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Návrh uznesenia 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

A. berie na vedomie 
 
petíciu proti výstavbe stavby s názvom“ Zariadenie výroby a výrobných služieb CORRECT 
Betón, spol. s.r.o.“ - Betonárka 
 

B. odporúča  
                                                            
mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves, 
     1.1 aby bol predložený zámer výstavby betonárky posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 
     Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých    
     zákonov, 
 
     1.2 aby Mestská časť Bratislava- Devínska Nová Ves aktualizovala stanoviská dotknutých    
     orgánov, nakoľko v katastri obce (v okolí plánovanej výstavby betonárky) došlo k novej 
     výstavbe, ktorá má za následok vznik ďalších  zdrojov znečistenia ovzdušia, zdrojov 
     hluku, zvýšenie intenzity dopravy. Jedná sa hlavne o vybudovanie a dočasné užívanie 
     tretej brány Volkswagen Slovakia na ul. Küster, rozširovanie výrobných kapacít 
     Volkswagen Slovakia, odsúhlasená výstavba skladovej haly Zamajerske a prebiehajúca 
     výstavba bytových domov v tesnej blízkosti plánovanej výstavby betonárky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
        
 
 

 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 

Dňa 4.5.2012 bola na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy doručená Petícia obyvateľov 
Devínskej Novej Vsi, ktorá sa týkala konania o umiestnení stavby „Zariadenie výroby a výrobných 
služieb“, stavebníka CORRECT Betón, s.r.o., na pozemkoch parc. č. 2287/17, 2288/122, 2288/124,  
ul. Küster, k.ú. Devínska Nová Ves. Petíciu podporilo 555 obyvateľov Devínskej Novej Vsi.  

Investičný zámer Zariadenie výroby a výrobných služieb Devínska Nová Ves riešil 
novostavbu zariadenia na výrobu betónu a príslušnej administratívy, napojenie na systémy technickej 
infraštruktúry a dopravné napojenie. Miesto stavby sa nachádza vo výrobnej zóne západne od areálu 
Volkswagen a.s. a je orientované na prístupovú komunikáciu ul. Küster s napojením na ul. Jána Jonáša 
(lokalizácia podľa mapky).  

Podľa územného plánu je územie z funkčného hľadiska určené pre funkčné využitie priemyselná 
výroba, kód 301, t. j. pre plochy slúžiace pre umiestňovanie areálov priemyselnej výroby s prípadným 
rizikom rušivého vplyvu na okolie. Medzi prevládajúce funkcie sú zaradené výrobné služby a výroby 
všetkých druhov združené v priemyselných parkoch. Zámer bol po posúdení odbornými útvarmi 
magistrátu vyhodnotený ako súladný s územným plánom. Súhlas hlavného mesta s umiestnením 
stavby bol podmienený preukázaním dodržania vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o 
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky č. 
237/2009 Z. z. Druhou podmienkou bolo uvažovať s riešením ochrannej a izolačnej zelene, ktorá by 
ochraňovala dotknuté územia od nepriaznivých vplyvov z prevádzky. Treba poukázať, že sledovanie 
záujmov týkajúcich sa hygieny životného prostredia, je v kompetencii regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva, ktorý vydáva záväzné stanoviská k návrhom na územné konanie v zmysle príslušných 
ustanovení 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 zmysle uvedených skutočností Hlavné mesto SR Bratislava potvrdilo platnosť záväzného stanoviska 
vydaného v roku 2009 a na žiadosť vydalo súhlasné záväzné stanovisko v roku 2011. Podmienky pre 
umiestnenie zariadenia sú v zásade totožné. Rovnaké stanovisko zaujalo hlavné mesto k námietkam 
účastníkov konania o umiestnení stavby a k petíciám. 
 
 
Genéza: 
 „Zariadenie výroby a výrobných služieb“ – CORRECT Betón s.r.o., na pozemkoch parc.č.2287/17, 
2288/122, 2288/124, ul.Küster, k.ú. DNV.    
1.) záväzné stanovisko č.j. MAGS ORM 41224/09-180858, 289443, 337157 zo dňa 30. 11. 2009  
Žiadateľom o vydanie záväzného stanoviska bola Ing. Edita Soboličová, bytom Bratislava v zastúpení 
investora Correct betón s.r.o. 
Investičný zámer riešil novostavbu zariadenia na výrobu betónu a príslušnej administratívy, napojenie 
na systémy technickej infraštruktúry a dopravné napojenie. Miesto stavby sa nachádza vo výrobnej 
zóne západne od areálu Volkswagen a.s. a je orientované na prístupovú komunikáciu ul. Küster 
s napojením na ul. Jána Jonáša.  
Záujmová lokalita je podľa územného plánu z funkčného hľadiska určená pre funkčné využitie 
priemyselná výroba, kód 301, t. j. pre plochy slúžiace pre umiestňovanie areálov priemyselnej výroby 
s prípadným rizikom rušivého vplyvu na okolie. Medzi prevládajúce funkcie sú zaradené výrobné 
služby a výroby všetkých druhov združené v priemyselných parkoch. Zámer bol po posúdení 
vyhodnotený ako súladný s územným plánom.  
Vzhľadom na blízkosť jestvujúcej, ako aj navrhovanej bytovej výstavby, bol súhlas s umiestnením 
stavby podmienený preukázaním dodržania vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o 
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky č. 
237/2009 Z.z. Druhou podmienkou bolo uvažovať s riešením ochrannej a izolačnej zelene, ktorá by 
ochraňovala dotknuté územia od nepriaznivých vplyvov z prevádzky. Poukazujeme, že sledovanie 
záujmov týkajúcich sa hygieny životného prostredia, je v kompetencii regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva, ktorý vydáva záväzné stanoviská k návrhom na územné konanie v zmysle príslušných 
ustanovení zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 



2.)  09.08.2010 – bolo vydané stanovisko k petícii č.14/2010 
3.)  12.11.2010 – bolo vydané stanovisko k námietkam  - potvrdené ZS 
4.) 26.08.2011 –  bolo vydané záväzné stanovisko hl.m.SR na základe súhlasného ZS MČ DNV – 
súhlasné  s podmienkami 
5.) 24.05.2012 – bolo vydané stanovisko k petícii č.12/2012 – potvrdenie ZS + odkaz na kompetencie 
stavebného úradu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



































 



Petícia proti výstavbe stavby s názvom „Zariadenie výroby a výrobných služieb 

CORRECT Betón, spol. s r. o.“ – Betonárka  

Kód uzn.: 18.1.1 

9.1.2.1 

 

Uznesenie č. 643/2012 
     zo dňa 05. 09. 2012 

                                                                                                                        

Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hl. mesta SR Bratislavy 

 
1. zobrať na vedomie petíciu proti výstavbe stavby s názvom“ Zariadenie výroby  

      a výrobných služieb CORRECT Betón, spol. s.r.o.“ - Betonárka 

                                                            
2. odporučiť mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, 

    2.1 aby bol predložený zámer výstavby betonárky posudzovaný podľa zákona č. 24/2006        

          Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  

          zákonov, 

 

    2.2 aby mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves aktualizovala stanoviská dotknutých  

          orgánov, nakoľko v katastri obce (v okolí plánovanej výstavby betonárky) došlo  

          k novej výstavbe, ktorá má za následok vznik ďalších  zdrojov znečistenia ovzdušia,    

          zdrojov hluku, zvýšenie intenzity dopravy. Jedná sa hlavne o vybudovanie a dočasné  

          užívanie tretej brány Volkswagen Slovakia na ul. Küster, rozširovanie výrobných  

          kapacít Volkswagen Slovakia, odsúhlasená výstavba skladovej haly Zamajerske a  

          prebiehajúca výstavba bytových domov v tesnej blízkosti plánovanej výstavby  

          betonárky. 

- - - 

 


