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Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva 

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

   
                                                                                                      Bratislava 19. novembra 2020 

        Číslo: 8119/2020-1.7/ed 
                                             59485/2020 

59493/2020-int.                                            
 

ROZHODNUTIE 

 

 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho 

hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, 
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) v spojení s § 54 ods. 2 písm. g) 
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 § 19 zákona č. 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov  a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov po vykonaní konania o podnete navrhovanej činnosti 
„Rozšírenie hausbótovej osady na Jarovskom ramene Dunaja“, takto: 

 
Navrhovaná činnosť „Rozšírenie hausbótovej osady na Jarovskom ramene Dunaja“, 

uvedená v odôvodnenom písomnom podnete 
 

s a    n e b u d e    p o s u d z o v a ť 

 
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
 

Odôvodnenie : 
 

Dňa 04. 05. 2020 bol na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu 
environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na 
životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) doručený odôvodnený písomný podnet od 
Združenia domových samospráv, Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava, na začatie konania 
podľa § 19 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“) vo veci 
navrhovanej činnosti „Rozšírenie hausbótovej osady na Jarovskom ramene Dunaja“ (ďalej len 
„podnet“). 

 
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 
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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. g) zákona upovedomilo podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku známych účastníkov 
konania o tom, že dňom doručenia podnetu začalo podľa § 19 ods. 3 zákona konanie, v ktorom 
MŽP SR rozhodne, či navrhovaná činnosť „Rozšírenie hausbótovej osady na Jarovskom 
ramene Dunaja“ sa bude/nebude posudzovať podľa zákona. 

 
O vyššie uvedenej skutočnosti MŽP SR zároveň informovalo podľa § 19 ods. 4 zákona 

povoľujúci orgán. 
 
Informácia podľa § 24 ods. 1 písm. a) zákona, o podnete podanom podľa § 19 zákona 

bola zverejnená na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na 
adrese: 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-hausbotovej-osady-na-
jaroveckom-ramene-dunaja 

 
MŽP SR zároveň za účelom zistiť presne a úplne skutočný stav veci podľa  § 32 ods. 1 

správneho poriadku, vyzvalo listom č. 8119/2020-1.7/ed 24984/2020 zo dňa 26. 05. 2020 
rezortný orgán a dotknuté orgány na doručenie stanoviska k podnetu v lehote do 10 dní odo dňa 
doručenia vyzvania.  

 
Predmetom navrhovanej činnosti „Rozšírenie hausbótovej osady na Jarovskom ramene 

Dunaja“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“) je zvýšenie počtu polôh  na umiestnenie plávajúcich 
zariadení z počtu 226 na počet 246 na Jarovskom ramene Dunaja v katastrálnom území Jarovce. 
Zároveň sa jedná o plávajúce zariadenia, ktoré boli pôvodne lokalizované v území, kde sa 
v súčasnosti realizuje výstavba mosta budúcej diaľnice D4, t.z., že nedôjde k celkovému 
navýšeniu počtu plávajúcich zariadení na Jarovskom ramene Dunaja, ale len k ich 
premiestneniu do lokality existujúcej hausbótovej osady. Predmetné územie je situované 
v chránenom vtáčom území SKCHVU007 Dunajské Luhy (ďalej len „CHVÚ Dunajské luhy“), 
ktoré bolo vyhlásené vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky                        
č. 440/2008 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dunajské luhy v znení neskorších 
predpisov za účelom zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho 
významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov. 

 
K predmetu podaného podnetu sa vyjadrili (uvedené v skrátenom znení): 
 
 Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia – dotknutý orgán (list č. OU-BA-OSZP3-
2020/082619/SEA/V-EIA-súhr.st. zo dňa 12. 06. 2020) – v stanovisku poukazuje najmä na 
skutočnosť, že predmetné územie je súčasťou nadregionálneho biocentra Bratislavské luhy, že 
sa tu nachádzajú lokality výskytu drevín, na výrub ktorých sa vyžaduje vydanie súhlasu na 
výrub, a že realizáciou navrhovanej činnosti môže dôjsť k zásahu do biotopu chráneného 
živočícha, nakoľko v lokalite medzi Jarovským ramenom Dunaja a Veľkým Zemníkom boli 
identifikované pobytové znaky bobra euroázijského. Z hľadiska záujmov ochrany prírody 
požaduje Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia posúdenie navrhovanej činnosti podľa zákona 
s ohľadom na možný kumulatívny vplyv všetkých investičných akcií v predmetnej lokalite 
(centrum rýchlostnej kanoistiky a veslovania, outdorový športový areál, výstavba diaľnice D4). 
 
 Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko na vedomie. Vzhľadom na skutočnosť, 
že navrhovaná činnosť bude situovaná v chránenom vtáčom území CHVÚ Dunajské luhy 
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a zároveň riešené územie je aj súčasťou biocentra nadregionálneho významu Bratislavské luhy 
(ďalej len „NRBc Bratislavské luhy“), si MŽP SR vyžiadalo stanovisko od Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny 
a Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, správa chránenej krajinnej oblasti Ponitrie 
a chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Nitre, pracovisko Bratislava (ďalej len „ŠOP 
SR“). MŽP SR aj na základe týchto stanovísk nepredpokladá významný negatívny vplyv na 
predmety ochrany CHVÚ Dunajské luhy a ich biotopy, nakoľko schválením nových polôh na 
státie plávajúcich zariadení nedôjde k zásadnej zmene plošného rozsahu resp. vonkajších hraníc 
hausbótovej osady. Nové polohy budú umiestnené medzi existujúce polohy a z tohto dôvodu 
MŽP SR nepredpokladá, že s umiestnením a prevádzkou hausbótov, najmä budovaním 
prístupových komunikácií, či inžinierskych sietí by dochádzalo k poškodeniu alebo k zničeniu 
biotopov alebo k škodám spôsobeným na chránených druhoch rastlín a živočíchov. Z tohto 
dôvodu preto nedôjde ani k zásahu do biotopu chráneného živočícha bobra euroázijského, ktorý 
je skôr lokalizovaný za vonkajšími hranicami hausbótovej osady. Zároveň ŠOP SR 
v stanovisku uvádza, že trvá na dodržiavaní podmienok, ktorú sú uvedené v rozhodnutí 
Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-BA-OSZP-
2015/7767-KTP zo dňa 12. 01. 2015, t.z. neexpandovať na okolité pozemky, nevytvárať nové 
prístupové cesty k plávajúcim zariadeniam, nespevňovať a neupravovať existujúce lesné 
a poľné cesty, nebudovať a neumiestňovať žiadne trvalé ani dočasné stavby a objekty mimo 
plochy plávajúceho zariadenia (prístrešky, altánky, garáže, sedenia, sklady, WC, ploty, 
zábradlia, ohrady, krby, chodníky, ohniská, športoviská, parkoviská a pod.), nezasahovať do 
okolitej vegetácie (nerúbať a neorezávať dreviny, nekosiť trávnaté porasty, neodstraňovať 
trstinové porasty a pod.), nevysádzať nepôvodné druhy rastlín a a drevín na brehu ani na vode. 
MŽP SR sa s týmto podmienkami stotožňuje a zároveň súhlasí, aby sa z hľadiska záujmov 
ochrany prírody a krajiny za vonkajšími hranicami osady ďalšie nové polohy pre státie 
plávajúcich zaradení nevytvárali. V stanovisku ŠOP SR je okrem iného aj uvedené, že tieto 
podmienky sú v súčasnosti prevádzkovateľmi dodržiavané. Zvýšením počtu polôh pre státie 
plávajúcich zariadení z 226 na 246, resp. presnejšie ich premiestnením z jednej lokality na inú 
v rámci Jarovského ramena Dunaja, pri ktorom nedôjde k plošnému rozšíreniu hausbótovej 
osady, MŽP SR nepredpokladá zvýšenie intenzity negatívneho vplyvu navrhovanej činnosti 
v kumulácii s ostatnými činnosťami v území (centrum rýchlostnej kanoistiky a veslovania, 
outdorový športový areál, výstavba diaľnice D4) oproti súčasnosti. Vzhľadom na charakter 
navrhovanej činnosti a výsledky hodnotenia jednotlivých vplyvov na životné prostredie 
vyhodnotených kumulatívne s existujúcim zaťažením prostredia a za účelom dodržania 
podmienok uvedených v rozhodnutí Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné 
prostredie pod č. OU-BA-OSZP-2015/7767-KTP zo dňa 12. 01. 2015, ktoré sú pre budúcich 
prevádzkovateľov plávajúcich zariadení záväzné, MŽP SR nepredpokladá taký nárast 
kumulatívnych a synergických vplyvov, ktorý by generoval vznik preťažených lokalít v 
hodnotenom území navrhovanej činnosti s následkom významného zhoršenia stavu 
povrchových a podzemných vôd, biotopov dotknutého NRBc Bratislavské luhy a vo vzťahu 
k predmetom ochrany CHVÚ Dunajské luhy. MŽP SR má za to, že posúdením navrhovanej 
činnosti podľa zákona nepredpokladá, že budú získané výrazne odlišné alebo inak významné 
informácie o vplyvoch navrhovanej činnosti na záujmy ochrany prírody a krajiny ako tie, ktoré 
boli zistené a vyhodnotené v rámci zisťovacieho konania v zmysle § 28 zákona č. 543/2002 Z. 
z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 
 

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom 
v Bratislave – dotknutý orgán (list č. HŽP/9093/2020 zo dňa 15. 06. 2020) – v stanovisku 
konštatuje, že z pohľadu ochrany verejného zdravia v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o 
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z.z.“), trvá na tom, aby navrhovaná činnosť 
bola posudzovaná podľa zákona, pričom požaduje: 
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- dokumentovať lokalizáciu navrhovanej činnosti vo vzťahu k ochranným pásmam 

vodných zdrojov využívaných na hromadné zásobovanie pitnou vodou, 
- v prípade, že danou činnosťou budú ochranné pásma vodných zdrojov dotknuté, 

odbornými posudkami preukázať, že rozšírenie hausbótovej osady a jej prevádzka 
nebude mať negatívny vplyv na kvalitu podzemných vôd v záujmovej oblasti a bude 
v súlade s ochrannými a režimovými opatreniami pre ochranné pásma dotknutých 
vodných zdrojov podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky č. 29/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných 
pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických 
úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov. 

 
 Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko na vedomie. V súvislosti s lokalizáciou 
navrhovanej činnosti vo vzťahu k ochranným pásmam vodných zdrojov využívaných na 
hromadné zásobovanie pitnou vodou si MŽP SR v súčinnosti s pracovníkmi z Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky, sekcie vôd a SLOVENSKÉHO 
VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátny podnik, odštepný závod Bratislava vyžiadalo 
podklad od Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná 
správa, z ktorého vyplynulo, že najbližším vodných zdrojom na hromadné zásobovanie 
obyvateľstva je vodný zdroj Rusovce – Ostrovné lúčky – Mokraď, ktorý je vzdialený 
min. 5 km juhovýchodne od riešeného územia navrhovanej činnosti. Vzhľadom na vyššie 
uvedené, MŽP SR konštatuje, že riešené územie navrhovanej činnosti nezasahuje do tohto 
zdroja na hromadné zásobovanie pitnou vodou a nie je ani v prekryve s jeho ochranným 
pásmom. MŽP SR zároveň uvádza, že v obci Jarovce sa nachádza ďalší lokálny zdroj, ktorý sa 
v súčasnosti už na hromadné zásobovanie pitnou vodou nevyužíva. S ohľadom na tieto 
okolnosti MŽP SR má za to, že negatívny vplyv navrhovanej činnosti vo vzťahu k najbližším 
vodným zdrojom na hromadné zásobovanie pitnou vodou ako aj na režim a kvalitu podzemných 
vôd nebol identifikovaný. 
    

 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd – dotknutý orgán 
(list č. 27024/2020 zo dňa 12. 06. 2020) – upozorňuje na dodržiavanie platnej legislatívy 
v súvislosti s umiestňovaním a prevádzkovaním hausbótu v zmysle zákona č. 338/2000 Z. z. 
o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, s ukotvením hausbótu pomocou vyväzovacieho zariadenia, ktoré je vodnou stavbou 
v zmysle zákona č. 364/2007 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, na ktorú je potrebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v konaní o povolení 
tejto vodnej stavby je správa vodného toku účastníkom konania, ktorý si uplatňuje požiadavky 
smerujúce na zachovanie a rozvoj všetkých funkcií vodného toku a jeho koryta. V závere 
stanoviska Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd odporúča MŽP 
SR, aby oslovilo aj Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu ochrany 
prírody, biodiverzity a krajiny a správcu vodného toku.   
  
 Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko na vedomie. Z predloženého stanoviska 
nevyplynuli požiadavky a pripomienky takého charakteru, ktoré by boli dôvodom na posúdenie 
navrhovanej činnosti podľa zákona. 

 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody, 
biodiverzity a krajiny – dotknutý orgán (list č. 8314/2020-6.3 zo dňa 13. 07. 2020) – 
v stanovisku konštatuje, že z hľadiska ochrany prírody, biodiverzity a krajiny nepovažuje za 
potrebné, aby sa navrhovaná činnosť posudzovala podľa zákona. Stanovisko odôvodňuje 
skutočnosťou, že pridelením dvadsiatich polôh nedôjde k zásadnej zmene plošného rozsahu 
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(vonkajšej hranice) hausbótovej osady, nakoľko nové polohy sa umiestnia medzi existujúce 
polohy. Z tohto dôvodu sa nepredpokladá významný negatívny vplyv na chránené územie 
sústavy Natura 2000. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany 
prírody, biodiverzity a krajiny podnet vyhodnotilo v súčinnosti so ŠOP SR. 
 
 Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko na vedomie. Z predloženého stanoviska 
nevyplynuli požiadavky a pripomienky takého charakteru, ktoré by boli dôvodom na posúdenie 
navrhovanej činnosti podľa zákona. 

 
 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, správa chránenej krajinnej oblasti 

Ponitrie a chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Nitre, pracovisko Bratislava – dotknutý 
orgán (list č. CHKOPNaDL-BA074-002/2020 zo dňa 08. 07. 2020) – v stanovisku popisuje 
časovú chronológiu riešenia problematiky s umiestňovaním a prevádzkou právajúcich 
zariadení na Jarovskom ramene Dunaja od roku 2006 až do súčasnosti. ŠOP SR navrhuje 
neposudzovať vplyv navrhovanej činnosti na životné prostredie, pokiaľ svojimi parametrami 
nepodlieha povinnému hodnoteniu. Odôvodňuje to tým, že nepredpokladá, že posúdením 
navrhovanej činnosti podľa zákona budú získané výrazne odlišné alebo inak významné 
informácie o vplyvoch navrhovanej činnosti na záujmy ochrany prírody a krajiny ako tie, ktoré 
už boli získané v rámci zisťovacieho konania podľa § 28 zákona č. 543/2002 z. z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktoré vykonal Okresný úrad Bratislava, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 
prostredia kraja aj v súčinnosti so ŠOP SR.  

  
 Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko na vedomie. Zároveň MŽP SR zastáva 
názor, že navrhovaná činnosť predstavuje činnosť, ktorá neobsahuje aktivity uvedené v prílohe 
č. 8 zákona, v ktorej sú uvedené navrhované činnosti podliehajúce konaniu o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie. Na základe tejto skutočnosti MŽP SR má za to, že navrhovaná 
činnosť nespĺňa kritéria podľa § 18 zákona a preto nepodlieha povinnému hodnoteniu ani 
zisťovaciemu konaniu podľa zákona. 

 
V zákonom stanovenej lehote sa k predmetu podaného podnetu nevyjadrili dotknutá obec 

Mestská časť Bratislava – Jarovce, dotknuté orgány Dopravný úrad, divízia vnútrozemskej 
plavby Bratislava, Hasičský a záchranný útvar h. m. Bratislavy a správca vodného toku Dunaj 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava. 
Uvedené stanoviská považuje MŽP SR sa súhlasné.    

 
MŽP SR, listom č. 8119/2020-1.7/ed 49546/2020 zo dňa 01. 10. 2020, v súlade s § 33 

ods. 2 správneho poriadku oznámilo účastníkom konania, že zhromaždilo podklady v rámci 
konania o podnete, ku ktorým sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť, taktiež k spôsobu 
ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie v lehote do 5 dní odo dňa doručenia tohto 
upovedomenia.  

 
Možnosť nazrieť do spisu alebo vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia podľa vyššie 

uvedeného upovedomenia využil účastník konania HAUSBÓT O. Z., Tallerova 4, 811 02 
Bratislava v zastúpení KORABOVA & LOVICH s. r. o., Laurinská 4, 811 01 Bratislava. 
Účastníkovi konania bolo umožnené nazretie do spisu dňa 29. 10. 2020 a zhotovenie kópie 
stanovísk doručených k podnetu. 

 
V rámci riešenia podnetu MŽP SR posúdilo navrhovanú činnosť vo vzťahu k možných 

negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie obyvateľov v záujmovom území a to 
najmä hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej 
činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov vrátane 
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kumulatívnych, pričom vzalo do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. 
Pri posudzovaní navrhovanej činnosti z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné 
prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona použilo MŽP SR aj 
kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona, uvedené v prílohe č. 10 zákona, ktorá je 
transpozíciou prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných 
a súkromných projektov na životné prostredie. 

 
MŽP SR neidentifikovalo také vplyvy, ktoré by realizáciou navrhovanej činnosti 

znamenali spoločensky neprijateľné riziko vážneho poškodenia alebo ohrozenia životného 
prostredia oproti súčasnému stavu, najmä vo vzťahu k Jarovskému ramenu  Dunaja, k  vodnému 
toku Dunaj, k CHVÚ Dunajské luhy a jeho predmetom ochrany, k NRBc Bratislavské luhy 
a biotopom v dotknutom území či zdravia obyvateľstva vo vzťahu k vodným zdrojom pre 
hromadné zásobovanie pitnou vodou. 

 
Územie, na ktorom sa má realizovať navrhovaná činnosť spadá pod 1. stupeň ochrany 

podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 
Riešené územie nezasahuje do žiadnych maloplošných alebo veľkoplošných chránených území. 
Zároveň je územie, na ktorom sa má realizovať navrhovaná činnosť súčasťou CHVÚ Dunajské 
luhy. MŽP SR konštatuje, že v minulosti ŠOP SR v súčinnosti so Slovenskou inšpekciou 
životného prostredia preukázali, že budovanie a prevádzka plávajúcich zariadení má 
preukázateľne negatívny vplyv na predmet ochrany CHVÚ Dunajské luhy, kedy došlo 
na niektorých lokalitách k zničeniu biotopov vhodných pre hniezdenie. Zároveň došlo 
k zníženiu frekvencie výskytu niektorých plachých druhov vtákov v dôsledku permanentného 
vyrušovania ako aj k zníženiu početnosti niektorých zimujúcich druhov vtákov. Vzhľadom na 
vyššie uvedené skutočnosti následne vydal Okresný úrad Bratislava rozhodnutie č. OU-BA-
OSZP-2015/7767-KTP zo dňa 12. 01. 2015, v ktorom určil za akých podmienok je možné 
plávajúce zariadenie v dotknutom území umiestniť a ako ho prevádzkovať aby sa v maximálnej 
možnej miere minimalizoval negatívny vplyv na faunu, flóru a priľahlé biotopy. Podrobnejšie 
sa vplyvom aj v kumulatívnom kontexte vo vzťahu k záujmom ochrany prírody a krajiny 
venuje MŽP SR v rámci vyjadrenia k stanovisku Okresného úradu Bratislava, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 
prostredia (str. č. 2 – 3 tohto rozhodnutia). MŽP SR sa zároveň stotožňuje s návrhom ŠOP SR, 
t.j. v prípade nedodržania uvedených podmienok nevydávať súhlas na státie plávajúceho 
zariadenia a rovnako v prípade opakovaného porušovania týchto podmienok vyzvať 
prevádzkovateľa a žiadateľa na vykonanie nápravy. 

 
Vplyvy počas realizácie a prevádzky na povrchovú vodu sa aj za dodržania podmienok 

uvedených v rozhodnutí Okresného úradu Bratislava č. OU-BA-OSZP-2015/7767-KTP zo dňa 
12. 01. 2015 nepredpokladajú. Vzhľadom na charakter a miesto realizácie navrhovanej činnosti 
sa nepredpokladajú žiadne negatívne vplyvy na režim, prúdenie a kvalitu podzemných vôd. 
Navrhovaná činnosť zároveň nezasahuje do žiadneho ochranného pásma vodárenského zdroja, 
ktorý sa využíva na hromadné zásobovanie pitnou vodou. S ohľadom na tieto skutočnosti 
možno konštatovať, že navrhovaná činnosť nebude mať žiadny negatívny vplyv na zdravie 
obyvateľstva, nakoľko jej realizáciou nedôjde k ohrozeniu kvality podzemných vôd najbližších 
vodárenských zdrojov využívaných na hromadné zásobovanie potnou vodou, tým pádom 
nedôjde ani k porušeniu ochranných a režimových opatrení pre ochranné pásma dotknutých 
vodných zdrojov, ktoré sú uvedené vo vyhláške  Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky č. 29/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem 
vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných 
pásmach vodárenských zdrojov. Vzhľadom na povahu a umiestnenie navrhovanej činnosti 
v rekreačnej lokalite zároveň MŽP SR nepredpokladá, že by z hľadiska záujmov ochrany 
verejného zdravia podľa zákona. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
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zdravia v znení neskorších predpisov s navýšením počtu plávajúcich zariadení vo vnútri osady 
došlo k významnému zhoršeniu hlukových či emisných pomerov oproti súčasnosti, a to aj 
v kumulácii s ostatnými realizovanými činnosťami v okolí, ktoré by mali významný negatívny 
vplyv na obyvateľov osady či dotknutej obce Mestská časť Bratislava – Jarovce. 

 
Vzhľadom na povahu, charakter a umiestnenie navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú 

negatívne vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny a na geodynamické javy 
a geomorfologické pomery. 

 
Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k trvalému ani dočasnému záberu 

poľnohospodárskej pôdy ani lesných pozemkov, nakoľko nové polohy pre umiestnenie 
plávajúcich zariadení sú lokalizované na parcelách, ktoré sú v katastri nehnuteľností 
charakterizované ako ostatná plocha, resp. vodná plocha. 

 
MŽP SR na základe preskúmania a posúdenia podnetu, doručených stanovísk, v ktorých 

neboli uvedené také skutočnosti, na základe ktorých by bolo opodstatnené posudzovanie 
navrhovanej činnosti podľa zákona k podnetu v zmysle § 19 ods. 5 písm. e) zákona a na základe 
zhodnotenia stavu životného prostredia a celkovej úrovne ochrany životného prostredia 
v záujmovom území usúdilo, že navrhovaná činnosť nepredstavuje taký zásah do životného 
prostredia, ktorý by v značnej miere ohrozoval životné prostredie a zdravie obyvateľov, resp. 
by bola v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti starostlivosti o životné 
prostredie a zdravie obyvateľov. 

 
Obavy vyjadrené v podnete podanom Združením domových samospráv Bratislava 

(zahustenie hausbótovej osady a s tým spojené vytláčanie chránených druhov rastlín 
a živočíchov z územia osady za jej hranice, úprava brehov nedovoleným spôsobom), vrátane 
možných kumulácie s ostatnými činnosťami v dotknutom území a s tým súvisiaci možný 
negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, vyhodnotilo MŽP SR aj 
s ohľadom na doručené stanoviská dotknutých orgánov za neopodstatnené. 

 
Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam MŽP SR rozhodlo tak, ako je uvedené vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
 

 Poučenie: 
 
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa § 61 

ods. 1 správneho poriadku na MŽP SR. 
 
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň 

pripúšťajú, preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. 
Správny súdny poriadok. 

 
 
 

Ing. Roman Skorka 
riaditeľ odboru 
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Rozdeľovník 

Doručuje sa (elektronicky): 
1. Mestská časť Bratislava – Jarovce, Palmová 1, 851 10 Bratislava – Jarovce 
2. Združenie domových samospráv, Rovniankova 1667/14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava 
3. HAUSBÓT O. Z., Tallerova 4, 811 02 Bratislava v zastúpení KORABOVA & LOVICH 

s.r.o., Laurinská 4, 811 01 Bratislava 
4. GOLD KAPITÁL, s.r.o., Mliekárenská 2, 821 09 Bratislava 
5. PGR s.r.o., Sreznevského 7, 831 03 Bratislava 
6. SONAR s.r.o., Bystrická 42, 841 07 Bratislava 
 
Doručuje sa (poštou):  
7. Ladislav Novák, Kvetoslavov 271, 930 41 Kvetoslavov 
8. Marek Husovský, Púpavova 22, 841 04 Bratislava 
9. Juraj Polóny, Mamateyova 24, 851 04 Bratislava 
10. Roland Karvan, Trinásta 22, 831 01 Bratislava 
11. Július Chudík, Blumentálska 24, 811 07 Bratislava 
12. Miroslav Győrödi, Mamateyova 14, 851 04 Bratislava 
13. Martin Baroš, Trenčianska 11, 821 09 Bratislava 
14. Jana Kovesiová, Septimiova 7A, 851 10 Bratislava 
15. Denisa Aigner, Medveďovej 21, 851 04 Bratislava v zastúpení Richard Byrtus, Nevädzova 

6/F, 821 01 Bratislava  
16. Richard Byrtus, Nevädzova 6/F, 821 01 Bratislava 
17. Stanislav Kupčulák, Ústie nad Priehradou 2, 028 01 Trstená 
18. Martin Paták, Sputnikova 3252/4, 821 02 Bratislava 
19. MUDr. Alexander Schill, Pustá 675/3, 841 08 Bratislava 
20. Tomáš Trupl, Púpavova 39, 841 04 Bratislava 
21. Ingrid Vajdová, Suchá 8C, 831 01 Bratislava 
22. Miroslav Kosztolányi, Tylová 23, 831 04 Bratislava 
 
Na vedomie (elektronicky): 
23. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
24. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
25. Dopravný úrad, Divízia vnútrozemskej plavby Bratislava, Prístavná 10, 821 09 Bratislava 
26. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod 

Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava 
27. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, správa chránenej krajinnej oblasti Ponitrie 

a chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Nitre, pracovisko Bratislava, Karloveská 63, 
841 04 Bratislava 4 

28. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 
29. Hasičský a záchranný útvar h. m. Bratislavy, Radlinského 6, 811 01 Bratislava 1 
30. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia vôd, TU 
31. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia ochrany prírody 

biodiverzity a krajiny, TU 
 
 
 
 

 


