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Z á p i s n i c a 

z mimoriadneho zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku 

konaného dňa 08. 04.  2019 

v priestoroch Miestneho úradu mestskej časti Bratislava- Petržalka 

 

Prítomní: Mgr. Natália Podhorná, Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá,  PhDr. Ľudmila Farkašovská, 

Ing. Gabriela Fulová, Ing. Tatiana Kratochvílová, Miroslav Dragun, Mgr. Pavol Škápik, MUDr. Iveta 

Plšeková, Roman Futo, Ján Káľavský, Adam Sarlós, Ernest Huska, Jakub Kuruc 

 

Ospravedlnení:  Ing. arch. Michala Kozáková 

Trvanie: od 17:00 do 18:30 

 

Program: 

 

1. Mimoriadne rokovanie o podozrení z ohrozovania životného prostredia v súvislosti 

s odstraňovaním umelého kopca v Petržalke. 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku začala zasadnutie, pani predsedníčka Mgr. 

Natália Podhorná privítala nových členov komisie, neposlancov a prešlo sa k rokovaniu.  

 

P. predsedníčka vyzvala členov komisie na hlasovanie o prítomnosti hosťa – Michal Vlček, 

starosta Vajnôr. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    9 

Za:              9 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0 

 

Prišla p. Plšeková. 

 

Komisia si odsúhlasila program  

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    10 

Za:              10 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0 

 

Následne sa prešlo k prerokovaniu bodu programu.  

 

BOD 1 

bod programu uviedol: Miroslav Dragun 

 

Počas rokovania o bode 1 prišla p. T. Kratochvílová, E. Pätoprstá a Ľ. Farkašovská. 

 

Dôvodom zvolania mimoriadneho zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného 

poriadku sú medializované informácie o možnostiach vyvážania stavebného a kontaminovaného 

odpadu na výstavbu obchvatu D4/R7 z umelého kopca a iných skládok.  
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P. Dragun oboznámil členov komisie so stavom na „umelom kopci“ a s nelegálnymi 

aktivitami, ktoré sa dejú pri navážkach na Jarovecké rameno, ktoré zistil vlastnou činnosťou. Ako 

podporu tvrdení premietol niekoľko videí, ktoré preukazovali zlý stav.  

Predniesol svoje zistenia o ohrozovaní životného prostredia, ako aj samotnej stavby 

diaľnice D4/R7 (ďalej diaľnica) navážaním kontaminovanej zeminy z umelého kopca ako aj 

rôzneho „bordelu“ zo skládok. Má za to, že týmito aktivitami prichádza k všeobecnému 

ohrozovaniu. 

Následne slovo dostal p. Michal Vlček, starosta Vajnôr, ktorý vykreslil situáciu v ich 

lokalite. Taktiež tam majú dva kopce, ktoré sa postupne likvidujú a vozia do telesa diaľnice. Má 

vedomosť, že investor môže na stavbu telesa použiť štrky vyťažené do 5 m hĺbky a idú až do 7 m, 

kde už sú spodné vody a môže dôjsť k ich znečisteniu.  

Členovia poukázali na fakt, že Ministerstvo dopravy aj Ministerstvo životného prostredia 

o tom vyše roka vedia a nič nerobia. OZ Triblavina chce celú veľkú EIA, keďže nastala zásadná 

zmena v technických parametroch projektu, k čomu bolo dodané, že pri takých zásadných 

zmenách mala prebehnúť nielen EIA, ale aj zmena stavby pred dokončením. Poslankyne T. 

Kratochvílová a E. Pätoprstá informovali, že sa zúčastnia kontrolného dňa. 

V rámci povolení boli určené investorovi kompenzačné opatrenia, ktoré boli zatiaľ urobené 

iba čiastočne v Podunajských Biskupiciach (informoval p. Káľavský).     

P. Dragun kontrolu odstraňovania umelého kopca považuje za dôležitú aj z toho dôvodu, 

že podľa meraní, ktoré si nechal zabezpečiť, sa do ovzdušia dostali časti azbestových vlákien. Ako 

potvrdenie preukázal protokoly o meraní.  

 

P. Farkašovská odišla pred hlasovaním. 

  

Na základe vyššie uvedeného komisia prijala nasledovné uznesenie. 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku:  

 

1. vyjadruje znepokojenie nad situáciou pri výstavbe nultého obchvatu Bratislavy D4/R7 

 

2. žiada predsedníčku komisie pozvať na rokovanie komisie ohľadom možného vyvážania 

nebezpečného odpadu na teleso nultého obchvatu Bratislavy zástupcov Ministerstva 

životného prostredia, Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Ministerstva dopravy 

a výstavby, Národnej diaľničnej spoločnosti, Konzorcia D4/R7 a zástupcov spoločnosti 

Cresco k odstraňovaniu Umelého kopca. 

 

3. žiada starostu mestskej časti, aby zabezpečil účasť zástupcov mestskej časti Bratislava - 

Petržalka zloženej z poslancov a pracovníkov úradu na kontrolných dňoch stavby nultého 

obchvatu Bratislavy a pri odstraňovaní Umelého kopca. 

 

4. žiada starostu MČ BA Petržalka, aby sa zúčastňoval rokovaní spoločne so starostami MČ 

a obcí dotknutých stavbou obchvatu D4/R7 (kontaktná osoba - starosta Vajnôr Michal 

Vlček) 

 

5. žiada starostu MČ BA Petržalka o vyžiadanie stanoviska k podozreniam týkajúcim sa 

poškodzovania životného prostredia a všeobecného ohrozenia v dôsledku vyvážania 

stavebného a kontaminovaného odpadu na výstavbu obchvatu D4/R7 z Umelého kopca 

a iných skládok do telesa diaľnice (Ministerstvo dopravy a výstavby, Ministerstvo 

životného prostredia SR, spoločnosť D4/R7). 
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Hlasovanie: 

Prítomných:    12 

Za:              12 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0 

 

 

Uznesenie bolo schválené 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Natália Podhorná, v.r.  

predsedníčka KŽPaVP 

 

 

 

 

Zapísala dňa: 08. 04. 2019 

 

Mgr. Veronika Berner Ďurinová 


