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O Z N Á M E N I E 

Oznamujeme občanom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, že navrhovateľ, spoločnosť Železnice 

Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, v zastúpení spoločnosťou REMING CONSULT a.s., 

Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava, doručil na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor 

posudzovania vplyvov na životné prostredie 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 

o posudzovaní“) zámer navrhovanej činnosti 

„Modernizácia železničného uzla Bratislava – vetva VÝCHOD“. 

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

železničnú infraštruktúru v úsekoch C, D, E, F a úseku N, kde je v železničnej stanici Bratislava-Nové Mesto 

plánovaná výstavba centra riadenia dopravy: 

- úsek C: Bratislava hl. st. (mimo) – železničná stanica Bratislava-Rača (mimo), 

- úsek D: Bratislava hl. st. (mimo) – železničná stanica Bratislava-Vajnory, 

- úsek E: Odb. Vinohrady, Odb. Močiar – železničná stanica Bratislava-Nové Mesto, 

- úsek F: železničná stanica Bratislava-Nové Mesto (mimo) - železničná stanica Bratislava hl. st. (mimo), 

- úsek N: Centrum riadenia dopravy železničného uzla Bratislava. 

  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 – modernizácia trate 

s variantnosťou technických riešení náhrady zrušených úrovňových krížení (priecestí) a alternatívnou polohou novej 

železničnej zastávky Bratislava východ. 

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 17.01.2022 do 07.02.2022 na prízemí budovy Magistrátu 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT 

OFFICE. V elektronickej podobe je zámer k nahliadnutiu na stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/ 

detail/modernizacia-zeleznicneho-uzla-bratislava-vetva-vychod-. Verejnosť môže svoje písomné stanovisko 

k zámeru doručiť na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov 

na životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, do 07.02.2022; písomné stanovisko sa považuje za 

doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce (Hlavné mesto SR Bratislava). 
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