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Číslo: OÚ-BA-OSZP3-2022/024873/FID/II-EIA-pk

Bratislava, 06. 04. 2022

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán podľa § 56 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 v spojení s § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s § 3 ods. 1 písm. e) zákona
č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, týmto rozhodnutím v súlade s § 29 ods. 1 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)
prerušuje konanie
vo veci zámeru navrhovanej činnosti „Polyfunkčný komplex Nový Majerhof“ do času kým
rozhodnutie o predbežnej otázke nadobudne právoplatnosť.
Odôvodnenie
Navrhovateľ, Malý Dunaj Development, j.s.a, Mlynské Nivy 16, 811 09 Bratislava IČO
50 852 230, doručil dňa 09. 04. 2021 príslušnému orgánu, Okresnému úradu Bratislava, odboru
starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného
prostredia (ďalej len „príslušný orgán“), podľa § 29 ods. 1 písm. a) 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“) zámer navrhovanej činnosti „Polyfunkčný
komplex Nový Majerhof“ (ďalej len „zámer navrhovanej činnosti“).
Príslušný orgán začal správne konanie vo veci zisťovacieho konania podľa zákona
o posudzovaní dňom podania zámeru navrhovanej činnosti, o čom upovedomil účastníkov konania,
rezortný orgán, ako aj dotknuté orgány, povoľujúce orgány a dotknutú obec, ktorým zároveň podľa §
23 ods. 1 zákona o posudzovaní zaslal predložený zámer navrhovanej činnosti v prílohe. Príslušný
orgán zverejnil bezodkladne na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/polyfunkcny-komplex-novy-majerhof zámer
navrhovanej činnosti a oznámenie o predložení zámeru navrhovanej činnosti, ktoré obsahovalo
základné údaje o navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní. Dotknutá obec –
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava podľa § 23 ods. 3 zákona o posudzovaní informovala
o zámere navrhovanej činnosti verejnosť na vývesnej tabuli magistrátu na www.bratislava.sk a zámer
navrhovanej činnosti bol k nahliadnutiu v informačnom centre magistrátu Služby občanom – Front
Office.
V súlade s § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní boli k zámeru navrhovanej činnosti príslušnému
orgánu doručené písomné stanoviská. Príslušný orgán vyzval listom č. OU-BA-OSZP32021/069150-026 zo dňa 19. 05. 2021 navrhovateľa na doplňujúce informácie v zmysle
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§ 29 ods. 10 zákona o posudzovaní, aby objasnil pripomienky a požiadavky vyplývajúce zo stanovísk
doručených k zámeru navrhovanej činnosti. Doplňujúce informácie boli doručené na príslušný orgán
navrhovateľom dňa 04. 06. 2021.
S uvedeným podkladom rozhodnutia príslušný orgán v súlade s § 33 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) v znení neskorších predpisov oboznámil
účastníkov konania. Zároveň im týmto poskytol 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.
Dňa 14. 03. 2022 bolo k zisťovaciemu konaniu zaslané vyjadrenie Bratislavskej vodárenskej
spoločnosti, a.s., spoločnosť zastúpená advokátskou kanceláriou ius aegis s.r.o., ktorá je účastníkom
konania, v ktorom v podstate uvádza:
„Spoločnosť BVS v súvislosti s Podaním Žiadateľa opakovane uvádza a zdôrazňuje, že
neplánuje realizovať investičnú akciu zameranú na elimináciu šírenia zápachu ÚČOV Vrakuňa a ani
nemá povinnosť ju realizovať, čo spoločnosť BVS, niekoľkokrát v príslušných konaniach uviedla.
Žiadateľ v predmetnom zisťovacom konaní predniesol opäť zavádzajúce informácie podobne
ako to uskutočnil v Územnom konaní pred Mestskou časťou Bratislava- Vrakuňa (ďalej len „MČ
Bratislava-Vrakuňa“) o úprave pásma hygienickej ochrany Ústrednej čistiarne odpadových vôd
Vrakuňa, č.j. ÚR/211/1007/2020/17/SU/HAN-1,v ktorom bolo dňa 14.02.2020 vydané uznesenie,
ktorým bolo zúžené pásmo hygienickej ochrany ÚČOV Vrakuňa (ďalej len „Rozhodnutie“), ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 19.03.2020. V Územnom konaní Žiadateľ odôvodňoval úpravu pásiem
hygienickej ochrany ÚČOV Vrakuňa z jeho strany vyfabulovanou investičnou akciou spoločnosti
BVS na eliminácii zápachu z ÚČOV Vrakuňa a nie jeho reálnym cieľom, ktorým bola realizácia
polyfunkčného komplexu Nový Majerhof v zápašnom prostredí. Napriek niekoľkým podaniam
spoločnosti BVS v Územnom konaní, že žiadny takýto investičný projekt spoločnosť BVS realizovať
neplánuje a že spoločnosť BVS iba uvažovala nad takýmto projektom, Žiadateľ pokračoval vo
svojom naratíve v súvislosti s dôvodom úpravy pásiem hygienickej ochrany ÚČOV Vrakuňa a
naďalej pokračuje aj predmetnom zisťovacom konaní.
Ďalej Vás informujeme, že zo strany spoločnosti BVS bol podaný podnet na uskutočnenie
dozoru prokuratúry nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych
predpisov MČ Bratislava – Vrakuňa vo veci Rozhodnutia a jemu predchádzajúceho Územného
konania, na základe ktorého podala okresná prokurátorka Okresnej prokuratúry Bratislava II dňa
24.02.2022 protest voči Rozhodnutiu, ktorý prikladáme v prílohe.
V podanom proteste okresná prokurátorka Okresnej prokuratúry Bratislava II žiada zrušiť
Rozhodnutie, pretože Rozhodnutím boli porušené ustanovenia § 36 ods. 1, § 41 ods. 1, § 42 ods. 2, §
140b ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v
znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“), a ustanovenia § 3 ods. 1, ods. 2, ods. 5, §
32 ods. 1, § 33 ods. 2. § 46 a § 47 ods.3 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“). Pokiaľ okresnej
prokurátorke Okresnej prokuratúry Bratislava II resp. jej protestu orgán verejnej správy nevyhovie,
má právo podať voči Rozhodnutiu správnu žalobu.
V odôvodnení protestu prokurátorky je namietané aj účelové a zavádzajúce konanie Žiadateľa
s ohľadom na neexistujúci, nerealizovaný a nespracovaný projekt eliminácie zápachu na strane
spoločnosti BVS.
Vzhľadom na zásadný vplyv protestu okresnej prokurátorky na určenie pásiem hygienickej
ochrany ÚČOV Vrakuňa, t.j. ak dôjde k zrušeniu Rozhodnutia, navrhovaná činnosť polyfunkčný
komplex Nový Majerhof sa nebude dať realizovať, keďže by sa nachádzala v pásme hygienickej
ochrany ÚČOV Vrakuňa, navrhujeme v súlade s ustanovením § 64 zákona č. 24/2006 o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s ustanovením § 29 ods.1
Správneho poriadku, prerušiť predmetné zisťovacie konanie, až do finálneho vybavenia protestu
okresnej prokurátorky Okresnej prokuratúry Bratislava II.
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Súčasne, si Vás dovoľujeme upozorniť, že od 01.01.2022 je účinné ustanovenie § 19a zákona č.
442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.
276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „Zákon o verejných vodovodoch a
verejných kanalizáciách“), ktorým sa stanovujú hygienické pásma ochrany čistiarní odpadových vôd
a jeho znenie je nasledovné: § 19a Hygienické pásmo čistiarne odpadových vôd:
1. Vymedzuje sa hygienické pásmo čistiarne odpadových vôd ustanovením najmenšej
vzdialenosti hranice areálu čistiarne odpadových vôd od hranice obytného územia podľa územného
plánu obce v závislosti od spôsobu čistenia odpadových vôd, veľkosti čistiarne odpadových vôd a
typu okolitej zástavby.
2. Najmenšie vzdialenosti hraníc areálu čistiarne odpadových vôd od hranice obytného územia
v závislosti od spôsobu čistenia odpadových vôd sú
a) 25 m s komplexne uzavretou technológiou s čistením odvádzaného vzduchu,
b) 50 m s uzavretou technológiou bez čistenia vzduchu,
c) 25 m s mechanicko-biologickým čistením bez kalového hospodárstva s úplne zakrytými objektami
alebo zakrytým kalovým hospodárstvom s čistením vzduchu,
d) 100 m s mechanicko-biologickým čistením s pneumatickou aeráciou s kalovým hospodárstvom,
e) 200 m s mechanicko-biologickým čistením s mechanickou povrchovou aeráciou alebo biofiltrami s
kalovým hospodárstvom,
f) 50 m vegetačné čistiarne odpadových vôd uzavreté,
g) 100 m vegetačné čistiarne odpadových vôd otvorené,
h) 200 m ostatné objekty čistiarne odpadových vôd.
Ak má byť čistiareň odpadových vôd umiestnená v smere prevládajúceho vetra k obytnému územiu,
vzdialenosti podľa odseku 2 sa zdvojnásobujú.
4. Stavebník čistiarne odpadových vôd je povinný predložiť k územnému konaniu návrh
vymedzeného hygienického pásma čistiarne odpadových vôd.
Hygienické pásmo čistiarne odpadových vôd pre malé čistiarne odpadových vôd s kapacitou
do 100 m3 za deň zodpovedá technickej norme alebo inej obdobnej technickej špecifikácii s
porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.
Čistiareň odpadových vôd vo Vrakuni je možné podriadiť pod ustanovenie odseku 2 písm. d)
uvedeného ustanovenia §19a Zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
Odsek 3 uvedeného ustanovenia §19a Zákona o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách určuje dvojnásobnú vzdialenosť hraníc areálu čistiarne odpadových vôd od hranice
obytného územia v závislosti od umiestnenia čistiarne odpadových vôd vo vzťahu k prevládajúcim
vetrom.
Polyfunkčný komplex Nový Majerhof, ktorého výstavba bola dôvodom na vydanie
Rozhodnutia, sa má nachádzať na mieste, ktoré je momentálne v mestskej časti Vrakuňa označené
ako paneláreň a nachádza sa v smere prevládajúcich severozápadných vetrov vo vzťahu k čistiarni
odpadových vôd, a preto v zmysle ods. 2 písm. d) a ods. 3 ustanovenia § 19 a Zákona o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách, by pásmo ochrany Ústrednej čistiarne odpadových vôd
Vrakuňa malo byť v súlade s platným Zákonom o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
minimálne 200 m od juhovýchodnej hranice areálu čistiarne odpadových vôd od hranice obytného
územia, t.j. aj od plánovaného polyfunkčného objektu Nový Majerhof, čo Rozhodnutie, nespĺňa.
V dôvodovej správe k citovanému ustanoveniu 19a Zákona o verejných vodovodoch a
verejných kanalizáciách je uvedené, že doplnenie predmetného ustanovenia vyplynulo z aplikačnej
praxe. Okolo čistiarne odpadových vôd sa určuje hygienické pásmo tak, aby bol eliminovaný prienik
zápachu z prevádzky čistiarne odpadových vôd, aby nenastali situácie, že bytové budovy budú
situované tak blízko čistiarne odpadových vôd, že obyvatelia budú neustále žiť v znepríjemnenom
prostredí. V odseku 3 predmetného ustanovenia sa na zákonnej úrovni upravil spôsob určenia
najmenšej prípustnej vzdialenosti objektov čistiarne odpadových vôd od bytových budov, a to tak, že
sa najmenšia prípustná vzdialenosť uplatňuje pre umiestnenie bytových budov proti smeru
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prevládajúcich vetrov. Súčasne sa upravuje najmenšia prípustná vzdialenosť pre bytové budovy
umiestnené v smere prevládajúcich vetrov na dvojnásobok vzdialenosti určenej podľa odseku 2.
Uvedené tvrdenia preukazujeme meteorologickým posudkom č. 83/2022 zo dňa 31.1 2022, ako
aj mapou Vrakune v časti ÚČOV Vrakuňa a panelárne spolu s nákresom prevládajúcich vetrov,
mapky Nový Majerhof a katastrálnej mapy príslušnej časti Vrakune.
Z obsahu spisu týkajúceho sa Územného konania jednoznačne vyplýva, že pre oblasť v
blízkosti ÚČOV Vrakuňa boli časté sťažnosti obyvateľov na zápach, pričom nová právna úprava
zohľadňuje práve aj túto skutočnosť.
Aj napriek tomu, že predmetná právna úprava je účinná až od 01. januára 2022, uvedená
právna úprava podporuje už doteraz uvádzané argumenty spoločnosti BVS prezentované v rámci
Územného konania, ako aj v predmetnom zisťovacom konaní, ktoré jednoznačne preukazujú, že
realizácia navrhovanej činnosti Nový Majerhof, by mala dopad na zdravie a komfort bývania jej
obyvateľov.
Záverom preto uvádzame, že spoločnosť BVS nesúhlasí s navrhovanou činnosťou polyfunkčný
komplex Nový Majerhof a zároveň žiada o prerušenie zisťovacieho konania až do finálneho
rozhodnutia o proteste okresnej prokurátorky voči Rozhodnutiu.“
Vzhľadom k tomu, že sa v konaní vyskytla predbežná otázka bolo potrebné rozhodnúť tak, ako
je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu o prerušení konania podľa § 29 ods. 3 správneho poriadku
sa nemožno odvolať. Toto rozhodnutie je možné napadnúť až v odvolaní proti rozhodnutiu vo veci
samej.
Pokiaľ je konanie prerušené, podľa § 29 ods. 5 správneho poriadku lehoty podľa tohto
zákona neplynú.
Rozhodnutia o prerušení konania v súlade s § 7 písm. e) zákona č. 162/2015 Z. z. Správny
súdny poriadok správne súdy nepreskúmavajú.

Ing. Branislav Gireth
vedúci odboru
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Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia výstavby, Námestie slobody 6,
810 05 Bratislava
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, orgán ochrany prírody a krajiny, Tomášikova 46,
832 05 Bratislava
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, orgán ochrany prírody a krajiny kraja, Tomášikova
46, 832 05 Bratislava
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave,
Ružinovská 8, P.O.BOX 26, 820 09 Bratislava 47
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných
zdrojov, odbor štátnej geologickej správy, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, orgán ochrany ovzdušia, Tomášikova 46, 832 05
Bratislava
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, úsek environmentálnych záťaží, Tomášikova 46,
832 05 Bratislava
Mestská časť Bratislava – Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 323, 974 01 Banská Bystrica

Na vedomie (elektronicky):
25. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, orgán odpadového hospodárstva, Tomášikova 46,
832 05 Bratislava
26. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej vodnej správy, Tomášikova 46, 832
05 Bratislava
27. Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
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