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O Z N Á M E N I E 

 
 Oznamujeme občanom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, že Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti 

o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia k zámeru navrhovanej činnosti  

 

„Modernizácia železničného uzla Bratislava – vetva ZÁPAD“, 

 

ktorej navrhovateľom je spoločnosť Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, v zastúpení 

spoločnosťou REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava, v rámci konania podľa 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“), vydal rozhodnutie č. OU-BA-OSZP3-2021/037711-061, zo dňa 20.07.2021, podľa ktorého sa predmetná 

navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona. 

Účelom navrhovanej činnosti je modernizácia železničného uzla Bratislava – vetva ZÁPAD, ktorá zahŕňa železničnú 

infraštruktúru na území mesta Bratislava v úseku ŽST Devínska Nová Ves (vrátane) – ŽST Bratislava hlavná stanica (vrátane) 

v sžkm 39,494 – 55,379. Celková dĺžka stavby je 15,9 km.  

Modernizácia železničnej trate spočíva v skvalitnení jej technických parametrov prostredníctvom zvýšenia jej 

technickej vybavenosti integráciou moderných a progresívnych prvkov so súčasným zvýšením rýchlosti a priepustnosti 

železničnej prepravy. Súčasný účel a význam činnosti zostanú zachované, zachovaný bude charakter celoštátnej dráhy slúžiacej 

verejnej železničnej doprave. 

Zámer je vypracovaný okrem nulového variantu v dvoch variantných riešeniach. 

Dokumentácia, ako aj predmetné rozhodnutie Okresného úradu Bratislava sú prístupné na internetovej adrese: 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/modernizacia-zeleznicneho-uzla-bratislava-vetva-zapad. 

Účastníci konania vrátane verejnosti v súlade s § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní majú právo podať odvolanie proti 

tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3. 

Vo vzťahu k verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní za deň doručenia rozhodnutia sa považuje pätnásty 

deň zverejnenia tohto rozhodnutia na webovom sídle Ministerstva vnútra SR a zároveň na úradnej tabuli príslušného orgánu. 

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. Anton Gábor 
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Bratislava, 04.08.2021 

 

Na vedomie:  starosta,  tlačový tajomník, odd. ÚK a SP 

Vybavuje: Mgr. Peter Lukáč, 02/49253378 

 


