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C. X. VŠEOBECNE ZROZUMITEĽNÉ ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE 
 
Je samostatnou prílohou č. 17 správy o hodnotení. 
 

VYHODNOTENIE PLNENIA  POŽIADAVIEK ROZSAHU HODNOTENIA  
Diaľnica D4 Bratislava Rača - Záhorská Bystrica 

 
Ministerstvo životného prostredia SR podľa § 30  zákona č. 24/2006 Z. z. listom  číslo 2349/2017-1.7/rs  
zo dňa  05.01. 2017 určilo nasledujúci rozsah hodnotenia: 
 

Rozsah hodnotenia určených variantov Plnenie 

Všeobecné podmienky: 
1. Navrhovateľ zabezpečí vypracovanie Správy o hodnotení. 
Vzhľadom na povahu a rozsah navrhovanej činnosti a jej 
lokalizáciu je potrebné, aby správa o hodnotení obsahovala 
rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č. 11 
zákona, primerane charakteru navrhovanej činnosti. 
2. Pre hodnotenie navrhovanej činnosti sa nestanovuje 
špecifický harmonogram. 
3. Navrhovateľ doručí MŽP SR 8 ks  správy o hodnotení v 
papierovom vyhotovení,12 ks netechnických zhrnutí, 2x 
kompletné vyhodnotenie správy o hodnotení, vrátane príloh na 
elektronickom nosiči dát a 1 vyhotovenie netechnického 
zhrnutia v nemeckom jazyku. 

Správa o hodnotení bola vypracovaná v zmysle prílohy 
č. 11 zákona č. 24/2006 Z. z.  o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 
 
Správa o hodnotení  vrátane záverečného zhrnutia je 
vypracovaná a doručená na MŽP SR v požadovanom 
počte. 

2.Špecifické požiadavky  Plnenie 

2.2.1 Posúdenie  vplyvov vykonať rovnocenne pre všetky 
varianty, vrátane kumulatívnych a synergických  vplyvov, 
berúc na vedomie oba spôsoby razenia tunela uvedené v 
zámere. 

Jedná sa o štandardný prístup a je to spracované v 
relevantných kapitolách Správy o hodnotení. 

2.2.2. Vypracovať a vyhodnotiť Primárne posúdenie nového 
infraštruktúrneho projektu podľa článku 4.7 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, ktorou sa 
stanovuje rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej 
politiky. Vyhodnotiť vplyv navrhovanej činnosti  z hľadiska 
možného ovplyvnenia kvantitatívno-kvalitatívnych parametrov 
na útvary podzemných vôd a možný vplyv prevádzky 
navrhovanej činnosti na kvalitu podzemných vôd. 

Požiadavka bude splnená v zmysle zákona č. 364/2004 
o vodách Z. z. v platnom znení, § 16a, ktorý definuje 
posúdenie navrhovanej činnosti pred podaním návrhu 
na začatie konania o povolení navrhovanej činnosti. 
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2.2.3 Doplniť a vyhodnotiť podrobné hydrogeologické 
prieskumy jednotlivých vodárenských zdrojov, ktoré overia 
smer prúdenia podzemných vôd, ako aj určia  opatrenia na 
minimalizáciu vplyvu navrhovanej činnosti na kvalitu a 
kvantitatívne využitie množstva podzemných vôd jednotlivých 
vodárenských zdrojov. 

Orientačný inžiniersko geologický a  hydrogeologický  
(OIGHP) pre diaľnicu D4 (Klúz 2015) je spracovaný v 
samostatnej  prílohe č. 9 Správy, ktorý však bol 
spracovaný v podrobnosti nad rámec požiadavky 
v zmysle platných technických predpisov rezortu TP 
028. Boli vypracované  taktiež Doplnkové prieskumné 
práce k OIGHP (Klúz 2019), ktoré je prílohou č. 15 
Správy. 
Posúdenie jednotlivých vodárenských zdrojov je 
zabezpečené odborne spôsobilou osobou a spracované 
v kapitolách C.II.6, , C.III.2, C.VI. 

2.2.4 Na základe hydrogeologického prieskumu  popísať a 
vyhodnotiť vplyv  navrhovanej činnosti na pútnické miesto 
Svätá studňa v Marianke, Borinský kras,  tok Vydrica a zmeny 
režimu podzemných vôd v Marianke, Vajnoroch a Záhorskej 
Bystrici. 

Spracovanie a vyhodnotenie vplyvu navrhovanej 
činnosti na podzemné vody a Borinský kras a tok 
Vydrica je v kapitolách C.II.6, C.II.9.1, C.III.2  a C.IV. 

2.2.5 Uviesť a vyhodnotiť predpokladaný postup uvedenia 
navrhovanej činnosti do prevádzky so zreteľom na časový 
harmonogram a spôsob prepojenia s nadväzujúcimi 
cezhraničnými úsekmi. 

Termín začatia výstavby:        2023 
Termín ukončenia výstavby:   2030 
Prepojenie s nadväzujúcimi cezhraničnými úsekmi je 
uvedené v kap. 4  DIP v prílohe č. 1 Správy. 

2.2.6. Popísať a vyhodnotiť spôsob nakladania s rúbaninou v 
vzniknutou pri razení tunela, spôsob využitia, umiestnenie 
dočasných depónií a stavebných dvorov, predpokladané 
komunikácie, po ktorých bude zabezpečený prevoz a zdroj 
násypového materiálu v rozsahu prílohy č. 11 zákona. 

V Správe o hodnotení  je popis  a vyhodnotenie spôsobu  
nakladania s rúbaninou, uloženia   na dočasné depónie 
transport rúbaniny na predpokladané lokality, ako aj 
umiestnenie stavebných dvorov vrátane grafického 
zakreslenia v príslušných kapitolách Správy. 
Samostatnou prílohou č. 14 Správy je Štúdia 
nakladania s rúbaninou vyťaženou z tunela Karpaty, 

2.2.7 Identifikovať hodnotné biotopy, ktoré budú 
pravdepodobne dotknuté prvkami a objektmi navrhovanej 
činnosti, v zmysle metodík vypracovaných a schválených ŠOP 
SR na mapovanie lesných a nelesných biotopov (znázorniť aj 
graficky) 

Sumárne zhrnutie hodnotných biotopotov je uvedené v 
kapitole C.III.9, ako aj v samostatnej prílohe č. 5 a 14 d 
Správy. 
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2.2.8 Identifikovať migračné trasy živočíchov (nielen cicavcov) 
pravdepodobne dotknutých všetkými prvkami  a objektmi 
navrhovanej činnosti a navrhnúť ich spriechodnenie v prípade 
bariérového efektu navrhovanej činnosti (znázorniť aj 
graficky). 

Charakteristika migračných trás a prvkov ÚSES je 
popísaná v časti C.II.7 a C.II.10. Vplyvy sú v uvedené 
v C.III.7 Zároveň bolo vypracované  grafické 
znázornenie migračných  trás pre živočíchy v prílohe č. 
12.  

2.2.9 Vypracovať a vyhodnotiť Primerané posúdenie vplyvov 
plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000 v zmysle 
Metodiky hodnotenia významnosti vplyvov plánov na územie 
NATURA 2000 v Slovenskej republike (2014). Hodnotenie 
vykonať  na základe aktuálneho prieskumu a v spolupráci s 
biológmi príslušného zamerania. 

Vplyvy na chránené územia sú popísané v kapitole 
C.III.7 
Vplyv na územia sústavy NATURA 2000 je 
vypracovaný i v samostatnej Textovej prílohe č. 4, na 
základe aktuálneho prieskumu a v spolupráci s odborne 
spôsobilými osobami. 

2.2.10 Popísať a vyhodnotiť pravdepodobné vplyvy 
navrhovanej činnosti na Národnú sieť chránených zemí. 

Vplyvy na chránené územia sú popísané v kapitolách 
C. II.9, C.III.7. 

2.2..11 Popísať a vyhodnotiť komplexné vplyvy navrhovanej 
činnosti, vrátane vetracích šácht a prístupových ciest k nim, 
rozsahu výrubov a pod., na funkčnosť prvkov územného 
systému ekologickej stability a osobitne na RBK VII. Vydrica  s 
prítokmi. 

Komplexné vplyvy  sú popísané a vyhodnotené v 
kapitolách C.II.7, C.II.9.1, C.III.9 a C.IV. 

2.2.12 Popísať a vyhodnotiť predpokladané vplyvy na kvalitu a 
kvantitu pozemných vôd a vplyvov razenia tunela  v 
horninovom priestore pramenísk Vydrice SKUEV 1388 
Vydrice. 

Vplyvy tohto typu sú popísané v   kapitolách C.II.9, 
C.II.10, C.III.9 a C.IV. 

2.2.13 Zabezpečiť orientačný dendrologický prieskum. 
Orientačný dendrologický prieskum je spracovaný v 
kapitole B.I.1 a v samostatnej  prílohe č. 11 Správy o 
hodnotení. 

2.2.14 Popísať protihlukové bariéry v súvislosti s možným 
vplyvom na kolízie vtákov. 

Popis PHC a ich vplyv na  možnú kolíziu vtákov je 
popísaný v kap. B.II.4 a C.IV. 
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2.2.15 Navrhnúť zmierňujúce opatrenia 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. 

Spracované v kapitole C. IV. pre etapu výstavby ako aj 
pre etapu prevádzky. 

2.2.16 V návrhu monitoringu a poprojektovej analýzy uviesť 
konkrétne požiadavky na monitoring záujmov ochrany prírody: 
prvky na monitorovanie, obdobie monitorovania a návrh 
spôsobu odovzdávania výstupov, na základe údajov 
dostupných v čase vypracovania správy o hodnotení. 

Spracované v kap. C.VI.1 a C.VI.2. 

2.2.17 Popísať a vyhodnotiť, či umiestnenie navrhovanej 
činnosti nebude zasahovať do pozemkov, na ktorých sú 
evidované environmentálne záťaže, popísať a vyhodnotiť 
vplyv realizácie navrhovanej činnosti v samostatnej kapitole a 
spracovať ju podľa aktuálneho IS environmentálnych záťaží 
Slovenskej republiky.  

Spracované v kap. C.II.15. 
Trasa D4 nebude zasahovať do environmentálnych 
záťaží. 

2.2.18 Posúdiť vhodnosť a podmienky využitia územia, ktoré 
spadá do oblasti stredného až vysokého radónového rizika 
podľa zákona  podľa zákona č. 355/2007 Z. z.  o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  v znení 
vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z 
prírodného žiarenia. Výsledky použiť  pri hodnotení výberu 
variantu navrhovanej činnosti. 

Spracované v kap. B.II.5. 
Pri predmetnej dopravnej stavbe možno považovať 
hodnotenie radónového rizika za irelevantné, tunel 
Karpaty bude priebežne odvetrávaný a nebude 
dochádzať ku kumulácii radónu z podložia v tunelovej 
rúre. 

2.2.19 Popísať a vyhodnotiť predpokladaný vplyv realizácie a 
prevádzky navrhovanej činnosti na v súčasnosti využívané 
poľné cesty a cyklotrasy.   

Tento vplyv je posúdený v samostatnej textovej prílohe 
správy č. 1  Dopravno – inžinierske posúdenie a v 
kapitolách C. III.16. 
Preložky poľných ciest, ktoré križujú diaľnicu D4 sú 
podrobnejšie popísané v kapitole A.II.10. 
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2.2.20 Podrobnejšie rozpracovať a uviesť napojenie 
navrhovanej činnosti na komunikácie I., II. a III. triedy. 

Diaľnica D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica, bude 
prostredníctvom: 
MÚK Rača napojená na štátnu cestu II/502 (Pezinská 
cesta), 
MÚK Záhorská Bystrica na štátnu cestu I/2 (Smer 
Stupava, Lamač). 
 
Ostatné napojenia na cesty II. a III. triedy budú 
realizované prostredníctvom vyššie uvedených 
komunikácii.  
Popísané v kap. C.III.16 a v  DIP, v prílohe č.1 Správy. 

2.2.21 Popísať a znázorniť zabezpečenie prístupnosti  
vlastníkov na pozemky, ktoré budú pravdepodobne 
ovplyvnené navrhovanou činnosťou a ich prístupnosť môže 
byť ovplyvnená. 

Vplyvy na využívanie územia a špecifické aktivity v ňom  
sú   popisované    v kapitolách  B.II.7, C.III.6, C.III.16, 
ako aj v grafických prílohách č. 4.02 – 4.08 všetkých 
posudzovaných variantov. 
Prístup na pozemky bude podrobnejšie riešený v rámci 
ďalšieho stupňa PD. 

2.2.22 Vypracovať a vyhodnotiť aktuálnu hlukovú štúdiu v 
súlade s požiadavkami zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia a Vyhlášky MZ SR č. 
549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií. Na základe 
výsledkov hlukovej štúdie navrhnúť protihlukové opatrenia s 
preukázaním ich predpokladanej účinnosti  v etape výstavby aj 
v etape prevádzky. 

Hluková štúdia (HŠ) bola spracovaná odborne 
spôsobilými osobami pre etapu výstavby i prevádzky a 
tvorí samostatnú Textovú prílohu č.2 a 14 b 
predkladanej Správy o hodnotení. 
Vyhodnotenie HŠ je v kapitolách B.II.4 a C.III.4 ako aj v 
HIA – príloha č. 6 Správy. 

2.2.23 Vypracovať a vyhodnotiť rozptylovú a emisnú štúdiu 
pre všetky určené varianty v etape výstavby aj v etape 
prevádzky, vrátane prachových častíc. 

Rozptylová štúdia (RŠ) bola spracovaná odborne 
spôsobilou osobou  pre obe etapy a tvorí samostatnú 
textovú prílohu č. 3  a č. 14 a predkladanej Správy o 
hodnotení. 
Vyhodnotenie RŠ a HŠ  je B.II.1 a C.III.4 ako aj v HIA – 
príloha č. 6 Správy. 

2.2.24 Vypracovať a vyhodnotiť  dopravnú prognózu, resp. 
dopravno-kapacitné posúdenie na základe aktuálnych údajov 
o intenzite a smerovaní dopravy (vrátane Mýtneho systému) 
pre vyhodnotenie opodstatnenosti realizácie navrhovanej 
činnosti so zreteľom na odľahčenie jednotlivých ťahov v 
Bratislave, regióne , tranzitných ťahov  do Rakúska, Maďarska 
a Českej republiky a cieľovej dopravy, aj so zreteľom na 
nárast dopravy v križovatke I/2 (smer Stupava) a cesty 002243 
(do Marianky).  

Tento vplyv je posúdený v samostatnej textovej prílohe 
č.1 Správy – Dopravno – inžinierske posúdenie (DIP). 
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2.2.25 Popísať predpoklad dopadu prípadného spoplatnenia 
prejazdov tunelom na intenzity dopravy. 

Tento vplyv je popísaný v samostatnej textovej prílohe 
č.1  Dopravno – inžinierske posúdenie. Využívanie 
navrhovaného úseku D4 pre vozidlá do 3,5 t neprináša 
výrazné zvýšenie intenzity dopravy na tomto úseku. 

2.2.26 Doplniť vizualizácie navrhovanej činnosti s 
predpokladaným dopadom na dotknuté obyvateľstvo aj z 
Karpatskej ulice v Marianke a z Rybničnej ulice vo Vajnoroch, 
tunelového výduchu, portálov, stavebných dvorov a 
dopravných trás navrhovanej činnosti a nových ciest k 
výduchom. 

Spracované v samostatnej grafickej prílohe 5.0. 

2.2.27  Popísať a vyhodnotiť seizmické a tektonické riziká, 
riziká stability tunela v prostredí Borinského krasu so zreteľom 
na priestorový vzťah krasovo-puklinového súvrstvia 
Borinského krasu a nivelety tunela, vyhodnotiť riziko prívalu 
krasových vôd do razeného tunela a riziko potenciálneho 
odvodnenia vodárensky využívaných zdrojov „Medené Hámre“ 
a „Pajštúnska vyvieračka“. Vyhodnotiť vplyv otrasov z razenia 
tunela a z dopravy.  

Spracované v kap. C.II.2 a C.III.2 ako aj v prílohe č. 15 

2.2.28 Uviesť konkrétny predpoklad doby realizácie 
navrhovanej činnosti. 

Začiatok výstavby:2023 
Ukončenie výstavby: 2030 

2.2.29 Predložiť ako samostatnú prílohu správu z inžiniersko 
geologického a hydrogeologického prieskumu (Klúz M.,2015) 
a matematický model simulujúci prúdenie podzemných vôd 
(Krčmár D.,2015). 

Predmetný HGP v plnom znení je v prílohe č. 9 Správy 
o hodnotení a vyhodnotený v kapitole C.III.6 a C.IV. 

2.2.30 Podrobne opísať spôsob odvetrávania a nasávania 
vzduchu do ventilačných šácht (posúdiť hluk, emisie, riziko 
kolízie so živočíchmi a pod) na úrovni vypracovanej technickej 
štúdie 09/2015, ktorá bude samostatnou  prílohou správy o 
hodnotení. 

Spracované a posúdené v kapitolách C.II. 9, C.III.3 a 
C.IV. 
Rozptylová a akustická štúdia tvoria samostatné prílohy 
č.2  a č.3 Správy. 
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2.2.31 Podrobne preštudovať a zvážiť možnosť realizácie 
navrhovanej činnosti vo variantoch V4 (Galvaniho ulica – 
Krasňany-Lamač, tzv. vnútorný polkruh), V5 (Tunel Pezinská  
Baba (v dĺžke cca 3,5 – 4 km) s portálmi tunela umiestnenými 
cca 1,5 km od centra obce Pernek a cca 7,2 km od cesty 
II/502 pri Pezinku, v trase cesty II/503) a V6 (križovatka Rača -
Lamač). 

Varianty V4, V5 a V6  sa riešili len technicky a dopravne  
, neboli podrobne posudzované ako varianty V1,V2,V3 
a V3a, zdôvodnenie viď v kap. A.II.8 . 

2.2.32 Popísať a vyhodnotiť predpokladaný vplyv navrhovanej 
činnosti na jestvujúce vinohrady s dôrazom na možné 
ovplyvnenie exhalátmi. 

Posúdenie vplyvu na vinohrady je spracované v 
samostatnej prílohe č.10 Správy a ako aj v kapitole 
C.III.8 v samostatných častiach Vplyv na vinice a 
Vplyvy výstavby na oblasť vinohradov, zmeny 
krajinného vinohradníckeho rázu. 

2.2. 33 Pri príprave správy o hodnotení navrhovanej činnosti 
brať do úvahy všetky pripomienky, ktoré budú zaslané k 
určenému rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti.  

Všetky opodstatnené pripomienky k zámeru sú 
vysporiadané v príslušných kapitolách správy o 
hodnotení. 

2.2.34 Písomne vyhodnotiť splnenie alebo nesplnenie (v 
danom prípade zdôvodniť) všetkých stanovísk k určenému 
rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti v samostatnej 
kapitole a zhodnotiť splnenie jednotlivých bodov tohto rozsahu 
hodnotenia. 

Vyhodnotenie stanovísk je súčasťou Správy. Všetky 
opodstatnené pripomienky boli akceptované a riešené v 
jednotlivých kapitolách predkladanej správy (viď nižšie). 

 
  


