
PETÍCIA za zachovanie lesa v rekreačnej zóne jazera Štrkovka, Ivanka pri Dunaji a 

zrušenie trasovania komunikácie Tangenty v blízkosti obytných zón  

podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. 

My, dole podpísaní obyvatelia Ivanky pri Dunaji, Zálesia, Bernolákova a okolitých obcí, 

žiadame 

Bratislavský samosprávny kraj 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

o prehodnotenie rozpracovanej štúdie „Prepojenie ciest I/61 a  D4“, v ktorej zásadne

NESÚHLASÍME s predkladanými variantami cestnej komunikácie a žiadame o zachovanie

lesa v katastri obce Ivanka pri Dunaji, ktorý tvorí spolu s jazerom Štrkovka a vodným tokom

Biela voda jedinečný navzájom prepojený biotop. Jediný opodstatnený úsek pre občanov je

prepojenie cesty III/1048 (Bernolákovska ulica) s cestou I/61 (Senecká cesta).

Sme veľmi znepokojení navrhovaným trasovaním plánovanej komunikácie (Tangenta), ktorá 

by mala byť prepojením diaľnice D1, cesty I/61 (Senecká cesta) s diaľnicou D4. Toto 

trasovanie komunikácie vedie cez najväčšie celistvé lesné územie v blízkosti jazera Štrkovka 

v katastri obce Ivanka pri Dunaji a taktiež zaberá veľkú časť poľnohospodárskeho pôdneho 

fondu. Jej trasovanie je v tesnej blízkosti obytných zón obcí Ivanka pri Dunaji, Zálesie, 

Bernolákovo a budúcich školských zariadení. Navrhovaná komunikácia (cesta II. triedy) 

vytvorí v tesnej blízkosti obcí tranzitné spojenie medzi diaľnicou D4 a diaľnicou D1 cez 

novovzniknutú MUK Triblavina pre všetky typy dopravy, vrátane kamiónovej. Tranzit 

kamiónov bude spôsobený hlavne prevádzkou budúcich veľkých logistických parkov 



nachádzajúcich sa v blízkosti plánovanej Tangenty, ktoré budú na ňu priamo napojené.

Trasovanie komunikácie prechádza cez regionálny biokoridor Malý Dunaj - Biela voda a 

lokálny koridor Šúrsky kanál. Odstránenie drevnatých porastov a záber poľnohospodárskej 

pôdy v rozsahu, aký si stavba vyžaduje je nezvratným zásahom s nevyčísliteľnou 

spoločenskou a ekologickou stratou. Výrub lesa bude mať negatívny vplyv na mikroklímu, 

zničí mnohé rastlinné aj živočíšne biotopy a zabráni prirodzenej migrácii vysokej zveri. 

Navrhovaná komunikácia bude mať negatívny vplyv na kvalitu ovzdušia,  režim prúdenia 

vzduchu a možnú kontamináciu podzemných vôd, spôsobí vysokú prašnosť, hlučnosť a 

svetelný smog. A čo je najdôležitejšie, bude mať negatívny dopad na zdravie a kvalitu života 

obyvateľov týchto obcí. 

Sme presvedčení o celkovom pozitívnom vplyve lesa na klímu, čistotu ovzdušia, spevňovanie 

a ochranu pôdy proti erózii, zadržiavanie vody a rešpektujeme ho aj ako osobný 

environmentálny priestor i teritórium mnohých živočíchov, ktoré si zaslúžia našu pozornosť a 

ochranu. Rovnako pozitívne vnímame les  z hľadiska relaxácie i prímestskej rekreácie aj pre 

Bratislavu, športových aktivít jednotlivcov aj športových klubov, rybolovu a taktiež 

vzdelávacích aktivít blízkych škôl a škôlok. Tento les  je naším priestorom - domovom 

a  využívajú ho  všetky vekové kategórie obyvateľov. Pre väčšinu z nich má práve tento les 

významný sociálny, environmentálny a dokonca historický charakter. 



V zmysle petičného zákona pri podpore elektronickej petície musí jej podporovateľ uviesť 

svoje meno, priezvisko, úplnú adresu pobytu a e-mailovú adresu ako potvrdenie podpory 

petície namiesto vlastnoručného podpisu. Úplná adresa nie je viditeľná na webe, je viditeľná 

len pre autora petície. 

(Prosím potvrďte svoj podpis klinutím na link, ktorý Vám príde emailom na Vami zadanú 

adresu. Inak podpis nie je platný!!!)  

Petičný výbor : 

Jozef Piták, 

Beata Salaničová,

Miloš Orlík, 

Andrea Slneková, 

Jozef Piták    Kontaktujte autora petície 

https://www.peticie.com/contact/286312?u=5998292
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Vec 

Oznámenie o výsledku vybavenia petície 

 

 

Dňa 13.01.2021 bola na Bratislavský samosprávny kraj (ďalej iba BSK) doručená Vaša petícia 

za zachovanie lesa v rekreačnej zóne jazera Štrkovka, Ivanka pri Dunaji a zrušenie trasovania 

komunikácie Tangenty v blízkosti obytných zón.  

V zmysle § 5 ods. 6 Zákona č. 85/1995 Zb. o petičnom práve „ďalej len zákon“ príslušný orgán 

verejnej moci je povinný prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo 

rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. Výsledok vybavenia petície 

písomne oznámi do 30 pracovných dní od doručenia petície alebo od odstránenia jej nedostatkov podľa 

odseku 4 zástupcovi. Vo zvlášť zložitých prípadoch, príslušný orgán verejnej moci písomne oznámi 

zástupcovi, že petícia sa vybaví v lehote najneskôr do 60 pracovných dní. Ak tento zákon neustanovuje 

inak, pri prešetrení petície sa primerane postupuje podľa osobitného predpisu. 

Keďže petíciu podpísalo viac než 1000 osôb, v zmysle §5d ods. 2 zák. č. 85/1990 Zb. (ďalej iba 

Zákon) „Iný vecne príslušný orgán verejnej moci ako orgán verejnej moci uvedený v odseku 1 prerokuje 

petíciu so zástupcom a petičným výborom vtedy, ak petíciu podporilo najmenej 1000 osôb alebo aspoň 

8 % osôb oprávnených voliť do orgánov samosprávy obce,3a) ktorej bola petícia určená.“ 

 V zmysle uvedeného bolo uskutočnené online stretnutie dňa 11.02.2021 o 9.30 hod. za účasti 

zástupcov BSK, petičného výboru a ďalších zúčastnených osôb, čím si BSK splnil svoju zákonnú 

povinnosť.  

 Na stretnutí bol petičný výbor riaditeľom odboru dopravy BSK oboznámený s tým, že 

vypracovanie Technickej štúdie trasovania tangenty bolo jediným legitímnym krokom, ktorý nasleduje 

po schválenom Územnom pláne regiónu BSK na overenie správnosti umiestnenia komunikácie. 

Zároveň upozornil všetkých, že poloha Tangenty je aj v platných územných plánoch obcí,  cez ktoré 

prechádza . Tangenta je zapracovaná v ÚPN-R BSK na základe odsúhlasenia dotknutých obcí už od 

roku 2013. ÚPN-R BSK bol schválený Zastupiteľstvom BSK dňa 20.09.2013 uznesením č. 60/2013 a 

jeho záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením BSK č. 1/2013 zo dňa 20.09.2013 

s účinnosťou od 15.10.2013. Po vypracovaní technickej štúdie bola nad rámec povinností BSK zaslaná 

na dotknuté obce a zároveň s dotknutými obcami bolo zvolané aj osobné rokovanie v 3Q roka 2020. Po 

osobnom rokovaní boli na BSK doručené zamietavé stanoviská od obcí a občanov. Všetky doručené 

stanoviská, námietky a pripomienky k technickej štúdii sú evidované na našom úrade pod č. 26859/2020, 

06424/2020/PK-40. 

http://www.bratislavskykraj.sk/
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Ďalším krokom je vypracovanie Zámeru EIA (ďalej len Zámer). V súčasnosti BSK pripravuje 

verejné obstarávanie na výber spracovateľa Zámeru. Predmetná technická štúdia bude podkladom pre 

vypracovanie, vrátane všetkých stanovísk, námietok a pripomienok k tejto štúdii. Úlohou budúceho 

spracovateľa Zámeru bude preveriť navrhnuté varianty z vyššie uvedenej technickej štúdie a upraviť 

varianty, respektíve pridať nové varianty, v zmysle pripomienok z došlých stanovísk, podnetov a pod. 

Po vypracovaní Zámeru bude tento zaslaný na príslušný úrad, ktorý spustí konanie, súčasťou ktorého sú 

všetky dotknuté obce a verejnosť v súlade so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

BSK nemá v záujme konať v rozpore s vôľou občanov, ale v súčasnosti ide o jediný v súlade s 

platnou legislatívou možný krok, ktorý jednoznačne určí trasu navrhovanej tangenty, prípadne vylúči 

jej umiestnenie. Po procese posudzovania môže BSK pristúpiť aj k Zmenám a doplnkom Územného 

plánu regiónu BSK, v ktorom sa poloha tangenty zastabilizuje. Nakoľko však BSK je dobre známa 

neúnosná dopravná situácia v tejto lokalite, snažia sa zástupcovia BSK situáciu občanom vylepšiť.   

Na online rokovaní bolo dohodnuté, že BSK zašle zástupcom petičného výboru stanovisko 

Ministerstva dopravy a výstavby k technickej štúdii, pričom toto stanovisko bolo zaslané na adresu p. 

Pitáka dňa 11.2.2021. 

V zmysle § 5 ods. 6 zákona ak z obsahu petície vyplýva, že petíciu nemožno vybaviť podľa 

odseku 5, orgán verejnej moci príslušný na vybavenie petície obsahujúcej žiadosť alebo návrh 

posúdi jej obsah a zašle písomnú odpoveď spolu s odôvodnením zástupcovi v lehote podľa odseku 

5.  

Na základe vyššie uvedených skutočností považuje BSK týmto listom petíciu v súlade  

s § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve za vybavenú. 

 

S pozdravom 

 

 

 

 
 Ing. Patrícia Mešťan, MA 

riaditeľka Úradu BSK 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.bratislavskykraj.sk/

