
Vyzývame NDS, na vysvetlenie mýtov a poloprávd, ktoré šíri cez médiá o Hrboltovej  

v súvislosti s podaným rozkladom k záverečnému stanovisku     

 

 

     NDS kamufluje a dezinformuje verejnosť,  vnáša do správneho poriadku povoľovania 

stavby  emócie a spochybnenie zákonov, čo je pre štátnu spoločnosť nenáležité . Čelní 

predstavitelia NDS sa znižujú k  osočovaniu občanov, čo sa nedá  prirovnať k inému , ako ku 

politickým manévrom, alebo  šíreniu poplašných správ. Vyzývame NDS, na vysvetlenie mýtov 

a poloprávd , ktoré šíri cez médiá.    

1.mýtus – rozklad podali 2 ľudia    

  skutočnosť – rozklad podal Výbor Msč s podporou viac ako 450 občanov Hrboltovej a OZ 

Zdravý domov, zastrešený svojou členskou základňou   

2.mýtus – rozklad podali nie o 5, ale o 1 minútu dvanásť, práce sa mohli rozbehnúť   

 skutočnosť – zákonné odvolacie lehoty nemožno ignorovať a nepočítať s nimi pri stanovovaní 

termínov zahájenia stavby – práce na ostatných častiach úseku mohli a môžu pokračovať   

3.mýtus – špekulatívne konanie , ak by boli nároky relevantné, určite ich nikto nebude podávať 

o minútu dvanásť    

 skutočnosť- špekulatívnym konaním by to bolo vtedy, ak by naše pripomienky neboli vecné 

a relevantné, alebo ak by sme v rámci povoľovania žiadne pripomienky nedávali .Vyzývame 

NDS, aby vymenovala špekulatívne pripomienky, ktoré sme podali .   

4.mýtus - odmietli stretnutie s NDS 9.4.2018  

skutočnosť  - áno, odmietli sme stretnutie, pretože bolo  účelovo nastavené pre médiá a nie na 

riešenie reálnych pripomienok , ktoré sme uviedli v rozklade a ak sme v priebehu povoľovania, 

ktorý trval viac ako 1 rok, nenašli  konsenzus, pretože NDS nedokázala odborne argumentovať, 

tak sme na takéto stretnutie nepristúpili  

5.mýtus – zapracovali sme až 135 ich pripomienok 

 skutočnosť – od samého začiatku sú jadrom našich pripomienok 3 základné technické 

pripomienky  a asi 20 okrajových pripomienok , rozdiel tvoria pripomienky ostatných 

účastníkov konania  a odborníkov, čo poukazuje na nekvalitu a riziká navrhovaného riešenia     

6.mýtus - očividne nemajú záujem zistiť, akým spôsobom sme ich pripomienky zapracovali. 

 skutočnosť – ak NDS úmyselne nesprístupňuje nahliadanie do spisového materiálu IGP 

prieskum Kuvik 2017, na ktorý sa EIA na viacerých miestach odvoláva, tak to vyvoláva 

pochybnosť o navrhovanom riešení, pretože tvrdenia NDS sa nedajú odborne vyhodnotiť .Svoj 

záujem o preskúmanie pripomienok sme prejavili tým, že sme požiadali o prerušenie správneho 

konania za účelom preskúmania a zisťovania veci. Vyzývame NDS, aby nám predmetnú 

správu doručila .  

7.mýtus - európska komisia nikdy nepreplatí, predražené riešenia, ktoré nie sú technicky správne  

 skutočnosť – podmienkou vyplatenia eurofondov je nájsť optimálne riešenie pre danú lokalitu, 



 navrhované riešenie je účelovo zmanipulované a nie je optimálnym riešením ,pretože porušuje  

 štandardy EÚ, komisiu EÚ bude možno viac zaujímať predraženie už rozostaveného viaduktu 

ponad  železnicu  v Liskovej, alebo mosta č.201- 00 v Hrboltovej , spôsobené výberom zlého 

riešenia trasy a  podcenením rizík, peniaze na túto sanáciu nám možno budú chýbať pri 

dokončovaní projektu    

8.mýtus – nemôžeme slepo akceptovať pripomienky občanov  

 skutočnosť- občania od NDS  požadovali a požadujú len to, aby ste svoje tvrdenia podložili 

príslušnými odbornými posudkami a prieskumom , ak je V3 nerealizovateľná na základe  „ 

množstva prieskumných diel „ z obdobia, ktoré v minulosti neodhalili geologickú  situáciu  

a riziká povodne plánovanej trasy V0, tak potom existuje logický záver, že  argumenty  NDS  

sú  chybné   

 

9.mýtus – abnormality a nezmyselné pripomienky k trvalým prístupom ku portálu -  nemala by 

tam jazdiť ani sanitka 

 skutočnosť– NDS chce viesť trvalé prístupy pre sanitky, požiarnu techniku a údržbu ciest 

k portálu ,  cez miestne komunikácie, na ktoré sa nezmestí ani štandardný diaľničný odhŕňač 

snehu, s tvrdením , že vybuduje komunikácie, ktoré budú spĺňať STN , čo je nereálne, pretože 

komunikácie vedú v tesnej blízkosti rodinných domov .  

   

      Občania Hrboltovej chcú ,aby sa diaľnica stavala,  pretože zápchami v Ružomberku  trpia 

rovnako,  ako všetci občania  a naviac  znášajú  rozostavané stavenisko s nevydareným prvým 

portálom variantu V0 a preto  Hrboltová už  nepripustí,  aby sa opätovne experimentovalo na 

jej území v tesnej blízkosti  obytnej zóny. 

      Hrboltová preto nie je dôvodom prečo sa nestavia dialnica, ale  je to NDS, ktorá  svojimi 

metódami a postupmi  celý proces výstavby brzdí . 

 

 

V Hrboltovej 26.4.2018 

 

 

Výbor Msč Hrboltová  

Ing.Anna Šanobová  

 

 


