Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Bratislava: 19. 08. 2021
Číslo: 7120/2021-6.6/ac-RH
ROZSAH HODNOTENIA
určený podľa § 30 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre hodnotenie
vplyvov zmeny navrhovanej činnosti „Diaľnica D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové
Mesto“.
Navrhovateľ, Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04
Bratislava (ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 23. 02. 2021 na Ministerstvo životného
prostredia Slovenskej republiky, sekciu ochrany prírody, biodiverzity a odpadového
hospodárstva (v súčasnosti sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie), odbor
posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) v súlade s § 18 ods. 2
písm. c) a podľa § 29 ods. 1 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
(ďalej len „zákon“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Diaľnica D3 Žilina, Brodno
– Kysucké Nové Mesto“, vypracované spoločnosťou Dopravoprojekt, a. s. vo februári 2021
podľa prílohy č. 8a zákona (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“).
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. f) zákona, upovedomilo podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku
všetkých známych účastníkom konania, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej
činnosti začalo podľa § 18 správneho poriadku správne konanie vo veci zisťovacieho konania
o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie.
MŽP SR podľa § 29 ods. 6 zákona zverejnilo oznámenie o zmene navrhovanej
činnosti na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a zaslalo
toto upovedomenie (list č. 7120/2021-6.6/ac 11741/2021 zo dňa 26. 02. 2021) povoľujúcemu,
dotknutému a rezortnému orgánu a dotknutej obci a vyzvalo na doručenie stanoviska v
zákonom stanovenej lehote a zároveň zaslalo dotknutým obciam oznámenie o zmene
navrhovanej činnosti v listinnej forme.
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené na webovom sídle
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dialnica-d3-zilina-brodno-kysucke-nove-mestoMŽP SR rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní č. 7120/2021-6.6/ac-R zo dňa
13. 05. 2021 rozhodlo, že sa zmena navrhovanej činnosti bude posudzovať podľa zákona.
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Účelom stavby je výstavba diaľnice D3 v úseku Žilina, Brodno – Kysucké Nové
Mesto. Zmena navrhovanej činnosti bude umiestnená v Žilinskom samosprávnom kraji,
okrese Žilina a Kysucké Nové Mesto, Čadca, v katastrálnom území Považský Chlmec,
Budatín, Vranie, Brodno, Budatínska Lehota, Oškerda, Povina, Rudinka, Radoľa a Kysucký
Lieskovec.
Podľa prílohy č. 8 k zákonu je zmena navrhovanej činnosti zaradená v časti 13.
Doprava a telekomunikácie, položka č. 1. Diaľnice a rýchlostné cesty vrátane objektov – časť
A - povinné hodnotenie bez limitu.
V stanoviskách k zmene navrhovanej činnosti, ktoré boli doručené na MŽP SR podľa
zákona sa vyskytlo niekoľko podstatných pripomienok k zmene navrhovanej činnosti, ktoré si
vyžadovali prerokovanie v zmysle zákona a na základe ktorých MŽP SR špecifikovalo
požiadavky uvedené v bode 2.2. rozsahu hodnotenia. Navrhovateľovi boli zaslané kópie
doručených stanovísk k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a k návrhu rozsahu
hodnotenia na vyhodnotenie podľa bodu 2.2.33 tohto rozsahu hodnotenia.
Prerokovanie rozsahu hodnotenia v zmysle § 30 ods. 1 zákona sa vykonalo v súlade
s § 65g ods. 1 zákona v listinnej podobe a elektronickej podobe (v súlade so zákonom
č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
Na základe odborného posúdenia predložených dokumentov, zhodnotenia stavu
životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk orgánov verejnej správy,
dotknutých obcí a dotknutej verejnosti, MŽP SR určuje nasledujúci rozsah hodnotenia,
ktorého návrh bol prerokovaný v zmysle predchádzajúceho odseku:
1. VARIANTY RIEŠENIA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti sa určuje
dôkladné zhodnotenie nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť
neuskutočnila), a variantu, ktorý je uvedený v predloženom oznámení o zmene navrhovanej
činnosti.
2. ROZSAH HODNOTENIA URČENÝCH VARIANTOV
2.1. Všeobecné podmienky
2.1.1 Navrhovateľ zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení vplyvov zmeny navrhovanej
činnosti na životné prostredie (ďalej len „správa o hodnotení“). Vzhľadom na povahu
a rozsah zmeny navrhovanej činnosti a jej lokalizáciu je potrebné, aby správa o
hodnotení obsahovala rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č. 11
zákona, primerane charakteru zmeny navrhovanej činnosti;
2.1.2 Na vypracovanie správy o hodnotení sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa v študijnom odbore zodpovedajúcom odboru činnosti alebo oblasti činnosti
uvedenej vo vyhláške č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej
spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie;
2.1.3 Pre hodnotenie zmeny navrhovanej činnosti sa nestanovuje harmonogram ani žiadne
špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia. Platnosť rozsahu
hodnotenia je tri roky od jeho určenia;
2.1.4 Posúdenie vplyvov vykonať komplexne, vrátane kumulatívnych a synergických
vplyvov;
2.1.5 Navrhovateľ doručí na MŽP SR 8 kompletných listinných vyhotovení správy
o hodnotení, 1 samostatné listinné vyhotovenie Všeobecne zrozumiteľného
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záverečného zhrnutia (uvedené v prílohe č. 11 časti C bode X. zákona), 1 kompletnú
správu o hodnotení na elektronickom nosiči dát a 1 samostatné vyhotovenie
Všeobecne zrozumiteľného záverečného zhrnutia na elektronickom nosiči dát.
2.2 Špecifické požiadavky
Z predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a stanovísk k nemu
doručených na MŽP SR vyplynula požiadavka v správe o hodnotení podrobnejšie
rozpracovať nasledujúce požiadavky súvisiace so zmenou navrhovanej činnosti:
2.2.1 Vypracovať migračnú štúdiu, v ktorej bude vyhodnotený vplyv na migráciu
živočíchov v rámci dotknutých území, a to na základe terénneho prieskumu vrátane
zimného obdobia, na základe podkladov Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky
(ďalej len „ŠOP SR“), informácií napr. od miestnych poľovných združení, ornitológov
a pod. Identifikovať migračné trasy živočíchov pravdepodobne dotknutých zmenou
navrhovanej činnosti. Na základe výsledkov migračnej štúdie navrhnúť technické
riešenie stavby a zodpovedajúce zmierňujúce opatrenia na zabezpečenie migrácie
živočíchov (ekodukt, mosty, priepusty, oplotenie, vegetačné úpravy, navádzacie
zábrany pre obojživelníky, zábrany proti preletu vtáctva a pod.). Parametre
migračných objektov konzultovať a navrhnúť v spolupráci so ŠOP SR;
2.2.2 Riešenie kritických úsekov stavby, ktoré zasahujú do chránených území a ďalších
záujmov ochrany prírody, konzultovať so ŠOP SR;
2.2.3 Vypracovať Primerané posúdenie vplyvov plánov a projektov na územia sústavy
Natura 2000 v zmysle Metodiky hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov
na územia Natura 2000 v Slovenskej republike (2014, 2016). Hodnotenie vykonať na
základe aktuálneho prieskumu a v spolupráci s biológmi príslušného zamerania. V
rámci príloh k primeranému posúdeniu doplniť prehľadnú mapu so zobrazením
projektu a hodnotených záujmov ochrany prírody a podrobnejšie mapy so zobrazením
problematických úsekov zasahujúcich do chránených biotopov, biotopov druhov, ako
aj migračných koridorov živočíchov;
2.2.4 Na základe aktuálnych údajov vypracovať inventarizáciu dotknutých biotopov a
druhov národného a európskeho významu, vyhodnotiť vplyvy zmeny navrhovanej
činnosti na identifikované biotopy a druhy, a v prípade zistenia ich ohrozenia
vypracovať konkrétne opatrenia;
2.2.5 Spracovať návrh opatrení v prípade zistení straty alebo ohrozenia biodiverzity z titulu
nevyhnutného zásahu do nechránených ekosystémov a biotopov ako aj do druhov
národného a medzinárodného významu, doložiť nevyhnutnú inventarizáciu dotknutých
ekosystémov a biotopov národného a európskeho významu;
2.2.6 Navrhnúť konkrétne zmierňujúce opatrenia zmeny navrhovanej činnosti,
predovšetkým v súvislosti s identifikovanými vplyvmi (ku každému vplyvu navrhnúť
príslušné zmierňujúce opatrenie vrátane jeho charakteristiky, rozsahu a časového
horizontu realizácie) v etape výstavby aj v etape prevádzky osobitne;
2.2.7 V návrhu monitorovania a poprojektovej analýzy (bod VI prílohy č. 11 zákona) uviesť
konkrétne požiadavky na monitoring jednotlivých zložiek životného prostredia: prvky
na monitorovanie, obdobie monitorovania (pred, počas a po realizácii navrhovanej
činnosti, pričom pre faktor hluk je nutné riešiť všetky referenčné časové intervaly
(deň, večer, noc)), trvanie monitorovania a návrh spôsobu odovzdávania výstupov, na
základe údajov dostupných v čase vypracovania správy o hodnotení;
2.2.8 Zabezpečiť a vyhodnotiť aplikáciu strategického dokumentu Stratégia adaptácie
Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“ schválený uznesením
vlády Slovenskej republiky č. 148/2014 a osobitnou štúdiou, ktorá bude súčasťou
správy o hodnotení, zhodnotiť vplyv projektu na zmenu klímy a jej dopady a projekt
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2.2.9
2.2.10

2.2.11
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2.2.13

2.2.14
2.2.15
2.2.16
2.2.17
2.2.18

2.2.19

riešiť v súlade s politikou adaptácie krajiny, miest a obcí a navrhnúť konkrétne
opatrenia pre adaptáciu krajiny na zmenu klímy v trase zmeny navrhovanej činnosti,
spresniť technické riešenie zmeny navrhovanej činnosti (mosty, odvodnenie,
vegetačné úpravy, zabezpečenie skládok materiálu voči prívalovým dažďom, zábrany
voči vetru a pod.) v zmysle dokumentu Metodická príručka posudzovania dopadov
zmeny klímy na veľké projekty v sektore, ktorý vypracoval Výskumný ústav dopravný
v roku 2018;
Zhodnotiť stret záujmov s osobitne chránenými objektmi v krajine (chránené
ložiskové územie, dobývací priestor, ťažobné priestory nevyhradených surovín
a pod.);
Definovať najbližšiu existujúci obytnú, resp. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb
v okolí zmeny navrhovanej činnosti vo vzťahu k predpokladaným vplyvov a prípade
potreby navrhnúť zmenu trasy v novom subvariante, resp. navrhnúť zmierňujúce
opatrenia;
Posúdiť riziko kontaminácie pôdy a následne aj podzemnej vody pri havarijných
situáciách podľa § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“);
Doložiť opatrenia, ktoré splnia environmentálne ciele v zmysle vodného zákona
Jedným z environmentálnych cieľov pre útvar povrchovej vody (§ 2 písm. e) vodného
zákona) je vykonanie opatrenia na zabránenie zhoršeniu stavu útvarov povrchovej
vody;
Zhodnotiť riziká znečistenia podzemných vôd, zhoršenie ich kvality a ovplyvnenia
výdatnosti využívaných vodných zdrojov počas výstavby a realizácie zmeny
navrhovanej činnosti s ohľadom na možnosť zásahu do hydrogeologického režimu
podzemných vôd pri výstavbe, ako aj počas prevádzky navrhovanej činnosti;
Preskúmať hydrologické a hydrogeologické pomery, zhodnotiť vplyvy a riziká
s ohľadom na ochranné pásma vodárenských zdrojov, pásma prírodných minerálnych
zdrojov a prírodných liečivých zdrojov;
Analyzovať a vyhodnotiť riziko prívalového dažďa, navrhnúť spôsob riešenia
dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb pre zmenu
navrhovanej činnosti;
Zohľadniť a rešpektovať schválený záväzný dokument „Plán manažmentu
povodňového rizika v čiastkových povodiach SR“, v rámci ktorého sú navrhnuté
opatrenia na ochranu pred povodňami v dotknutých geografických oblastiach;
Spracovať preventívne opatrenia v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred
povodňami v znení neskorších predpisov;
Vypracovať a vyhodnotiť Primárne posúdenie zmeny navrhovanej činnosti podľa
článku 4.7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, ktorou sa stanovuje
rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky. Vyhodnotiť vplyv zmeny
navrhovanej činnosti z hľadiska možného ovplyvnenia kvantitatívno-kvalitatívnych
parametrov na útvary povrchových a podzemných vôd a možný vplyv prevádzky
zmeny navrhovanej činnosti na ich kvalitu;
Vypracovať a vyhodnotiť aktuálnu hlukovú a vibračnú štúdiu, dokladujúcu vplyv
mobilných zdrojov hluku (doprava) a stacionárnych zdrojov hluku na chránené
územie existujúcej zástavby, ako aj plánovanej v súlade s požiadavkami zákona č.
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií. Štúdia musí byť
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vypracovaná odborne spôsobilou osobou s oprávnením na vypracovanie hlukových
štúdií. Na základe výsledkov hlukovej štúdie je nutné navrhnúť protihlukové opatrenia
s preukázaním ich predpokladanej účinnosti, v etape výstavby aj v etape prevádzky;
Špecifikovať protihlukové opatrenia (stavebno-technické riešenie, presné umiestnenie
a výška protihlukových stien, tvar a spôsob tlmenia hluku, súvis s ich možným
vplyvom na kolízie vtákov) a overiť účinnosť navrhnutých protihlukových stien, a to
najmä v súvislosti s ďalším zdrojom hluku v dotknutom území (napr. vlaková
doprava);
Vypracovať a vyhodnotiť aktuálnu emisnú štúdiu vplyvu zmeny navrhovanej činnosti
na kvalitu ovzdušia v etape výstavby aj v etape prevádzky, vrátane prachových častíc;
Definovať dopravné stavby, ktoré sú podmieňujúce pre funkciu navrhovanej činnosti
– prestavba komunikácií, či ich skapacitnenie, navrhované mimoúrovňové križovatky
so železnicami a cestami vo vlastníctve Slovenskej republiky, Vyšších územných
celkov a obcí, lesné a poľné cesty, cyklochodníky a chodníky pre peších;
Podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie na existujúce
cesty (s identifikáciou a kategorizáciou príslušných komunikácií), ako aj celkovú
organizáciu dopravy v území súvisiacom so zmenou navrhovanej činnosti v súlade s
príslušnými normami STN a Technickými podmienkami s prehľadnou mapovou
prílohou;
Vyhodnotiť, či umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti nebude zasahovať do
pozemkov, na ktorých sú evidované environmentálne záťaže, popísať a vyhodnotiť
vplyv realizácie zmeny navrhovanej činnosti v samostatnej kapitole a spracovať ju
podľa aktuálneho Informačného systému environmentálnych záťaží Slovenskej
republiky. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom
environmentálnej záťaže s vysokou prioritou riešenia je potrebné posúdiť a overiť
geologickým prieskumom životného prostredia;
Navrhnúť a rozpracovať riešenia výstavby mostov, spracovať riešenie prechodu ponad
vodné toky, hlbokých zásekov a zárezov do svahov alebo morfologických vyvýšenín;
Zadefinovať a rešpektovať významné prvky technickej a dopravnej infraštruktúry
vrátane ich ochranných a bezpečnostných pásem, ktoré budú križované alebo dotknuté
zmenou navrhovanej činnosti, ako aj riešenie prekládok týchto prvkov infraštruktúry
a ich umiestnenie;
Opísať a znázorniť zabezpečenie prístupnosti vlastníkov na pozemky, ktoré budú
pravdepodobne ovplyvnené zmenou navrhovanej činnosti a ich prístupnosť môže byť
ovplyvnená;
Vyhodnotiť potrebu stavebných materiálov (najmä stavebného kameňa) ako aj
výziskov stavebného kameňa zo zásahov do geologického prostredia s určením
lokality (zdroja);
Popísať a vyhodnotiť spôsob využitia, umiestnenie dočasných depónií výkopovej
zeminy, stavebného materiálu a stavebných dvorov, predpokladané komunikácie, po
ktorých bude zabezpečený ich prevoz a zdroj stavebného materiálu;
Navrhnúť zhromaždiská nebezpečného odpadu, ktorý bude vznikať jednak pri
výstavbe a následne pri jej prevádzke;
Navrhnúť zhromaždiská znečistených zemín a popísať spôsob nakladania so
znečistenými zeminami, ktoré môžu vznikať najmä v prípade havarijných únikov
prevádzkových náplní mechanizmov do podložia;
Zhodnotiť kumulatívne vplyvy s ďalšími projektmi (existujúcimi aj plánovanými);
Písomne vyhodnotiť splnenie alebo nesplnenie (v danom prípade zdôvodniť, prečo
nie) všetkých pripomienok k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a k určenému
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rozsahu hodnotenia, v samostatnej kapitole zhodnotiť splnenie jednotlivých bodov
tohto rozsahu hodnotenia.
3. UPOZORNENIE,
Podľa § 30 ods. 6 zákona a v súlade s bodom 2.1.3. tohto rozsahu hodnotenia je
platnosť rozsahu hodnotenia 3 roky od jeho určenia.
Podľa § 30 ods. 7 zákona navrhovateľ v spolupráci s dotknutou obcou bezodkladne
informuje verejnosť o určenom rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny
a jeho harmonograme spôsobom v mieste obvyklým.
Podľa § 30 ods. 8 zákona verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj,
dotknutý orgán a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia
navrhovanej činnosti alebo jej zmeny do desiatich pracovných dní od jeho zverejnenia podľa
ods. 7 príslušnému orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí navrhovateľovi.

Mgr. Barbora Donevová
poverená vykonávaním funkcie
riaditeľa odboru
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Žilina
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad správy majetku štátu, Kutuzovova 8,
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Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Inšpektorát kúpeľov a žriedel,
Limbová 2, P.O.BOX 52, 837 52 Bratislava 37
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