnuté rozhodnutie OU-BAOSZP3-2015/024064/ANJ/III-EIA-r zo dňa 09.10.2015 predložil spolu so spisovým
materiálom na Okresný úrad, OOP. Spisový materiál obsahoval odvolania zo dňa 27.10.2015
a odstupujúci list Okresného úradu, OSŽP č. OÚ-BA-OSZP3-2015/024064/ANJ/III-EIAodsm zo dňa 26.11.2015. Uvedený spisový materiál bol dňa 27.11.2015 doručený na
Okresný úrad, OOP. Dňa 18.12.2015 a 07.01.2016 bolo ešte doručené doplnenie podkladov
k odstúpeniu spisového materiálu vo veci rozhodnutia v zisťovacom konaní podľa § 29
zákona o posudzovaní napadnutého odvolaniami troch účastníkov konania.
Okresný úrad, OOP, preskúmal napadnuté rozhodnutie, dôvody odvolania a súvisiaci
spisový materiál. Zistil, že odvolanie je prípustné a bolo podané v zákonnej lehote.
Okresný úrad, OOP, ako druhostupňový správny orgán preskúmal odvolania
Ing. Mikuláša Rapčana, BMX klubu Rača a Mgr. Petra Rapčana, PhD. napadnuté
rozhodnutie v celom rozsahu v zmysle § 59 ods. 1 správneho poriadku celý spisový materiál
a priebeh prvostupňového konania, pričom dospel k záveru, že rozhodnutie bolo vydané v
súlade so zákonom.
Okresný úrad, OOP k jednotlivým bodom odvolania uvádza nasledovné:
1. V rozhodnutí Okresný úrad, OSŽP popísal vplyvy na životné prostredie (horninové
prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery,
klimatické pomery, ovzdušie, vplyvy na vodu, pôdu faunu, flóru a ich biotopy,
krajinu, na územný systém ekologickej stability, chránené územia a ochranné pásma,
dopravu, infraštruktúru, kultúrne a historické pamiatky a na archeologické
a paleontoligické náleziská, služby a cestovný ruch, obyvateľstvo, iné vplyvy ako aj
hodnotenie zdravotných rizík, predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice ako
aj ďalšie možné rizika spojené s realizáciou navrhovanej činnosti počas výstavby
a likvidácie a počas prevádzky). Príslušný orgán v rámci zisťovacieho konania
posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti,
miesta jej vykonávania, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie
a zdravie obyvateľov, úrovne spracovania zámeru a vzal do úvahy súčasný stav
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životného prostredia v dotknutom území. Pri posudzovaní primerane použil kritéria
pre zisťovacie konanie podľa § zákona o posudzovaní, uvedené v prílohe č. 10 tohto
zákona ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní
vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.
Navrhovateľ po výzve príslušného orgánu doručil doplňujúce informácie na
objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich zo stanovísk dotknutej
verejnosti doručených k zámeru (body 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8,
15.9, 15.10, 15.11, 15.12, a 15.13 predmetného rozhodnutia), ktorými sa Okresný
úrad, OSŽP zaoberal. Okresný úrad prihliadal na stanoviská podľa
§ 23 ods. 4
zákona o posudzovaní (stanoviská dotknutých orgánov, rezortného orgánu,
povoľujúcich orgánov, dotknutej obce, vrátene dotknutej verejnosti) pričom zistil, že
ani jeden z orgánov štátnej správy a samosprávy nepožadoval posudzovanie v zmysle
zákona o posudzovaní, čo
Okresný úrad, OSŽP zohľadnil a návrhom na
posudzovanie zámeru vyhovel, z dotknutej verejnosti len Združenie domových
samospráv (bod. 15.2) žiadalo, aby sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru
podľa zákona o posudzovaní prostredníctvom správy o hodnotení, verejného
prerokovania odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska (pričom
mu nebolo možné v tomto vyhovieť vzhľadom na komplexné výsledky zisťovacieho
konania) ako aj to, že realizácia navrhovanej činnosti nepredstavuje taký zásah do
životného prostredia, ktorý by v značnej miere ohrozoval životné prostredie a zdravie
obyvateľov, ani nebol zistený nesúlad s platnými územnoplánovacími podkladmi
v záujmovom území, a väčšina požiadaviek a pripomienok sa v prevažnej miere
vzťahuje na spracovanie ďalších stupňov projektových dokumentácií a je ich možné
zohľadniť v ďalších konaniach podľa osobitných predpisov, preto ich zahrnul do
odporúčaní pre povoľovanie činnosti.
2. Okresný úrad, OSŽP vychádzal zo spoľahlivo zisteného stavu veci: Zaslal listom
číslo
OU-BA-OSZP3-2015/024064/ANJ/III-EIA-osp
zo
dňa
19.08.2015
oboznámenie sa s pokladmi rozhodnutia v súlade s § 33 zákona o správnom konaní
všetkým účastníkom konania a v závere uviedol: „S uvedeným podkladom
rozhodnutia Okresný úrad, OSŽP v súlade s § 33 zákona o správnom konaní
oboznamuje účastníkov konania a zároveň im týmto poskytuje možnosť sa pred
vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom i k spôsobu jeho zistenia, prípadne
navrhnúť jeho doplnenie v zmysle § 33 odseku 2 správneho poriadku doručením
písomného stanoviska na Okresný úrad, OSŽP do 5 dní odo dňa doručenia tohto
listu“ BMX klub Rača prevzal prostredníctvom splnomocnenca list č. OU-BAOSZP3-2015/024064/ANJ/III-EIA-osp dňa 25.08.2015. Lehota na predloženie
stanoviska mu márne uplynula dňa 30.08.2015, čo je deň pracovného pokoja, preto je
podľa ust. § 27 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. posledným dňom lehoty najbližší
pracovný deň, t.j. 31.08.2015, kým BMX Rača podal list na poštovú prepravu podľa
poštovej pečiatky na obálke až dňa 02.09.2015. Deň 01.09.2015 ako štátny sviatok
bol opäť dňom pracovného pokoja.
Ing. Mikuláš Rapčan prevzal list č. OU-BA-OSZP3-2015/024064/ANJ/III-EIA-osp
dňa 26.08.2015. Lehota na predloženie stanoviska mu márne uplynula dňa
31.08.2015, ale BMX Rača podal list na poštovú prepravu podľa poštovej pečiatky
na obálke až dňa 02.09.2015.
Mgr. Peter Rapčan, PhD. prevzal list č. OU-BA-OSZP3-2015/024064/ANJ/III-EIAosp dňa 26.08.2015. Lehota na predloženie stanoviska mu márne uplynula dňa
31.08.2015, kým BMX Rača podal list na poštovú prepravu podľa poštovej pečiatky
na obálke až dňa 02.09.2015.
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Z toho dôvodu Okresný úrad, OSŽP skonštatoval na str. 27 rozhodnutia číslo OÚBA-OSZP3-2015/024064/ANJ/III-EIA-r: „Ďalší traja účastníci konania (dotknutá
verejnosť: BMX klub Rača, Ing. Mikuláš Rapčan a Mgr. Peter Rapčan, PhD.)
doručili stanoviská po stanovenej lehote.“ S obsahom stanovísk sa však Okresný
úrad, OSŽP zaoberal do tej miery, aby zistil, či obsahovali dôvodné návrhy na
posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie, majúce oporu
v zákone, čo po komplexnom zhodnotení veci nekonštatoval, ale stanoviská poskytol
navrhovateľovi, ktorý môže iné vecné pripomienky a požiadavky netýkajúce sa
výlučne vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie zohľadniť v ďalších
stupňoch projektovej dokumentácie a riešiť pred povolením činnosti podľa
osobitných predpisov.
3. Okresný úrad, OSŽP disponuje právami vyžiadania doplňujúcich informácií v zmysle
§ 29 ods. 10 tohto zákona, a preto zaslal navrhovateľovi výzvu na doplňujúce
informácie v zmysle § 29 ods. 10 zákona o posudzovaní na objasnenie pripomienok
a požiadaviek vyplývajúcich zo stanovísk dotknutej verejnosti (viď body 15.1, 15.2,
15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10, 15.11, 15.12, a 15.13) listom č. OUBA-OSZP3-2015/024064/ANJ/III-EIA-di spolu s kópiami stanovísk predmetnej
dotknutej verejnosti. S právom predložiť doplňujúce informácie disponuje len
navrhovateľ. Okresný úrad, OSŽP sa zaoberal týmito doplňujúcimi informáciami, čo
uviedol aj v rozhodnutí. Po ich preštudovaní dospel k záveru (zohľadnenom vo
výroku predmetného rozhodnutia), že bude potrebné „zaoberať sa pripomienkami
dotknutej verejnosti uplatnenými v rámci zisťovacieho konania a opodstatnené
požiadavky, ktoré majú oporu v zákone, vrátene akceptovaných zo strany
navrhovateľa, zohľadniť v dokumentácii stavby pre územné konanie a pri
povoľovaní činnosti podľa osobitných predpisov“.
4. Okresný úrad, OSŽP na základe predloženého zámeru vykoná zisťovacie konanie
a rozhodne, či sa predmet zisťovacieho konania bude posudzovať podľa zákona
o posudzovaní, pričom rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní predovšetkým
obsahuje v odôvodnení dôvody, na ktorých sa zakladá, vyhodnotenie kritérií podľa
odseku 3 a vyhodnotenie stanovísk doručených podľa § 23 ods. 4 tohto zákona, na
základe čoho Okresný úrad, OSŽP aj postupoval. V rozhodnutí sa zaoberal aj
variantnosťou, pričom uviedol, že k variantnosti sa vyjadrili: Okresný úrad
Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, ktorý konštatoval, že z hľadiska záujmov
štátnej vodnej správy za vhodnejší pokladá variant V1; orgán odpadového
hospodárstva preferuje variant V1; orgán ochrany prírody okresu, z dôvodu potreby
menšieho rozsahu výrubu a zachovania väčšej plochy zelene, odporúča realizovať
variant V1; Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, ktorý
vzhľadom na hlukovú situáciu odporúča variant č. 1; Mestská časť Bratislava Rača,
ako povoľujúci orgán, a aj ako dotknutá verejnosť uviedla, že za vhodnejší návrh
z pohľadu ochrany životného prostredia považuje variant 1; Hlavné mesto Slovenskej
republiky Bratislava, ktoré z hľadiska miery ozelenenia preferuje variant V1
a stotožňuje sa s hodnotením optimálneho variantu V1 na základe multikriteriálneho
posúdenia (str. 101-103 zámeru); Mgr. Michal Drotován, ktorý požaduje dopracovať
do variantu 1 umiestnenie futbalového tréningového ihriska, priestorovo mu nič
nebráni ho umiestniť na rovnakú pozíciu ako je to vo variante 2; Združenie
domových samospráv, ktoré žiada odporučiť a v ďalších stupňoch rozpracovávať
a pokračovať s variantným riešením V1; František Rácz, Katarína Jarombeková,
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Katarína Rácz, Peter Jarombek, BMX klub Rača, PhDr. Jana Maniková, Ing. Martin
Manik, Lucia Maniková, Ing. Mário Manik, Mgr. Marek Manik, PhDr. Ján Papuga,
PhD., Ing. Lenka Petríková, Jolana Kóšová, Dagmar Gašparíková, PharmDr. Andrea
Urbanová, Ing. Martin Marko, Dušan Gašparík, Tatiana Mesarová, Jarmila
Szaboová, Jaroslava Gašparíková, Ing. Mikuláš Rapčan, Mgr. Peter Rapčan, v rámci
predložených variant zámeru požadovali v ďalších stupňoch rozpracovávať
a pokračovať s variantným riešením 1, ktorý zachováva existenciu BMX dráhy
v susedstve zámeru s určitými pripomienkami a navrhovateľ v zámere uviedol, že
z vyhodnotenia, resp. celkového pohľadu predstavuje variant V1 optimálny variant.
Na základe horeuvedených skutočností Okresný úrad, OSŽP odporučil realizáciu
variantu V1, nakoľko je environmentálne vhodnejší ako variant V2 navrhovanej
činnosti, čo zahrnul do požiadaviek vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré
vyplynuli zo stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere.
Odporúčané variantné riešenie V1 nezahŕňa autobusové parkovanie situované
v blízkosti vyššie uvedeného vonkajšieho športoviska pre mládež, ktoré bolo
navrhnuté dotknutou verejnosťou. Zároveň vo výroku predmetného rozhodnutia
Okresný úrad, OSŽP uviedol ako jednu z podmienok, ktorú bude potrebné zohľadniť
pri príprave dokumentácie stavby k územnému konaniu a v procese konania
o povolení činnosti podľa osobitných predpisov „zaoberať sa pripomienkami
dotknutej verejnosti uplatnenými v rámci zisťovacieho konania a opodstatnené
požiadavky, ktoré majú oporu v zákone, vrátene akceptovaných zo strany
navrhovateľa, zohľadniť v dokumentácii stavby pre územné konanie a pri
povoľovaní činnosti podľa osobitných predpisov“.
5. Na základe horeuvedených argumentov ako aj argumentov uvedených v odôvodnení
predmetného rozhodnutia Okresný úrad, OSŽP trvá na svojom rozhodnutí v celom
rozsahu. Komplexné výsledky zisťovacieho konania nepoukázali na predpokladané
prekročenie medzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi
v oblasti životného prostredia v dôsledku realizácie alebo prevádzky navrhovanej
činnosti, ktoré by boli dôvodom na posudzovanie vplyvov navrhovanej výstavby na
životné prostredie a súviseli by s požiadavkami alebo pripomienkami dotknutej
verejnosti, preto Okresný úrad, OSŽP návrhu na posudzovanie zámeru a iným
návrhom podľa zákona o posudzovaní nemohol vyhovieť. Výstupom zisťovacieho
konania je rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa
zákona o posudzovaní, ktoré Okresný úrad, OSŽP na základe výsledkov zisťovacieho
konania aj vydal a prihliadal pri tom na kritériá stanovené zákonom o posudzovaní
(§29 ods. 3 a príloha č. 10) a všetky stanoviská doručené k zámeru. Účelom zákona
o posudzovaní je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení
konkrétnej navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov a nevytvára sa v ňom
vecný ani časový priestor pre posúdenie projektového riešenia činnosti v stupni
navrhovaného umiestnenia alebo povolenia stavby, čo je v kompetencii povoľujúcich
orgánov konajúcich podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov, prípadne dotknutých orgánov, ktorých
záväzné stanoviská alebo súhlasy sú podkladmi pre rozhodnutia podľa uvedeného
zákona. Možno konštatovať, že realizáciou navrhovanej činnosti sa nepredpokladá
závažný negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravie
obyvateľstva, ani jeden z orgánov štátnej správy a samosprávy nepožadoval
posudzovanie v zmysle zákona o posudzovaní, čo Okresný úrad, OSŽP zohľadnil
a návrhom na posudzovanie zámeru vyhovel, z dotknutej verejnosti len Združenie
domových samospráv (bod. 15.2) žiadalo, aby sa rozhodlo o posudzovaní
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navrhovaného zámeru podľa zákona o posudzovaní prostredníctvom správy
o hodnotení, verejného prerokovania odborného posúdenia so spracovaním
záverečného stanoviska (pričom mu nebolo možné v tomto vyhovieť vzhľadom na
komplexné výsledky zisťovacieho konania) ako aj to, že realizácia navrhovanej
činnosti nepredstavuje taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere
ohrozoval životné prostredie a zdravie obyvateľov, ani nebol zistený nesúlad
s platnými územnoplánovacími podkladmi v záujmovom území, a väčšina
požiadaviek a pripomienok sa v prevažnej miere vzťahuje na spracovanie ďalších
stupňov projektových dokumentácií a je ich možné zohľadniť v ďalších konaniach
podľa osobitných predpisov, preto ich zahrnul do odporúčaní pre povoľovanie
činnosti. Rizikám uvedeným v zámere je možné predchádzať opatreniami na
zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na
životné prostredie uvedenými v zámere v kapitole 4.10., resp. opatreniami
navrhnutými v zámere stanoviskách orgánov štátnej správy, samosprávy a dotknutej
verejnosti, na čo Okresný úrad, OSŽP prihliadal, a aj primerane zohľadnil
v predmetnom rozhodnutí. V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad, OSŽP
nezistil žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými
právnymi predpismi na ochranu životného prostredia, alebo ktoré by v závažnej
miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov. Okresný úrad, OSŽP
vzhľadom na uvedené výsledky, závery zisťovacieho konania a doručené stanoviská
podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní, ako aj na základe kritérií pre zisťovacie
konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní, uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona,
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
V priebehu odvolacieho konania neboli vznesené žiadne nové skutočnosti, návrhy ani
nové podnety, ktoré by neboli známe prvostupňovému orgánu pred vydaním rozhodnutia vo
veci. Na základe dodatočne doručených vyjadrení ďalších účastníkov konania Okresný
úrad, OOP nezistil žiadne nové skutočností a ani dôvod na zmenu vydaného rozhodnutia.
Na základe uvedených skutočností Okresný úrad, OOP rozhodol tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 59 ods. 4 zákona o správnom konaní sa nemožno
odvolať. Toto rozhodnutie je podľa §§ 247 až 250k Občianskeho súdneho poriadku na
základe žaloby do 2 mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia preskúmateľné súdom.

Ing. arch. Iveta Raková
vedúca odboru opravných prostriedkov
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Doručuje sa:
1. LBG aréna, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava
2. Mestská časť Bratislava – Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava (ako dotknutá
verejnosť)
3. Michal Drotován, Na pasekách 14, 831 06 Bratislava
4. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava
5. Katarína Jarombeková, Šancová 98, 831 04 Bratislava
6. Katarína Rácz, Sibírska 12, 831 06 Bratislava
7. František Rácz, Sibírska 12, 831 06 Bratislava
8. Peter Jarombek, Šancová 98, 831 04 Bratislava
9. Jolana Kóšová, Nám. A. Hlinku 8, 831 06 Bratislava
10. Dagmar Gašparíková, Jurkovičová 1, 831 06 Bratislava
11. PharmDr. Andrea Urbanová, Hubeného 60, 831 53 Bratislava
12. Cyklokoalícia, Karadžičova 6, 821 08 Bratislava
13. Dušan Gašparík, Nám. Andreja Hlinku 8, 831 06 Bratislava
14. BMX klub Rača, Hečkova 3, 831 51 Bratislava
15. Tatiana Mesarová, Nám. A. Hlinku 8, 831 06 Bratislava
16. Ing. Martin Marko, Hubeného 60, 831 53 Bratislava
17. Jarmila Szaboová, Jurkovičová 1, 831 06 Bratislava
18. Jaroslava Gašparíková, Nám. A. Hlinku 8, 831 06 Bratislava
19. PhDr. Jana Maniková, Mudrochova 3, 831 06 Bratislava
20. Ing. Mikuláš Rapčan, Gelnická 26, 831 06 Bratislava
21. Ing. Martin Manik, Hečkova 18, 831 51 Bratislava
22. Lucia Maniková, Pri vinohradoch 224, 831 06 Bratislava
23. Ing. Mário Manik, Mudrochova 3, 831 06 Bratislava
24. Mgr. Marek Manik, Mudrochova 3, 831 06 Bratislava
25. PhDr. Ján Papuga, PhD., Kadnárova 4, 831 52 Bratislava
26. Ing. Lenka Petríková, Vtáčikova cesta 8/A, 831 06 Bratislava
27. Mgr. Peter Rapčan, PhD., Gelnická 26, 831 06 Bratislava

Na vedomie:
28. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, (oddelenie územných generelov
a GIS, Laurinská 7, 814 99 Bratislava), Primaciálne nám. 1, P.O.BOX 192, 814 99
Bratislava
29. Mestská časť Bratislava – Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava
30. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1,
813 30 Bratislava
31. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
32. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava
33. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, sekcia majetku a infraštruktúry,
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
34. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, Ružinovská 8,
P.O.BOX 26, 820 09 Bratislava
35. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 044 Bratislava
36. Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského, 811 07
Bratislava
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37. Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05
Bratislava
38. Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
39. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
40. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave, KDI, Tomášikova 46, 832 05
Bratislava
41. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46,
832 05 Bratislava
42. spis

