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Vybavuje : Ing. Kužmová
Číslo tel. : 0918 382 014

Bratislava
13.06.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE
o začatí konania o určení ochranných pásiem a o upustení od ústneho pojednávania.
Dopravný úrad ako orgán štátnej správy v civilnom letectve podľa ustanovenia § 46
ods. 1 písm. b) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušný podľa ustanovenia § 48 ods. 1
písm. r) v spojení s ustanovením § 29 ods. 2 leteckého zákona, v súlade s ustanovením § 33 ods. 2 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov a podľa ustanovenia § 36 stavebného zákona,
oznamuje
verejnou vyhláškou
začatie konania o určení ochranných pásiem Letiska Boleráz/Štefan Banič
dotknutým orgánom a účastníkom konania a súčasne upúšťa od ústneho pojednávania.
Na návrh prevádzkovateľa Letiska Boleráz/Štefan Banič – občianske združenie Aeroklub
Trnava, so sídlom Boleráz - Klčovany 263, 919 08 Boleráz, IČO: 31826628, bolo na Dopravnom
úrade dňa 21.05.2018 začaté konanie o určení ochranných pásiem Letiska Boleráz/Štefan Banič
(ďalej len „letisko“).
Jedná sa o existujúce, v súčasnosti neverejné vnútroštátne letisko s prevádzkou lietadiel podľa
pravidiel pre lety za viditeľnosti vo dne, pri ktorom je plánované získanie štatútu verejného letiska.
Predmetom konania je určenie ochranných pásiem letiska v rozsahu podľa dokumentácie
„Ochranné pásma Letiska Boleráz/ Štefan Banič LZTR“ zo septembra 2020 (zrevidovaná
a aktualizovaná dokumentácia z januára 2018), vypracovanej Prof. Ing. Antonínom Kazdom, CSc.
(autorizovaný stavebný inžinier SKSI, registračné číslo 0198*A*2-1), ktoré majú zaisťovať
bezpečnosť leteckej prevádzky na letisku.
Ochranné pásma svojím horizontálnym priemetom zasahujú do katastrálnych území:











Bíňová, obec Bíňová, okres Trnava
Bohdanovce nad Trnavou, obec Bohdanovce nad Trnavou, okres Trnava
Boleráz, obec Boleráz, okres Trnava
Dolná Krupá, obec Dolná Krupá, okres Trnava
Horné Orešany, obec Horné Orešany, okres Trnava
Klčovany, obec Boleráz, okres Trnava
Košolná, obec Košolná, okres Trnava
Suchá nad Parnou, obec Suchá nad Parnou, okres Trnava
Šelpice, obec Šelpice, okres Trnava
Špačince, obec Špačince, okres Trnava
Poštová adresa: Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava

IČO: 42355826

Internet: www.nsat.sk
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Katastrálne územia obcí Dolné Orešany a Zvončín, po úprave plošného priemetu ochranných
pásiem v revidovanej dokumentácii zo septembra 2020, už nie sú ochrannými pásmami dotknuté.
Ochranné pásmo pásu vzletovej a pristávacej dráhy, od ktorého sa odvíjajú ďalšie druhy
ochranných pásiem, má rozmer 1 600 x 180 m a navrhnuté je na pozemkoch KN-C par. č. 680/2,
690/4, 682/2, 682/3, k.ú. Klčovany, KN-C par.č. 829/2 a 829/3, k.ú. Bohdanovce nad Trnavou, ktoré
sú vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO: 37 836 901,
a pozemku KN-E par.č. 690/1, k.ú. Klčovany (v rozsahu cca 3 m2), ktorá je v podielovom vlastníctve
spoločnosti Polnovakia Agrar s .r.o., Ružinovská 42, 821 01 Bratislava, IČO: 35 822 503,
a Slovenskej republiky.
Dokumentácia ochranných pásiem letiska je k dispozícii v elektronickej forme na webovom
sídle Dopravného úradu www.nsat.sk, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli
https://cuet.slovensko.sk/. V listinnej forme je dokumentácia k dispozícii na úradnej tabuli
Dopravného úradu. Účastníci konania môžu do podkladov potrebných pre rozhodnutie nahliadnuť po
telefonickom dohovore na Dopravnom úrade, divízii civilného letectva, na odbore letísk a stavieb
v oblasti ochranných pásiem, Letisko M.R. Štefánika Bratislava, budova I., 1. posch., č. dv. 205A,
tel. č. 0918 382 014.
Upozorňujeme dotknuté obce a dotknuté orgány, ktoré sa k dokumentácii „Ochranné pásma
Letiska Boleráz/ Štefan Banič LZ TR“ z januára 2018 vyjadrili pred podaním žiadosti o určenie
ochranných pásiem letiska, že táto bola zrevidovaná a aktualizovaná na verziu zo septembra 2020,
pričom zmeny voči predchádzajúcej verzii nastali v nasledovných častiach textovej a grafickej časti
dokumentácie:
Umiestnenie zmeny
Základné pojmy

Číslo
strany
5,6

1 Úvodné ustanovenia

7

2 Základné údaje
o letisku
2.6 Vyhlásené dĺžky

9,10

2.7 Výpočet menovitej
dĺžky dráhy vzletu pre
určenie kódového čísla

13

3.1 Ochranné pásmo
pásu vzletovej a
pristávacej dráhy/
Príloha č. 1, 2, 3

14

13

14
15
3.2 Ochranné pásmo
s obmedzením stavieb
nadzemných vedení
vysokého napätia (VN)

15, 16

Popis zmeny

Typ zmeny

Intenzita ožiarenia, Pohybová
plocha
Doznievanie zrakového vnemu,
Nebezpečné a klamlivé svetlá,
Oslepenie pilota
Základné parametre letiska
Boleráz, pre stanovenie OP
Poloha ARP, súradníc rohov
THR 14 a THR 32
Tabuľka vyhlásených dĺžok
rozšírená pre všetky RWY
Oprava výpočtu korekcií pre
určenie menovitej dĺžky dráhy
(nemá vplyv na kódové
označenie)
Úprava šírky OP pásu RWY –
zúženie z 226,5m na 180 m
(rovnaká šírka ako súčasný pás
RWY)
Doplnenie parcely tvoriacej OP
pásu RWY (parc.č. KN-E 690/1,
k.ú. Klčovany)
Stanovenie súradníc rohov OP
pásu RWY
Zmena názvu OP, doplnenie
označenia vedení VN/ VVN,
úprava (zmenšenie) podľa

Definícia odstránená
z dokumentácie
Úprava definície
Doplnené do
dokumentácie
Do tabuliek doplnené
súradnice JTSK03
Doplnená tabuľka,
oprava
Oprava

Úprava rozmeru –
zmenšenie rozsahu OP
Doplnenie do
dokumentácie
Doplnené do
dokumentácie
Úprava názvu/ doplnenie
označení, zmenšenie
rozsahu OP
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a vyšších napätí
a trakčných vedení/
Príloha č. 1, 2, 3
3.3 Ochranné pásmo
proti nebezpečných
a klamlivým svetlám
3.4.2 Ochranné pásmo
vnútornej vodorovnej
roviny/
Príloha č. 1, 2, 3

návrhu vyhlášky na rozmer
5600m x 2000m
16

Definícia premiestnená medzi
„Základné pojmy“ – str.6

Presunutie definície

17

Úprava polohy stredu oblúku
vymedzujúci OP vodorovnej
roviny – priesečník kratšej
strany OP pásu RWY s osou OP
pásu RWY - posun 2m
V súvislosti s úpravou 3.4.2
nadväzuje aj úprava 3.4.3 a 3.4.4
– posun 2m smerom na
juhozápad

Úprava polohy,
zmenšenie rozsahu OP

Zmena definície vnútorných
a vonkajších ornitologických
OP, vnútorné premenované na
biologické
Doplnenie popisu prekážok 2,3
na terénnej prekážke

Úprava definície
a rozmerov

Doplnenie prekážok 2,3 na do
zoznamu a aktualizácia
polohopisu a výškopisu na
základe zamerania z 14.3.2021 –
Ing. Vladimír Haršány
Spresnenie hraníc katastrálnych
území a úprava rozsahu zásahu
OP do katastrálnych území

Doplnené do
dokumentácie

3.4.3 Ochranné pásmo
17
kužeľovej plochy
a 3.4.4 Ochranné pásma
prechodových plôch/
Príloha č. 1, 2, 3
8 Ornitologické
19
ochranné pásma
10.4 Výstavba
a umiestnenie objektov
v OP vnútornej
vodorovnej roviny
a kužeľovej plochy
Zoznam prekážok

Výkres č. 3 Ochranné
pásma a katastrálne
územia

22

27

-

Úprava polohy,
zmenšenie rozsahu OP

Doplnené do
dokumentácie

Úprava grafickej časti
dokumentácie

Dopravný úrad žiada obce, ktoré sú dotknuté ochrannými pásmami letiska, o zverejnenie tohto
oznámenia verejnou vyhláškou vyvesením na úradnej tabuli mestského úradu na dobu 15 dní.
Dopravný úrad zároveň žiada o zverejnenie tejto vyhlášky aj iným spôsobom v mieste obvyklým,
napr. na internetovej stránke mestskej časti, v rozhlase alebo v miestnej tlači. Informáciu o zverejnení iným
spôsobom žiadame uviesť v sprievodnom liste, ktorým sa bude vracať verejná vyhláška,
resp. ju žiadame doplniť priamo na vrátenú vyplnenú verejnú vyhlášku.
Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie žiadame oznámenie s potvrdením dátumu vyvesenia
a zvesenia verejnej vyhlášky bezodkladne vrátiť k vydaniu rozhodnutia vo veci určenia ochranných pásiem
letiska.
Podľa ustanovenia § 36 ods. 2 stavebného zákona môžu účastníci konania uplatniť svoje
námietky najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.
V rovnakej lehote oznámia podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona svoje stanoviská
i dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán v určenej lehote alebo predĺženej lehote neoznámi svoje
stanovisko, má sa za to, že s určením ochranných pásiem letiska z hľadiska ním sledovaných
záujmov súhlasí. Na neskôr podané námietky a stanoviská sa neprihliadne.
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Podľa ustanovenia § 17 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov sa účastníci konania môžu dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom,
ktorého si zvolia, pričom splnomocnenie na zastupovanie je potrebné preukázať písomným
plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice.
Podľa ustanovenia § 23 ods. 1 správneho poriadku majú účastníci konania a ich zástupcovia
a zúčastnené osoby právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov
s výnimkou zápisníc o hlasovaní alebo dostať informáciu zo spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní iným
spôsobom. Správny orgán podľa ods. 4 citovaného ustanovenia poskytuje kópie spisov za úhradu
materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, zadovážením technických nosičov a s ich
odoslaním.
Podľa ustanovenia § 34 ods. 3 správneho poriadku je účastník konania povinný navrhnúť na podporu
svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 36 ods. 4 stavebného
zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a Dopravného úradu. Posledný
deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Príloha:
dokumentácia ochranných pásiem

Ing. Karol Lysina
riaditeľ sekcie
leteckých navigačných služieb a letísk

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
Dátum vyvesenia:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis pracovníka
zodpovedného za zverejnenie:

Odtlačok pečiatky a podpis pracovníka
zodpovedného za zverejnenie:

Oznámenie sa doručí:
Účastníkom konania (podľa § 34 stavebného zákona) formou verejnej vyhlášky
Na vedomie (účastníkom konania bez účinkov doručenia):
 Aeroklub Trnava o.z., Letisko 263, 919 08 Boleráz, IČO: 48 090 697
 Obec Bíňovce, 919 07 Bíňovce 134, IČO: 00 312 258
 Obec Boleráz, 919 08 Boleráz, IČO: 00 312 282
 Obec Bohdanovce nad Trnavou, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou 268, IČO: 00 312 266
 Obec Dolná Krupá, Nám. L. van Beethovena 139/1, 919 65 Dolná Krupá, IČO: 00 312 398
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 Obec Dolné Orešany, 919 02 Dolné Orešany 210, IČO: 00 312 410 (po úprave dokumentácie už
nie je dotknutou obcou)
 Obec Horné Orešany, 919 03 Horné Orešany 190, IČO: 00 312 533
 Obec Košolná, 919 01 Košolná 44, IČO: 00 312 673
 Obec Suchá nad Parnou, 919 01 Suchá nad Parnou 68, IČO: 00 313 009
 Obec Šelpice, 919 09 Šelpice 195, IČO: 00 682 225
 Obec Špačince, Hlavná 183/16, 919 51 Špačince, IČO: 00 313 033
 Obec Zvončín, 919 01 Zvončín, IČO: 34 075 836 (po úprave dokumentácie už nie je dotknutou
obcou)
 Polnovakia Agrar s.r.o., Ružinovská 42, 821 01 Bratislava, IČO: 35 822 503 (ako vlastník
pozemku v ochrannom pásme pásu vzletovej a pristávacej dráhy)
 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345 (ako správca
pozemku v ochrannom pásme pásu vzletovej a pristávacej dráhy vo vlastníctve Slovenskej
republiky)
 Trnavský samosprávny kraj, Oddelenie nakladania s majetkom, Starohájska 6868/10, 917 01
Trnava, IČO: 37 836 901 (ako vlastník pozemkov v ochrannom pásme pásu vzletovej a pristávacej
dráhy)
 Trnavský samosprávny kraj, Odbor stratégií a projektov, Oddelenie územného plánovania
a životného prostredia, Starohájska 6868/10, 917 01 Trnava, IČO: 37 836 901
 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia ochrany prírody a biodiverzity
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad správy majetku štátu, Agentúra správy majetku,
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, IČO: 30 845 572
 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu,
Oddelenie oblastného hygienika Bratislava, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava,
IČO: 30 416 094
 Obvodný banský úrad v Bratislave, Mierová 19, 821 05 Bratislava, IČO: 31 780 270


 Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Odbor výstavby a bytovej politiky,
Oddelenie územného plánovania, Kollárova 8, 917 01 Trnava, IČO: 00 151 866
 Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek ŽP kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava, IČO: 00 151 866
 Spoločný obecný úrad (pre všetky dotknuté obce), Kollárova 8, 917 01 Trnava
 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518
Zakladá sa:
 do spisu Dopravného úradu, divízia civilného letectva č. 829/2022/ROP

