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Návrh uznesenia 

 
     
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
 

berie na vedomie 
 
 

informáciu o trasovaní ropovodu Bratislava – Schwechat v zmysle uznesení č. 1147/2013 časť 

D a č. 1572/2014 časť B. 

 

 
. 

 
 

 
 
 
 
 



Informácia o trasovaní ropovodu Bratislava - Schwechat 

 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava na základe svojej žiadosti zo dňa 18.03.2015 
obdržalo od Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) odpoveď listom č. j.: 
24/10/sekr./2015 zo dňa 13.04.2015, z ktorej vyplýva, že BVS dosiaľ nezískala od investora 
projektu BSP Bratislava – Schwechat Pipeline GmbH relevantné informácie o novej trase 
ropovodu. Zároveň BVS informovala, že investor projektu BSP – Schwechat Pipeline GmbH 
dosiaľ nezverejnil konkrétny technický návrh ropovodného prepojenia Družba – Schwechat, 
ani nezvolal zasadnutie pracovnej komisie, ktorá posúdi presnú trasu a technický návrh 
ropovodu a z toho plynúce riziká pre ohrozenie podzemných vôd, a preto bez týchto a ďalších 
konkrétnych technických parametrov nie je možné objednať štúdiu alebo odborné posúdenie 
rizík, vyplývajúcich z realizácie a prevádzky ropovodného prepojenia Bratislava – Schwechat 
na podzemné vody. 
 
Spoločnosť BSP Bratislava - Schwechat Pipeline GmbH bola o poskytnutie štúdie ropovodu 
Bratislava – Schwechat požiadaná listom zástupcu riaditeľa magistrátu Ing. arch. Mgr. art. 
Silvestra Černíka č. j.: MAGS OKUS 44817/2015-276711 zo dňa 27.05.2015, spoločnosť 
Transpetrol, a. s. bola taktiež oslovená s rovnakou žiadosťou listom zástupcu riaditeľa 
magistrátu Ing. arch. Mgr. art. Silvestra Černíka č. j.: MAGS OKUS 44813/2015-276678 zo 
dňa 27.05.2015. 
 
Vo svojej odpovedi na predmetnú žiadosť o poskytnutie štúdie, doručenej na magistrát dňa 
18.06.2015, spoločnosť Transpetrol, a. s. uviedla iba informáciu, že žiadosť bola postúpená na 
vybavenie spoločnosti BSP Bratislava Schwechat Pipeline, ktorá je realizáciou predmetného 
projektu poverená. 
Spoločnosť BSP Bratislava - Schwechat Pipeline GmbH reagovala na žiadosť listom zo dňa 
15.06.2015, s ktorým zároveň zaslala výňatok zo štúdie "Technická štúdia ropovodu - trasa č. 
10" (vypracoval Dopravoprojekt, a.s.) vo forme zhrnutia jej obsahu s príslušnými mapovými 
podkladmi. Súčasne zaslala aj mapové štúdie 10 variant trasovania vedenia ropovou BSP. 
Upozornila, že ide len o technické štúdie, ktoré nezodpovedajú definitívne vybranej trase, ale 
riešia len možnosti trasovania ropovodu z pohľadu jeho technických, či technologických 
alternatív riešenia. Ďalej uviedla, že žiadne ďalšie štúdie týkajúce sa potenciálneho trasovania 
ropovodu územím hl. m. SR nie sú k dispozícii. Ako uviedla, aktuálne mapové štúdie boli 
predmetom rokovania vlády SR v súvislosti s informáciou o stave prác na projekte ropovodu 
BSP v roku 2013, pričom jediný variant, ktorý bude možné realizovať, vychádza zo štúdie 
trasy 10, t. j. trasovanie ropovodu cez územie Bratislavy.  
Na záver skonštatovala, že zaevidovala nominácie zo strany Magistrátu  
hl. m. SR do odborných komisií, ktoré majú posudzovať možnosti trasovania ropovodu BSP v 
rámci katastrálneho územia Bratislavy. Zvolanie týchto komisií, ako aj prácu v nich považuje 
však v súčasnosti za bezpredmetné a to vzhľadom na uznesenie MsZ č. 40/2015 zo dňa 
5.2.2015, v ktorom poslanci MsZ odmietli trasovanie ropovodu cez Bratislavu. V prípade, že 
dôjde zo strany poslancov MsZ k zmene tohto ultimatívneho stanoviska a budú mať záujem o 
odborné posúdenie možností trasovania ropovodu BSP na základe odborných posudkov, či 
stanovísk, je pripravená v uvedených komisiách začať pracovať.  
 
Listom zo dňa 17. júna 2015 oslovil primátor hlavného mesta SR Bratislavy ministra 
hospodárstva SR Vazila Hudáka a pozval ho na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy za účelom prediskutovania ďalších krokov pri riešení 



problematiky trasovania ropovodu Bratislava – Schwechat. Predmetný list bol dňa 18. júna 
2015 doručený na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. V odpovedi zo dňa 23. 
júna 2015 minister hospodárstva skonštatoval, že Ministerstvo hospodárstva SR prikladá  
veľký význam jednak samotným technicko – ekonomickým aspektom trasovania ropovodu 
Bratislava – Schwechat, ale aj jeho vplyvu na životné prostredie a mesto Bratislava. Zároveň 
sa ospravedlnil za neúčasť na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva vzhľadom na 
plánované pracovné povinnosti. Dňa 04.09.2015 sa uskutočnilo pracovné stretnutie primátora 
hl. m. SR Bratislavy a  štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR Ing. Miroslava 
Oberta, na ktorom sa zúčastnení dohodli na pokračovaní v riešení a rokovaniach ohľadne 
trasovania ropovodu Bratislava – Schwechat.   
 
Riaditeľ sekcie územného plánovania Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík oslovil listom 
spoločnosť Slovnaft, a. s. so žiadosťou o poskytnutie aktuálnych podkladov a informácií 
o stave ochrany vôd hydraulickou ochranou podzemných vôd (HOPV) rafinérie Slovnaft, a. s. 
Spoločnosť Slovnaft, a. s. zaslala listom doručeným na magistrát dňa 28.10.2015 čiastkovú 
záverečnú správu za rok 2014, vypracovanú pre systém Hydraulickej ochrany podzemných  
vôd na CD nosiči. 
 

 


