
Oznámenie 
Mesto Senec zastúpené Primátorom oznamuje verejnosti, že Ministerstvo životného 
prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového 
hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta 
Štúral , 812 35 Bratislava (ďalej len „MŽP SR") ako ústredný orgán štátnej správy 
starostlivosti oŽP, ako správny a príslušný orgán, zaslalo listom č. 11502/2018-1.7/rc, 
61523/2018 zo dňa 23. 11. 2018, mestu Senec ako dotknutej obci zámer navrhovanej 
činnosti a upovedomenie o začatí konania. 

Zámer navrhovanej činnosti 

„Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na 
území Slovenska s prepojením na územie Rakúska" 

navrhovateľa, Breitspur Planungsgesellschaft mbH, Opernring 9/6, A-1010 Viedeň, Rakúsko. 

Zámer navrhovanej činnosti bol mestu Senec doručený na zverejnenie dňa 30.11.2018. 
V súlade s § 23 ods. 3 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"), do zámeru navrhovanej činnosti môže verejnosť nahliadnuť na Mestskom 
úrade v Senci, útvar stratégie a rozvoja mesta v pracovnom čase mestského úradu, 

Pondelok - Utorok : od 7.30 hod do 14.30 hod 
Streda : od 8.30 hod do 16.30 hod 
Piatok : od 7.30 hod do 13.30 hod 

a to od 03.12.2018 do 27.12.2018, najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie 
o jeho doručení. Zámer navrhovanej činnosti je zverejnený aj na webovom sídle ministerstva: 

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/predlzenie-sirokorozchodnei-zeleznicnei-trate-na-
uzemi-slovenska-s-pre 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanoviská a pripomienky súvisiace so zámerom 
navrhovanej činnosti do 21 dní od zverejnenia tohto oznámenia príslušnému orgánu na 
adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov 
na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava. 

Zároveň bolo oznámené, že účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa 
pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne 
navrhnúť jeho doplnenie. Do spisuje možné nahliadnuť na MŽP SR. 

Dátum vyvesenia 03.12.2018 Dátum zvesenia 27.12.2018 

odtlačok pečiatky, podpis odtlačok pečiatky, podpis 
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http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/predlzenie-sirokorozchodnei-zeleznicnei-trate-nauzemi-slovenska-s-pre


Dátum 
23. november 2018 

Vec f 

Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na 
územie Rakúska - zaslanie zámeru navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania 

Navrhovateľ, spoločnosť Breitspur Planungsgesellschaft mbH, Opernring 9/6, A-1010 
Viedeň, Rakúsko, doručila dňa 15. 11. 2018 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 
republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR) podľa § 22 
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") zámer navrhovanej 
činnosti „Predĺženie Širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením 
na územie Rakúska", vypracovaný podľa prílohy č. 9 zákona. 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na 
životné prostredie (ďalej len „MŽP SR"), ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti 
o životné prostredie podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti 
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok") a ako príslušný orgán 
podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. k) zákona upovedomuje podľa § 18 ods. 3 
správneho poriadku, že dňom doručenia zámeru navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 
správneho poriadku správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na 
životné prostredie. 

Ako príslušný orgán Vám podľa § 23 ods. 1 zákona, ako povoľujúcemu, resp. dotknutému, 
resp. rezortnému orgánu a ako dotknutej obci zasielame zámer a zároveň informáciu 
o zverejnení na webovom sídle MŽP SR, na adrese: 

http://enviroportal.5k/sk/eia/detail/predl2enie-sirokorozchodnej-zeleznicnej-trate-na-uzemi-
slovenska-s-pre 
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MZP SR žiada dotknutú obec, aby podľa § 23 ods. 3 zákona do 3 pracovných dni od 
doručenia zámeru onom informovala verejnosť na úradnej tabuli obce a zároveň verejnosti 
oznámila, kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať 
pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. Zámer musí byť verejnosti 
sprístupnený najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení. 

V zmysle § 23 ods. 2 zákona MŽP SR určilo rozhodnutím č\ 11502/2018-1.7/rc, 
61616/2018 zo dňa 23.11.2018, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude zámer na 
nahliadnutie len v ním vybraných obciach, svoje rozhodnutie oznámi zaslaním rozhodnutia aj 
ostatným dotknutým obciam. 

Vaše písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 4 zákona 
(vrátane informácie o dobe a spôsobe zverejnenia zámeru na obci) 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 21 dní od 
doručenia tohto upovedomenia. Ak v uvedenej lehote nebude Vaše písomné stanovisko 
doručené, podľa § 23 ods. 4 zákona bude stanovisko považované za súhlasné. 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko MŽP SR do 21 dní od zverejnenia 
zámeru na webovom sídle MŽP SR alebo od zverejnenia oznámenia podľa § 23 ods. 3 zákona; 
písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote 
prostredníctvom dotknutej obce. 

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku oznamujeme, že účastníci konania a zúčastnené 
osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu 
i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu je možné nahliadnuť 
(robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na MŽP SR. 

S pozdravom 

Príloha: 
Zámer navrhovanej činnosti 
(len pre dotknuté obce určené 
na základe rozhodnutia č. 11502/2018- i .7/rc 
61616/2018 zo dňa 23.11.2018) 
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Doručuje sa: 

Navrhovateľ/ účastník konania: 
1. Breitspur Planungsgesellschaft mbH, Opernring 9/6, A-1010 Viedeň, Rakúsko 

Dotknutá obec/účastník konania (s prílohou): 
1. Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy oddelenie stratégií rozvoja 

mesta a tvorby územnoplánovacích dokumentov, Primaciálne námestie č.l, 
814 99 Bratislava 

2. Magistrát mesta Košice, mestský úrad, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 
3. Mesto Fiľakovo, mestský úrad, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo 
4. Mesto Galanta, mestský úrad, Mierové námestie č.940/1, 924 18 Galanta 
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Ing. Roman Skorka 
riaditeľ odboru 


