László Sólymos
minister
Bratislava, 19. marec 2019
č. sp.: 5131/2019-1.11
číslo: 6743 /2019
Rozhodnutie
Podľa § 61 v spojení s § 59 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov a na návrh Osobitnej komisie ministra životného
prostredia Slovenskej republiky pre konanie vo veciach rozkladov vo veciach posudzovania
vplyvov na životné prostredie
zamietam
rozklad Mgr. Tomáša Janca, Americká 3, 831 02 Bratislava proti rozhodnutiu Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky, odboru posudzovania vplyvov na životné
prostredie č. 8552/2018-1.7/dj-R zo dňa 12. 10. 2018 vydanému v zisťovacom konaní, ktorým
ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a)
a § 2 ods. 1 písm. c) 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 a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. f)
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodlo podľa § 46 a § 47 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a § 29
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že zmena navrhovanej činnosti
„Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (zmena č. 2)“ navrhovateľa
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO:
35 919 001 sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
za určených podmienok:
1. Zabezpečiť priechodnosť R2 migračným objektom (ekoduktom, zeleným mostom) v
km 21 – koniec úseku, najneskôr pred kolaudačným konaním;
2. Zabezpečiť záchranný prenos perovníka pštrosieho (Matteucia struthiopteris). Pred
prípravnými prácami treba presne označiť plochy s trvalým a dočasným záberom, na
ktorých sa perovník vyskytuje, spresniť jeho početnosť a presne určiť miesta výsadby;
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3. Zeminu kontaminovanú časťami (semená, časti koreňov) inváznych druhov rastlín
dočasne uskladniť osobitne od zeminy, ktorá nie je výskytom týchto rastlín postihnutá
a ďalej s ňou nakladať tak, aby sa predišlo ich šíreniu;
4. Na mostnom objekte č. 209-02 vybudovať stále osobitné zariadenie v zmysle
stanoviska Ministerstva obrany Slovenskej republiky, list č. ÚSMŠ-193-20/2018;
5. Spravovať plán organizácie dopravy počas pripravovanej realizácie stavby s
obmedzeniami dopravy v úsekoch stavby a vopred oznámiť začiatok a koniec
stavebných prác a dopravných obmedzení Národnému centru vojenskej dopravy
ozbrojených síl Slovenskej republiky.
a
rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,
odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
č. 8552/2018-1.7/dj-R zo dňa 12. 10. 2018
potvrdzujem.

Odôvodnenie:
Dňa 13. 07. 2018 navrhovateľ Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta
14, 841 04 Bratislava (ďalej ako „navrhovateľ“) doručil na Ministerstvo životného
prostredia, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej ako „ministerstvo“)
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa,
Tomášovce (zmena č. 2)“ (ďalej ako „zmena navrhovanej činnosti“) vypracované podľa
prílohy č. 8a zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon č. 24/2006 Z.
z.“) spoločnosťou spoločnosťou Integra Consulting, s. r. o., Pobřežní 18/16, 186 00 Praha 8,
Česká republika v júli 2018.
Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je 22,5 km dlhý úsek rýchlostnej cesty R2
Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce. Pokračovanie rýchlostnej cesty začína mimoúrovňovou
križovatkou Kriváň predchádzajúceho úseku R2. Trasa ďalej pokračuje v súbehu so súčasnou
cestou I/16 a železničnou traťou v úzkom údolí Krivánskeho potoka. Na konci sa rýchlostná
cesta napojuje na cestu I/16 prostredníctvom dočasného pripojenia v Tomášovciach. Cesta
bude prechádzať katastrálnymi územiami obcí: Kriváň, Podkriváň, Píla, Mýtna, Divín,
Lovinobaňa, Uderiná, Podrečany a Tomášovce.
Pôvodná stavba R2 bola posudzovaná podľa zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov s týmito výsledkami:
 záverečné stanovisko č. 4366/04-1.6 „Rýchlostná cesta R2 Zvolen – Lovinobaňa“ z
posudzovania vplyvov na životné prostredie bolo vydané ministerstvom dňa
17.02.2006 ;
 záverečné stanovisko č. 12329/07-3.4/ml „Rýchlostná cesta R2 Lovinobaňa –
Ožďany“ z posudzovania vplyvov na životné prostredie bolo vydané ministerstvom
dňa 18.12.2007.
Následne bolo na stupni projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vypracované
a na ministerstvo predložené Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Rýchlostná cesta R2
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Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce“, na základe ktorého ministerstvo vydalo rozhodnutie zo
zisťovacieho konania č. 3134/2017-1.7/ml zo dňa 13. 02. 2017 s tým, že daný úsek sa nebude
ďalej posudzovať, pričom ministerstvo v rámci rozhodnutia určilo 3 podmienky pre
povoľujúce konanie.
Od doby vydania vyššie uvedených záverečných stanovísk (rok 2006, 2007)
a rozhodnutia zo zisťovacieho konania (rok 2017) došlo k nasledujúcim zmenám v projekte
stavby. Ide o tieto zmeny:
Variant
Ukazovateľ
Základný
variant
(r. 2006, 2007)
celková dĺžka trasy (km)
kategória cesty

22,568

podľa
Oznámenia

Posudzovaný
variant

o zmene (r.
2017)
21,9

22,5

R 24,5/100

R 24,5/100
aR
17,5/100

R 24,5/100

počet tunelov

0

0

0

počet mimoúrovňových križovatiek
(ks)

0

0

1

počet mostov (ks)

25

22

22

dĺžka mostov (km)

6,873

7,73213

7,73213

(premostenia)

(premostenia)

10650

5630

5630

dĺžka oporných múrov (m)

589

1315

1315

dĺžka zárubných múrov (m)

1435

1475

1475

dĺžka cestnej kanalizácie (m)

17909

6348,02

6348,02

17

14

14

dĺžka úpravy vodných tokov (m)

1406

1318,5

1318,5

počet asanácii (hospodárskej
budovy a rekreačný objekt - ks)

1

1

1

protihlukové steny (m)

počet objektov ORL

Oproti dokumentácii pre územné rozhodnutie z roku 2010 dochádza v dokumentácii pre
stavebné povolenie najmä k nasledovným zmenám a úpravám:
 Rozdelenie stavebného úseku R2 „Kriváň – Lovinobaňa – Tomášovce“ na dva stavebné
úseky:
1. časť tvorí úsek Kriváň – Mýtna (v dĺžke cca 8,5km) v kategórii 24,5/100
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2. časť tvorí úsek Mýtna – Tomášovce (km 8,941-21,760) v kategórii R24,5/100. Pracovné
staničenie sa ponechalo z dokumentácie pre územné rozhodnutie.
 Celá trasa Rýchlostnej cesty R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce je vedená v kategórii
24,50/100.
 Rozdelením pôvodného úseku R2 na dva stavebné úseky vyvolalo potrebu napojenia
rýchlostnej cesty R2 na cestu I/16, čoho výsledkom je dočasné prepojenie týchto ciest
formou úrovňovej stykovej križovatky pred vstupom do obce Mýtna (od Zvolena).
 V obci Mýtna pribudla v roku 2017, v porovnaní s predchádzajúcim stupňom projektovej
dokumentácie, mimoúrovňová križovatka Mýtna (SO 146) a trasa rýchlostnej cesty R2 sa
v tomto úseku vzdialila od obce Mýtna. Umiestnenie dopravného uzla je v súlade s
územným plánom obce Mýtna.
 V prvom úseku trasy došlo k šírkovej úprave (z pôvodnej kategórie 17,5/100 na kategóriu
24,5/100) i k výškovej úprave Mostného objektu SO 209.01 a SO 209.02 o celkovej dĺžke
4,354 km a Mostného objektu SO 210.00 o celkovej dĺžke 1,636 km.
Ministerstvo listom č. 8552/2018-1.7/dj-up, 40356/2018 zo dňa 23. 07. 2018
upovedomilo dotknuté obce, dotknuté orgány, povoľujúci orgán, rezortný orgán, že dňom
doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „správny
poriadok“) správne konanie vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny
navrhovanej činnosti na životné prostredie. Zároveň týmto listom zaslalo podľa § 29 ods. 6
zákona č. 24/2006 Z. z. informáciu o oznámení o zmene navrhovanej činnosti a vyzvalo ich
na zaujatie stanoviska podľa § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. najneskôr do 10 pracovných
dní od doručenia tohto upovedomenia. Ministerstvo dotknuté obce upozornilo, že podľa § 29
ods. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. majú do troch pracovných dní od doručenia oznámenia o
zmene navrhovanej činnosti informovať o jej doručení verejnosť prostredníctvom úradnej
tabule a na svojom webovom sídle, ak ho majú zriadené a zároveň verejnosť informovať, kde
a kedy možno do oznámenia o zmene nahliadnuť. Zároveň dotknuté obce uvedú, v akej lehote
môže verejnosť podávať pripomienky a označia miesto, kde sa môžu podávať. Ministerstvo
zároveň dotknuté obce požiadalo, aby zabezpečili sprístupnenie oznámenia o navrhovanej
činnosti najmenej 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií.
Informáciu a text oznámenia o zmene navrhovanej činnosti ministerstvo dňa 24. 07. 2018
zverejnilo na svojom webovom sídle, na adrese:
http://www.enviroportal.sk/sk//eia/detail/rychlostna-cesta-r2-krivan-lovinobanatomasovce-zmena-c-2
K oznámeniu o zmene bolo v stanovenej lehote doručených 15 stanovísk vrátane
dotknutej verejnosti.
Listom č. 8552/2018-1.7/dj-inf, 46904/2018 zo dňa 27. 08. 2018 ministerstvo požiadalo
navrhovateľa o doplňujúce informácie na objasnenie pripomienok a požiadaviek, ktoré sú
v stanoviskách uvedené, formou vyjadrenia do 10 dní od doručenia tejto výzvy.
Navrhovateľ zaslal stanovisko k stanoviskám listom č. 6271/80409/30601/2018/Má zo
dňa 11. 09. 2018.
Listom č. 8552/2018-1.7/dj-pod, 48946/2018 zo dňa 12. 09. 2018 ministerstvo
upovedomilo o podkladoch rozhodnutia a podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku oznámilo, že
účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť
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k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia prípadne navrhnúť jeho doplnenie do 7 dní od
doručenia tohto upovedomenia.
Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej
činnosti, vyjadrení orgánov štátnej správy a doručených stanovísk, predpokladaných vplyvoch
na životné prostredie dňa 12. 10. 2018 ministerstvo vydalo v zisťovacom konaní rozhodnutie
č. 8552/2018-1.7/dj-R, v ktorom rozhodlo, že zmena navrhovanej činnosti sa nebude
posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. Rozhodnutie bolo zverejnené na webovom sídle
ministerstva dňa 22. 10. 2018.
Proti rozhodnutiu bol v zákonnej lehote podaný dňa 08. 11. 2018 rozklad Mgr. Tomáša
Janca, trvale bytom Americká 3/12, 831 02 Bratislava (ďalej ako „podávateľ rozkladu“).
Podávateľ rozkladu žiada zrušiť prvostupňové rozhodnutie z dôvodu nedostatočného
posúdenia veci a navrhovanú zmenu ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. Má za
to, že zmena popísaná v Oznámení o zmene je tak rozsiahla, že zisťovacie konanie je
nedostatočné pre objektívne posúdenie vplyvov týchto zmien na životné prostredie a nie je
možné jednoznačne vylúčiť ich negatívne vplyvy. Trvá na pripomienkach a požiadavkách,
ktoré uviedol v písomnom stanovisku k predmetnému Oznámeniu o zmene:
- Súčasťou Oznámenia o zmene bolo viac zásadných dokumentov: Stanovisko
Výskumného ústavu vodného hospodárstva k vplyvom na vodné útvary, Exhalačná
štúdia, Hluková štúdia, Migračná štúdia, Posúdenie vplyvov na územia NATURA
2000, Posúdenie vplyvov na hydromorfologický stav vodných tokov, Posúdenie rizík
súvisiacich so zmenou klímy, ale podávateľ rozkladu upozornil, že nie sú iba
o posúdení zmien uvedených v Oznámení o zmene, ale svojim rozsahom sa týkajú
celej stavby predmetného úseku.
- Pre posúdenie vplyvov s tak významným rozsahom nepovažuje zisťovacie konanie za
dostačujúce.
Ministerstvo listom č. 8552/2018-1.7/dj-up zo dňa 22. 11. 2018 upovedomilo podľa § 56
správneho poriadku ostatných účastníkov konania o obsahu podaného rozkladu podávateľa a
vyzvalo ich, aby sa k nemu vyjadrili do 10 dní od doručenia tejto výzvy.
K obsahu
podaného
rozkladu
sa
vyjadril
navrhovateľ
listom
č.
6271/111682/30601/2018/Má zo dňa 11. 12. 2018, v ktorom uvádza, že podávateľ rozkladu
neuvádza žiadne konkrétne vplyvy zmeny navrhovanej činnosti a neprináša žiadne nové
skutočnosti, ktoré by spochybnili správnosť vyhodnotenia vplyvov zmeny navrhovanej
činnosti.
Ministerstvo listom č. 2257/2019-1.7/zg, 4044/2019 zo dňa 22. 01. 2019 predložilo
napadnuté rozhodnutie, rozklad a vyjadrenie navrhovateľa k rozkladu ako aj príslušný spisový
materiál v zmysle § 61 ods. 3 a § 57 ods. 2 správneho poriadku ministrovi životného
prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „odvolací orgán").
Odvolací orgán v súlade s § 59 ods. 1 správneho poriadku preskúmal napadnuté
rozhodnutie ministerstva v celom rozsahu a k podanému rozkladu zaujal nasledujúce
stanovisko:
Odvolací orgán sa nestotožňuje s námietkou podávateľa, že dokumenty predložené k
oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti - Stanovisko Výskumného ústavu vodného
hospodárstva k vplyvom na vodné útvary, Exhalačná štúdia, Hluková štúdia, Migračná štúdia,
Posúdenie vplyvov na územia NATURA 2000, Posúdenie vplyvov na hydromorfologický
stav vodných tokov a Posúdenie rizík súvisiacich so zmenou klímy mali byť spracované iba
pre zmeny uvedené v Oznámení o zmene navrhovanej činnosti a nie pre celý úsek rýchlostnej
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cesty Kriváň – Lovinobaňa – Tomášovce. Odvolací orgán uvádza, že práve za účelom
preukázania skutočnosti, či navrhovaná činnosť bude alebo nebude mať negatívne vplyvy na
životné prostredie, bolo potrebné posúdiť úsek kumulatívne s viacerými zmenami (ako je
uvedené v tabuľke zmien) ako celok.
Odvolací orgán sa nestotožňuje s námietkou podávateľa rozkladu, že pre posúdenie
vplyvov s tak významným rozsahom nie je zisťovacie konanie dostačujúce. Odvolací orgán
zastáva názor, že v oznámení o zmene navrhovanej činnosti vrátane odborných štúdií bolo
dostatok informácií a podkladov, na základe ktorých bolo možné vyhodnotiť, že zmena
navrhovanej činnosti nepredstavuje taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej
miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov.
Na základe vyššie uvedeného a na základe štúdia administratívneho spisu má odvolací
orgán za to, že v tomto prípade ministerstvo správne vyhodnotilo, že táto zmena neprinesie
také závažné zásahy do životného prostredia, ktoré by viedli k potrebe nového posudzovania
vplyvov. Zároveň odvolací orgán upozorňuje na skutočnosť, že ministerstvo sa s námietkami
podávateľa rozkladu zaoberalo v rámci zisťovacieho konania a ich vyhodnotenie uviedlo
v rámci rozhodnutia na str. 8, čo odvolací orgán považuje za dostatočné.
Z vyššie uvedených dôvodov po preskúmaní rozkladom napadnutého rozhodnutia
a príslušnej spisovej dokumentácie s prihliadnutím na stanovisko Osobitnej komisie ministra
životného prostredia Slovenskej republiky pre konanie vo veciach rozkladov vo veciach
posudzovania vplyvov na životné prostredie konštatujem, že v uvedenej veci bolo potrebné
rozhodnúť tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu sa v zmysle § 61 ods. 2 správneho poriadku nemožno odvolať.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

László Sólymos
minister životného prostredia
Slovenskej republiky
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Doručuje sa:
1. Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
2. Mgr. Tomáš Janco, Americká 3, 831 02 Bratislava
3. Obec Kriváň, Obecný úrad č. 441, 962 04 Kriváň
4. Obec Podkriváň, Obecný úrad č. 87, 985 51 Podkriváň
5. Obec Píla, Obecný úrad č. d. 68, 985 53 Mýtna
6. Obec Mýtna, Obecný úrad, 985 53 Mýtna
7. Obec Divín, Obecný úrad, Námestie Mieru 654/3, 985 52 Divín
8. Obec Lovinobaňa, Obecný úrad, SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa
9. Obec Uderiná, Obecný úrad, 985 55 Uderiná
10. Obec Podrečany, Obecný úrad č. 190, 985 54 Podrečany
11. Obec Tomášovce, Obecný úrad, Partizánska 132/7, 985 56 Tomášovce
12. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava
Na vedomie:
1. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a
pozemných komunikácií, Námestie slobody 6, P.O.Box 100, 810 05 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, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
4. Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, 974 01 Banská
Bystrica
5. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Trieda SNP
75, 974 01 Banská Bystrica
6. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Zvolen, Lieskovská cesta
500/38, 960 01 Zvolen
8. Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie, J.G. Tajovského 1462/9,
962 12 Detva
9. Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie SNP 96/50,
960 01 Zvolen
10. Okresný úrad Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám SNP
35/48, 960 01 Zvolen
11. Okresný úrad Detva, odbor krízového riadenia, J.G. Tajovského 1462/9, 962 12 Detva
12. Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor, Študentská 12, 960 01 Zvolen
13. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor dopravných
pôdohospodárstva, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica
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14. Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, Námestie republiky 26, 984 36
Lučenec
15. Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie republiky
26, 984 36 Lučenec
16. Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie
republiky 26, 984 36 Lučenec
17. Okresný úrad Lučenec, Odbor krízového centra, Námestie republiky 26, 984 36
Lučenec
18. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská
Bystrica
19. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody,
biodiverzity a krajiny, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
20. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov
na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
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