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Obecný úrad v Marianke, Školská č. 32, 900 33 Marianka, tel.: 02/65936694 
Obecný úrad v Borinke, Borinka č. 110, 900 32  Borinka, tel.: 02/65938 151 

Miestny úrad Záhorská Bystrica, Čsl. tankistov č. 134, 843 57 Bratislava 48, tel.: 02/65956210 
Mestský úrad Stupava, Hlavná č. 24/1, 900 31 Stupava, tel.: 02/60200912 

 
 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
Ing. Igor Choma 
generálny riaditeľ 
Mlynské Nivy 45 
821 09 Bratislava 

 
 
Dňa 17.04.2007 
 
 
Vec: Spoločné vyjadrenie k návrhom technickej štúdie diaľnice D4 Bratislava (D1 

križovatka Ivanka pri Dunaji – sever) – Stupava (cesta I/2) 
 

Obecné zastupiteľstvá obce Marianka, Borinka, mestskej časti Bratislava – 
Záhorská Bystrica a mesta Stupavy Vám predkladajú spoločné stanovisko k alternatívam 
technického riešenia diaľnice D4 Bratislava, spájajúcej tunelom pod Karpatmi západný 
a východný okraj Bratislavy s napojením na diaľničný systém, ktoré boli prezentované dňa 
13.03.2007 v Bratislave projektovou kanceláriou HBH Projekt, s.r.o., Brno. 

 
Katastre dotknutých obcí na západnej strane vyústenia diaľnice z tunela predstavujú 

oblasť s najzachovalejším životným prostredím a prírodou v blízkom okolí Bratislavy. Táto 
oblasť poskytuje výborné príležitosti pre rozvoj bývania rekreačno-vidieckeho charakteru. 
V tejto oblasti sa ako bioindikácia zdravého životného prostredia vyskytuje veľký počet 
chránených aj nechránených druhov fauny a flóry s vysokým počtom vysokej zveri 
v poľovných revíroch. V posledných rokoch sa do tejto oblasti presťahoval veľký počet 
obyvateľov Bratislavy hľadajúcich únik pred zhoršeným životným prostredím v Bratislave, 
čoho dôkazom je aj, po dlhom období prvý, pokles počtu obyvateľov Bratislavy, a to pokles 
zhruba o 50 tis. 

Navrhovaná výstavba diaľnice zhorší vzhľad obcí a okolitej krajiny, zníži ich 
krajinársku hodnotu. Vo variantoch, kde D4 prechádza cez Borinku je diaľnica vedená na 6 
metrovom násype 24 m širokým telesom na svahu nad súčasným intravilánom vo vzdialenosti 
100 – 150 m od existujúcej obytnej zástavby. 

Lesné pozemky, ktoré budú dotknuté líniovou stavbou, sú súčasťou Chránenej 
krajinnej oblasti (CHKO) Malé Karpaty a zároveň Bratislavského lesného parku. Tieto lesné 
porasty predstavujú lesy osobitného určenia s prioritnou funkciou rekreácie. 

Z hore uvedených dôvodov samosprávy našich obcí, mesta a mestskej časti pracujú na 
projekte „Zelené pľúca Bratislavy“ – oddychovej zóny pre turistov z Bratislavy a priľahlého 
územia, ako aj zo susedného Rakúska, s využitím rekreačného potenciálu a neprekročením 
únosnosti zaťaženia prírodného územia a dodržania stanovených limitov. Tento projekt je 
zameraný na vybudovanie významnej rekreačnej oblasti so zachovaním vidieckeho charakteru 
bývania v tesnom styku s prírodou za dodržania princípov trvalo udržateľného rozvoja, 
s rozvojom rekreačných a športových aktivít v blízkosti Bratislavy. Na realizáciu projektu 
samosprávy obcí v dotknutej oblasti pripravujú projekty na čerpanie financií zo štrukturálnych 
fondov EÚ. Vybudovanie diaľnice D4, a to podľa akéhokoľvek z prezentovaných technických 
riešení, ohrozuje úspešnú realizáciu spomínaného projektu. 
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V uvedenej oblasti sa nachádzajú chránené územia CHKO Malé Karpaty Prírodná 
rezervácia (PR) Pod Pajštúnom, PR Strmina, ako aj lokality súvislej európskej sústavy 
chránených území Natura 2000 – Chránené vtáčie územie (CHVÚ) Malé Karpaty a Územie 
európskeho významu (ÚEV) Homolské Karpaty. Podotýkame, že Slovenská republika sa 
zaviazala voči Európskej únii chrániť tieto územia, ktoré by boli variantmi 3 a 5 významne 
ohrozené. Sú známe prípady, keď projekty a financovanie diaľnic s negatívnym dopadom na 
územia NATURA 2000, boli už v niektorých krajinách Európskej únie zastavené (napr. 
Poľsko, Nemecko).  

Odporúčame zosúladenie investičných zámerov so zákonmi Slovenskej republiky, 
najmä v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku, ochrany prírody a krajiny; ako 
aj na úrovni EÚ, t.j. ambicióznou obnovenou Európskou stratégiou trvalo udržateľného 
rozvoja (EU SDS) odvodenou od Götenborgskej stratégie trvalo udržateľného rozvoja z roku 
2001 a pravidlami ochrany oblastí NATURA 2000. 

Realizácia pozemných variant vedenia diaľnice (t.j. nie tunelovým riešením) zníži 
biodiverzitu územia a negatívne ovplyvní krajinársku hodnotu územia, čím nevytvára 
predpoklady trvalo udržateľného rozvoja v území ani zabezpečenia vysokej kvality života 
obyvateľov a návštevníkov. 

Chápeme potrebu riešenia dopravného odbremenenia Bratislavy od tranzitnej dopravy 
a potrebu diaľničného prepojenia, je nutné ju však zosúladiť so schválenými koncepčnými 
dokumentmi priestorového rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja (bližšie v bode 5).  

 
Žiadame Vás o: 
 

1) Doplnenie alternatívy tunela LAMAČ – RAČA, kombinujúceho vstup na západnej strane 
v Lamači v mieste projektovaného ½ okruhu s opačných portálom v mieste súčasného 
návrhu, ktorá umožní napojenie na diaľnicu Bratislava – Trnava. Žiadame o zahrnutie 
tejto alternatívy do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej ako   
„EIA“). Bližšie v bode 4. 

2) Vypustenie variant s vedením diaľnice na území Borinky (3 a 5) a nezahrnutie týchto 
alternatív ani do stupňa EIA. Bližšie v bode 5. 

3) Pri ostatných variantoch žiadame o posunutie portálu smerom západne o 800 metrov 
a jeho zníženie o 2 m pod úroveň terénu a predĺženie tunelovej rúry v dĺžke 800 m 
s vrstvou zeminy zhruba min. 1 m a vegetačným pokrytím. Bližšie v bode 6. 
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4) TUNEL LAMAČ – RAČA  
 
 

½ okruh je súčasťou návrhu 
Územného plánu Bratislavy, 
variante č. II (nultý okruh je 
v III. variante). Dĺžka tunela 
je rovnaká alebo kratšia ako 
pri iných alternatívach, 
investičné ani prevádzkové 
náklady nie sú vyššie ako pri 
ostatných alternatívach. 
Dopravné využitie tunela, 
vďaka bližšiemu 
umiestneniu k Bratislave, je 
výrazne vyššie. Táto 
alternatíva obslúži aj 
dopravu z Devínskej Novej 
Vsi, Dúbravky a Lamača, 
ktorá v prípade pôvodných 
variant by zostala 
smerovaná cez stred mesta, 
čím prispeje k zníženiu 
zaťaženia životného 
prostredia Bratislavy. 
Dopravu z diaľnice D1 je 
možné napojiť priamo v Lamači. Dopravu z Marcheggu je možné obslúžiť cez napojenie na 
diaľnicu D1 pri Záhorskej Bystrici. 

Dopravné zaťaženie diaľnice D1 do ČR je po rozdelení Československa nízke, 
dopravné zaťaženie zo strany Rakúska cez Marchegg nie je jasné. Celkovo je potrebné, aby 
investor porovnal štúdie intenzity a využiteľnosti jednotlivých navrhovaných trás. 

Dopad na životné prostredie, sociálny rozvoj oblastí na západnej strane je 
minimalizovaný. Nedochádza ku kolízii s chránenými územiami Natura 2000, čo zachová 
možnosť čerpania fondov z EÚ. Tak isto bude minimalizovaný vplyv na významnú botanickú 
lokalitu Vrchná hora so vzácnymi a ohrozenými druhmi voľne rastúcich rastlín, ktorá sa 
nachádza v blízkosti osadenia začiatku tunela pri Marianke. 

Túto alternatívu je možné výhľadovo napojiť na vyústenie v rámci plánovaného 
polokruhu Bratislavy, s využitím veľkej časti tunela, a tým výraznou úsporou investícií mesta 
Bratislava pri riešení severného obchvatu Bratislavy. Vyvolanou investíciou je vybudovanie 
nových privádzačov z diaľnice D1 v Lamači na D4. Po dobudovaní prípojky z Dúbravky by 
dopravne využila tento tunel aj doprava z Dúbravky a Devínskej Novej Vsi. 
 

5) VYLÚČENIE  ALTERNATÍV DIAĽNICE D4 VEDÚCEJ CEZ BORINKU 
 

Vedenie diaľnice úzkym koridorom doliny Borinského potoka katastra Borinky 
neposkytuje žiadne možnosti ochrany obyvateľov, životného prostredia a území Natura 2000 
pred hlukom a emisiami z áut osobnej a kamiónovej dopravy a prerušuje prirodzené spojenie, 
turistické a cyklistické trasy v priestore Borinka – Marianka, ako aj  migračné cesty zveri.    

Výstavba diaľnice vo variantnom riešení č. 3 a 5 nie je v súlade s územnoplánovacou 
dokumentáciou obce Borinka a nevychádza ani z nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 
20/2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/1998 Z. z., 
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ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Bratislavský kraj 
v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 336/2001 Z. z. a zo zmien a doplnkov 
1/2005 Územného plánu Veľkého územného celku Bratislavského kraja (body 5.16, 6.12). 

Podľa Stratégie rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja z mája 2003 medzi 
hlavné rekreačné priestory a turistické ciele poskytujúcim zázemie pre krátkodobú 
koncotýždňovú rekreáciu obyvateľstva hlavného mesta Bratislavy patrí 
medzi najnavštevovanejšie miesta Borinka. Podľa Koncepcie rozvoja CR v Bratislavskom 
samosprávnom kraji z roku 2003 v 2. kapitole Zhodnotenie potenciálu Bratislavského 
samosprávneho kraja ako regiónu cestovného ruchu patria Borinka a Marianka medzi 
poskytovateľov hlavných produktov a Stupava doplnkových, všetky patria s vývojom medzi 
lokality medzinárodného významu (typy turizmu: príjazdový turizmus dlhodobo nad 50 %, 
prevažne pobytový turizmus krátkodobý v príjazdovom aj domácom turizme, jednodenná 
návštevnosť – domáca i zahraničná, tranzit). Existujúca Moravsko-Karpatská nadregionálna 
cyklotrasa (označenie č. 4, modrá), ktorá prechádza Borinkou a Stupavou, spája 4 naprieč 
územím BSK vedúce medzinárodné cyklomagistrály (Moravská, Záhorská, Malokarpatská, 
Vinohradnícka) so sídelnými oblasťami. Koncepcia rozvoja siete cyklotrás na území 
Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2007 – 2013 (schválená uznesením 
zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2007 zo dňa 21.02.2007) počíta 
s rozvojom a financovaním ďalších cyklotrás v tomto regióne.  
 

V tejto fáze konania upozorňujeme na nasledovné skutočnosti a riziká, ktoré vzniknú 
výstavbou a prevádzkou diaľnice. Navrhovaná výstavba a prevádzka diaľnice vo variantnom 
riešení č. 3 a 5: 
- nezachováva bezpečnú vzdialenosť výstavby od intravilánu obce (vzdialenosť 100 – 150 

m od zástavby) z hľadiska ochrany zdravia obyvateľstva, civilnej ochrany, eliminovania 
vzniku mimoriadnych udalostí (havárií, vzdialenosť od tranzitného plynovodu atď.) 
a ohrozenia vodných zdrojov (zdroje pitnej vody);    

- bude mať vplyvom hluku a emisií z dopravy  negatívny vplyv na zdravie obyvateľov a 
životné prostredie obce, enormne zvýši prašnosť počas výstavby aj prevádzky diaľnice; 

- krajinársky výrazne zmení vzhľad obce i okolitej krajiny, zníži jej krajinársku hodnotu, 
nakoľko je lokalizovaná mimo tunela a nad úrovňou terénu v Borinke prechádza vo svahu 
na 6 metrovom násype 24 m širokým telesom nad súčasným intravilánom vo vzdialenosti 
100 – 150 m od zástavby, križuje na obrovských pilieroch sklad civilnej obrany a pri 
lokalite pod Dračím hrádkom sa dostáva celkom do blízkosti potoka, cesty a lúky, ktorá je 
masovo využívaná turistami, najmä rodinami s deťmi; 

- poznačí celkový krajinný ráz, prinesie devastáciu komplexu krajinno-estetických prvkov 
(plôšky lúk, terasovitý a svahovitý terén, ekotón lesa, rozptýlená zeleň v krajine, brehové 
porasty potoka a pod.) a estetického okolia kultúrno-historických pamätihodností –
Národná kultúrna pamiatka (NKP) Hrad Pajštún, obnovená NKP Banícka kaplnka a socha 
na stĺpe v doline Prepadlé – Medené Hámre, Dračí hrádok, pútnický areál Svätého údolia 
v Marianke s NKP Paulínskym kláštorom, kaplnkami radostí Panny Márie a Kaplnkou 
zázračnej studne, ale aj iných drobných prvkov krajinnej architektúry a sakrálnych 
pamiatok (božie muky, prícestné kaplnky atď.); 

- zničí sa prirodzené spojenie popri Chate pod vrchom, či už ide o samotných obyvateľov 
obcí Marianka a Borinka, alebo rekreantov (uvažuje sa aj o prepojení Borinky a Marianky 
pre púte pozemnou cestou); 

- znamená veľký záber pozemkov, zníženie ich ceny a celkového majetku obyvateľov; 
- obmedzí ďalší rozvoj obce až po vysídľovanie; 
- zasiahne do inundačného pásma vodného toku nad obcou, čím môže dôjsť k povodniam 

s následkom ohrozenia majetku občanov a obce; 
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- bude mať závažný negatívny vplyv na chránené územia v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov: na PR Pod Pajštúnom, PR 
Strmina, CHKO Malé Karpaty, ako aj súvislú európsku sústavu chránených území Natura 
2000 (CHVÚ Malé Karpaty a ÚEV Homolské Karpaty); 

- bude mať závažný negatívny vplyv na prvky územného systému ekologickej stability 
(ÚSES), napríklad na regionálny biokoridor – Borinský potok, v blízkosti ktorého je 
navrhnuté trasovanie, na existujúce mokraďné, lúčne a lesné biotopy; 

- likvidáciou trvalých trávnych porastov v blízkosti lesných biotopov znamená stratu 
lovných a potravných území pre celý rad druhov živočíchov medzi nimi aj druhov, pre 
ktoré sa vyhlasovalo CHVÚ Malé Karpaty hlavne pre dravce – sokol rároh (Falco 
cherrug), včelár lesný (Pernis apivorus), žlna sivá (Picus canus), ale i pre ďalšie druhy 
vtákov, hlavne spevavcov; 

- bude znamenať aj likvidáciu biotopov na hniezdenie, ako aj pre život ostatných skupín 
živočíchov vplyvom zastavania pozemkov a odstránenia rozptýlenej zelene v krajine; 

- dôjde k ohrozeniu bioty fragmentáciou biotopov, ku kolíziám alebo bariérovému efektu 
líniovej stavby, zamedzí sa migrácii živočíchov v území; 

- diaľnica bude mať kumulatívny vplyv na životné prostredie spolu s vedením vysokého 
napätia; 

- významne napomôže vplyvom údržby a prevádzky vozovky, solením, únikmi pohonných 
hmôt a mazív rozširovaniu inváznych druhov a degradácii pomerne zachovalých 
stanovíšť; 

- môže ovplyvniť krasové javy Borinského krasu a následkom zmien v životnom prostredí 
aj zástupcom živočíšnej ríše, ktoré sa zdržujú v jaskynnom systéme (napr. vplyv na 
netopiere); 

- zastaví ďalší rozvoj turistického ruchu a rekreácie v oblasti s  významnými kultúrno-
historickými pamiatkami a krajinárskymi prvkami: prepojenie na zrúcaninu Dračieho 
hrádku a Medené Hámre na jednej strane, hrad Pajštún, cez pohorie k pútnickému areálu 
v Marianke a smerom na Stupavu na Stupavský park a NKP Pálffyovský kaštieľ s 
parkom; 

- zničí zázemie pre zimnú a letnú turistiku a šport (jogging, beh, bežkovanie, cyklistiku, 
trekking atď.), vhodné podmienky pre poľovníctvo a rybárstvo v doline Stupavského 
potoka a v lesnom komplexe hodne využívanom práve Bratislavčanmi, ale aj občanmi 
z Rakúska a i. 

Vzhľadom k uvedenému sa domnievame, že varianty č. 3 a 5 sú natoľko nevýhodné zo 
všetkých naznačených hľadísk, že žiadame, aby boli vylúčené z ďalších stupňov 
posudzovania vhodnosti alternatív EIA a pod. Rozpracovávanie týchto variant považujeme za 
nehospodárne vynakladanie verejných prostriedkov. 
 

6) ZNÍŽENIE PORTÁLU, PREDĹŽENIE TUNELOVEJ RÚRY A 
ZAZELENENIE 

 
Umiestnenie portálu v uvedenej navrhovanej výške a vedenie telesa diaľnice na 

vysokom násype znásobujú negatívne dopady na celú oblasť. Znižujú účinnosť a vopred 
zvyšujú investičné náklady akýchkoľvek protihlukových opatrení. Zároveň diaľnica prerušuje 
migračné cesty zveri a ničí vidiecky charakter oblasti. V blízkosti osadenia začiatku tunela od 
Marianky a Stupavy sa nachádza aj Vrchná hora, ktorá je významnou botanickou lokalitou so 
vzácnymi a ohrozenými druhmi voľne rastúcich rastlín. 

Obec Marianka listom svojho starostu vyjadrila požiadavku predĺženia tunelovej rúry 
a vegetačného prekrytia už v roku 2005, pričom sa toto stanovisko pri spracovaní alternatív 
nezohľadnilo. Žiadame o vysvetlenie, prečo táto požiadavka nebola pri spracovaní alternatív 
braná do úvahy. Posunutie portálov západným smerom a predĺženie tunelovej rúry je 
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jednoznačnou a nemennou požiadavkou v prípade realizácie alternatívy s portálom pri 
Marianke. 

Vysoké umiestnenie portálu zohľadňuje záujem zníženia investičných nákladov 
s cieľom vytvorenia priestoru na lacné uskladnenie vyťaženej horniny a skrátenie dĺžky 
tunela, avšak na úkor všetkých ostatných negatívnych dopadov na krajinu (podobne aj pri 
variantných riešeniach č. 3 a 5). 

Alternatívy s vedením tunela so zvýšeným umiestnením portálu nie sú zahrnuté ani 
v územnoplánovacej dokumentácii obce Marianka. 
 

7) ZAPUSTENIE TELESA DIAĽNICE DO TERÉNU 
 

Z hľadiska ochrany okolia pred hlukom žiadame o zapustenie telesa diaľnice v oblasti, 
kde nie je vedená v predĺženej tunelovej rúre na oboch stranách Karpát pod úroveň terénu tak, 
aby sa vytvorila prirodzená protihluková bariéra obdobne, ako sa realizoval posledný 
východný obchvat Viedne. 
 

8) PRIECHODY PRE MIGRÁCIU ŽIVOČÍCHOV 
 

Z hľadiska zachovania migračných ciest živočíchov žiadame o vybudovanie 
vegetačných nadchodov („ekoduktov“) pre migráciu veľkých cicavcov so šírkou cca 80 m 
a ich vhodnou lokalizáciou. Kolízie so zverou sú príčinou aj smrteľných nehôd (D1). Budú 
zároveň slúžiť aj ako prirodzený priechod pre ľudí. Pre obojživelníky a menšie cicavce 
žiadame tiež o vybudovanie funkčných podchodov (vhodným technickým riešením pre 
drobné cicavce a obojživelníky sú prechody popod diaľnicu kruhovitého alebo 
obdĺžnikovitého prierezu). Skúsenosti s výstavbou priechodov pre migráciu živočíchov majú 
o.i. v Nemecku, Holandsku, ale aj v blízkych Čechách, Rakúsku a Maďarsku. 

V prípade všetkých variantných riešení, kde komunikácia nepôjde tunelom, je 
potrebné túto skutočnosť zahrnúť, ako aj odhadované náklady integrovať do výpočtov a 
tabuľky odhadovaných nákladov na výstavbu diaľnice (tab. doručená na CD médiu). 
Dodatočná výstavba ekoduktov je podľa skúseností desaťkrát drahšia, ako súbežná. 
 

Upozorňujeme, že podľa čl. 44 Ústavy SR č. 460/1992 Zb. v znení jej neskorších 
zmien má každý právo na priaznivé životné prostredie, každý je povinný chrániť a 
zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo. Štát má dbať o šetrné využívanie 
prírodných zdrojov, o ekologickú rovnováhu a o účinnú starostlivosť o životné prostredie a 
zabezpečovať ochranu určeným druhom voľne rastúcich rastlín a voľne žijúcich živočíchov. 

Je žiadúce, aby investor (Národná diaľničná spoločnosť, a.s.) prostredníctvom 
projektovej kancelárie HBH Projekt, s.r.o. hľadali najvhodnejšie riešenia v rámci stratégií a 
programov Európskej únie a platných právnych predpisov Slovenskej republiky, akými je 
nepochybne aj zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov a jeho úvodné paragrafy o potrebe zachovania „trvalo 
udržateľného rozvoja“ s elimináciou jednostrannej orientácie na minimálne investičné 
náklady bez komplexného zváženia celospoločenských dopadov na všetky zložky spoločnosti. 
 Potreba riešenia dopravného odbremenenia Bratislavy od tranzitnej dopravy a  
diaľničného prepojenia by mali byť v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja a nemali 
by znamenať zníženie kvality životného prostredia obcí i okolitého územia. 
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Preto žiadame o:  
 

• Porovnanie dopravnej využiteľnosti alternatívy LAMAČ – RAČA s alternatívami 
Marianka – RAČA a zaradenie tejto alternatívy do EIA a vypustenie alternatív vedenia D4 
povrchovo cez Borinku. 

• Posúdenie dopadov na sociálny rozvoj, životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj 
vrátane bezpečnostných aspektov.  

• Komplexné vyhodnotenie všetkých dopadov v rámci platných metodík. 
• Komplexné riešenie uvedenej problematiky dopravného okruhu spojenej s verejnou 

diskusiou s predstaviteľmi samospráv na obidvoch stranách Karpát (tj. aj s Mestskými 
časťami Rača, Vajnory, mesto Sv. Jur) a s predstaviteľmi podunajských obcí, keďže 
plánovanie trasovania D4 je záležitosť, ktorá sa dotýka prakticky celého Bratislavského 
samosprávneho kraja. 

• Doplnenie tabuľky „Prehľad hlavných stavebných objemov a ich porovnanie“ (CD od 
HBH) o environmentálne, sociálne a ekonomické ukazovatele s ich finančným vyjadrením 
a ohodnotením zahrnujúc rôzne aspekty – ako prekládky vedení plynovodu, elektrického 
vedenia, kompenzačné riešenia po strate biotopov, náhradnú výsadbu, použitie priechodov 
(nadchodov a podchodov vo všetkých technických návrhoch riešení),  výkup pozemkov, 
účinnú ochranu proti hluku a iné ochranné prvky, zbytočne vynakladané prostriedky do 
rozvoja vidieckeho bývania, zničenia možnosti rozvoja cestovného ruchu atď. 

 
Keďže nám nebola poskytnutá technická dokumentácia na vyjadrenie v dostatočnom 

predstihu a vzhľadom na dohodnutú lehotu na doručenie stanoviska, nie je možné vyjadriť sa 
v rozsahu a kvalite, ktorú si závažnosť problematiky vyžaduje. Vzhľadom na to, naše 
vyjadrenie považujte vzhľadom na závažnosť problematiky za čiastkové. Bude doplnené 
po tom, ako nám budú dodané požadované podklady. 
 

 
S pozdravom 

 
 

Viliam Bolgáč, starosta obce Marianka .................................................................... 
 
 
Milan Maxian, starosta obce Borinka .................................................................... 
 
 
Vladimír Kubovič, starosta MČ Bratislava – Záhorská Bystrica ................................. 
 
 
Ján Beleš, primátor mesta Stupava  ....................................................................
 
 
 
Doručuje sa: 
1. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, p. generálny riaditeľ Ing. 

Igor Choma 
2. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 

Bratislava, p. minister Ing. Ľubomír Vážny 
3. Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, p. minister Ing. arch. 

Jaroslav Izák 
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4. Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1, p. primátor Ing. 
Andrej Ďurkovský 

5. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, P. O. Box 106, 820 05 Bratislava 25, p. 
predseda Ing. Vladimír Bajan 
 

Na vedomie: 
6. HBH Projekt, spol. s.r.o., Kabátnikova 5, 602 00 Brno, ČR 
7. Miestny úrad Rača, Mestská časť Bratislava – Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava, p. starosta 

Doc. MUDr. Ján Zvonár, CSc. 
8. Miestny úrad Vajnory, Mestská časť Bratislava – Vajnory, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava, p. 

starosta Ing. Ján Mrva 


