Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 15/2016
Vybavovateľ petície: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Názov petície: Petícia za urýchlenie prípravy posledného úseku diaľnice medzi Bratislavou
a Košicami cez tunel Korbeľka.
Text:
Občania žiadajú vykonať všetky potrebné kroky na urýchlenie prípravy a schválenie výstavby diaľnice
D1 Turany - Hubová vo variante s tunelom Korbeľka.
Je kvórová: Nie
Počet osôb podporujúcich petíciu: 3 332
Dátum doručenia: 19.10.2016
Dátum vybavenia: 11.11.2016
Spôsob vybavenia: Nevyhodnotená
Zdôvodnenie vybavenia:
V súčasnosti je úsek diaľnice D1 Turany - Hubová predmetom procesu posudzovania vplyvov stavby
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“). Národná
diaľničná spoločnosť, a. s. zabezpečila vypracovanie správy o hodnotení vplyvov stavby na životné
prostredie pre navrhované dva základné varianty diaľnice D1 v úseku Turany - Hubová - variant V1
(tzv. úžinový) a variant V2 (tzv. variant Korbeľka). Správa o hodnotení vplyvov bola predložená na
Ministerstvo životného prostredia SR.
Predmetom správy o hodnotení bola analýza a hodnotenie jednotlivých variantných riešení diaľnice
D1 so zohľadnením technicko-ekonomických, dopravných kritérií a kritérií vplyvov na obyvateľstvo,
urbanizované prostredie a vplyvov na prírodné prostredie.
Na základe záverov z verejných prerokovaní Správy o hodnotení vplyvov a jej nezávislého odborného
posúdenia (§ 36 zákona č. 24/2006 Z. z.) vydá Ministerstvo životného prostredia SR záverečné
stanovisko podľa § 37 zákona č. 24/2006 Z. z., v ktorom okrem celkového hodnotenia vplyvov
navrhovanej činnosti uvedie, či s jej realizáciou súhlasí, alebo nesúhlasí, za akých podmienok s ňou
súhlasí, a v ktorom realizačnom variante. Ministerstvo do tohto procesu nezasahuje.
Definitívne rozhodnutie o výslednom variante trasy diaľnice D1 v úseku Turany - Hubová bude teda
známe až po ukončení procesu posudzovania vplyvov stavby podľa zákona č. 24/2006 Z. z. a po
vydaní záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia SR, ktoré bude záväzným
rozhodnutím pre ďalšie povoľovacie konanie.
Príprava a realizácia diaľnice D1 v úseku Turany - Hubová je v kompetencii Národnej diaľničnej
spoločnosti, a. s., ktorá bude následne zabezpečovať vypracovanie projektových dokumentácií a
vydanie potrebných právoplatných rozhodnutí a povolení na predmetnú stavbu. Skutočný termín
začiatku realizácie stavby diaľnice D1 v úseku Turany - Hubová, bude stanovený po vydaní

právoplatného stavebného povolenia a po zohľadnení možností zabezpečenia finančných
prostriedkov, potrebných na realizáciu stavby. Úsek D1 Turany - Hubová je predmetom Strategického
plánu rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 a bol zaradený do zoznamu projektov
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020, Prioritná os 2 - Cestná infraštruktúra
(TEN-T CORE).
Dobudovanie plnohodnotného diaľničného prepojenia D1 medzi mestami Bratislava - Košice, a teda
aj výstavba chýbajúceho úseku diaľnice D1 Turany - Hubová, naďalej zostáva hlavnou prioritou
ministerstva.

