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Vážený pán minister,

dovoľte informovať Vás, že dňa 19. januára 2022 sa na Sliači stretli štatutári samospráv 
dotknutých budúcou rekonštrukciou a prevádzkou letiska Sliač. Zo stretnutia primátorov 
a starostov regiónu stredného Slovenska vyplynulo, že my, aj obyvatelia našich miest a obcí 
ležiacich v blízkosti letiska Sliač máme odmietavé stanovisko k pripravovanej Dohode 
o spolupráci v oblasti obrany medzi Vládou SR a Vládou USA a vyjadrujeme oprávnené 
obavy, ako táto prevádzka ovplyvní kvalitu života. Zároveň je na mieste otázka, či by lietadlá 
F-16 nemohli byť umiestnené v zóne letiska Kuchyňa, ktoré je hustotou osídlenia 
neporovnateľne vhodnejšou lokalitou. Obyvatelia našich miest a obcí, podobne ako my 
štatutári dotknutých samospráv sa totiž obávame, že prevádzkovanie lietadiel F-16 
v regióne s 250 tisíc obyvateľmi bude mať jednoznačne negatívny vplyv na kvalitu nášho 
života a bývania.

Výsledkom uvedeného stretnutie primátorov a starostov je aj séria otázok, ktoré by sme 
s Vami v najbližšom období radi osobne prekonzultovali. Veríme, že stretnutie s Vami 
a zástupcami samospráv sa uskutoční v čo najkratšom čase tak, aby sme dokázali našim 
obyvateľom vysvetliť, čo ich v budúcnosti, v súvislosti s rekonštrukciou a prevádzkou 
letiska Sliač, čaká. Zároveň potrebujeme dostať jasnú odpoveď na otázku, či bude 
v dohľadnom čase prijatý zákon o výstavbe civilnej časti Letiska Sliač a či nie je limitujúcim 
faktorom práve desaťročné obdobie platnosti Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi 
USA a SR. Letisko Sliač je pre nás v regióne jednou z priorít a jeho bezpečné fungovanie 
s garanciou využívania na civilné účely vnímame ako nevyhnutný predpoklad rozvoja.

Otázky k Pohode o spolupráci v oblasti obrany medzi Vládou SR a Vládou USA

1. Aké sú záruky obnovenia civilného Letiska Sliač? Bude zákonným spôsobom 
doriešené fungovanie civilnej časti Letiska Sliač? Pripravuje ministerstvo takúto 
legislatívu?
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2. Nebolo by možné už počas prvej etapy rekonštrukcie letiska zrekonštruovať aj 
civilné letisko?

3. Je spracovaná hluková štúdia a analyzovaný dopad na kvalitu života 
obyvateľov v okolí letiska?

4. S akou hustotou letovej prevádzky sa počíta? (počet letových hodín denne). 
Plánuje sa lietanie aj vo večerných a nočných hodinách?

5. Bude možné dohodnúť výluky v lietaní, napr. z dôvodu občianskych obradov?
6. Dohoda obsahuje pojem „Dohodnuté zariadenia a priestory“, ktorý je vysvetlený 

v Čl. 2 bod 6. a odvoláva sa na prílohu A k tejto Dohode, ktorá však nie je 
zverejnená. Je v zozname dohodnutých zariadení a priestorov aj majetok vo 
vlastníctve samospráv, slovenských právnických alebo fyzických osôb, ktoré 
o tejto skutočnosti nemajú žiadnu informáciu? Ak áno, akým spôsobom bude vec 
komunikovaná a riešená?

7. Podľa čl.3, bod 3 slovenský výkonný zástupca na žiadosť sprostredkuje 
zabezpečenie dočasného prístupu k verejným pozemkom vo vlastníctve 
samospráv, ale aj súkromných pozemkov a zariadení. Je možné uvedené chápať 
tak, že môže dôjsť aj k dlhodobému záberu majetku bez akéhokoľvek 
právneho postupu v zmysle platnej legislatívy SR a bez kompenzácií?

8. Budú na území miest a obcí, ktoré sa nachádzajú v okolí letiska Sliač, budované 
ubytovacie, obchodné a stravovacie zariadenia pre vojakov, závislé osoby 
a dodávateľov USA ? Ak áno, bude sa rešpektovať platný územný plán miest 
a obcí? Vzťahuje sa v tejto súvislosti ods. 9 čl. 3 Dohody aj na takéto stavby?

9. Podľa čl. 4 ods. 1 je možné rozmiestňovať a skladovať obranné zariadenia, zásoby 
a materiál aj na iných miestach podľa vzájomnej dohody. Je možné v tejto 
súvislosti predpokladať, že budú umiestnené v intravilánoch miest a obcí 
v okolí letiska Sliač?

10. Podľa čl.6 ods.l sa Slovenská republika zaväzuje zabezpečiť ochranu 
a bezpečnosť ozbrojených síl USA, dodávateľov USA, závislých osôb
a rozmiestneného materiálu....  Aké opatrenia zo strany SR budú prijaté na
zaistenie bezpečnosti obyvateľstva žijúceho v mestách a obciach v okolí letiska 
Sliač vo väzbe na prijaté opatrenia ochrany USA ? Dôjde k nejakým 
obmedzeniam vo vzťahu k obyvateľstvu? Napr. obmedzenie pohybu, 
uzatvorenie ciest, obmedzenie internetového alebo telefonického spojenia 
(viď aj čl.28 Dohody) a pod.
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11. Je v sume potrebnej na rekonštrukciu vyčlenená čiastka aj na rekonštrukciu 
prístupových komunikácií k letisku, keďže je predpoklad, že počas 
rekonštrukcie bude zvýšená prevádzka?

12. Počíta sa pri rekonštrukcii aj s vynútenými investíciami (napr. premiestnenie 
administratívy MsU Sliač, MŠ a iných objektov slúžiacich samosprávam pre 
výkon činnosti)?

13. Ako obmedzí prevádzka letiska (vplyvom zväčšenia ochranného pásma) ďalšiu 
výstavbu v mestách a obciach v okolí letiska?

14. V súvislosti s obsahom čl. 12 Dohody vo väzbe na čl. 15, akým spôsobom budú 
uhrádzané škody slovenským subjektom? Napr. pri dopravnej nehode, kedy 
dôjde zo strany vojaka USA k poškodeniu vozidla občana SR? Budú hradené 
škody zo zákonného poistenia tak ako je v SR bežné? Budú akceptované delikty 
zo „Strany USA“ pre účely získania poistného plnenia, zdravotného poistenia, 
sociálneho odškodnenia a pod pre občanov SR?

15. Podľa čl. 27 sa Strany zaväzujú Dohodu vykonávať spôsobom, ktorý je v súlade 
s ochranou životného prostredia Slovenskej republiky a verejného zdravia 
a bezpečnosti (posudzovanie vplyvov na životné prostredie). Na tento účel 
príslušné orgány Strán konzultujú a spolupracujú s cieľom zabezpečiť okamžité 
riešenie problémov, ktoré môžu nastať, aby sa zabránilo akémukoľvek trvalému 
poškodeniu životného prostredia alebo ohrozeniu verejného zdravia 
a bezpečnosti. Spojené štáty budú pri vykonávaní svojej politiky rešpektovať 
príslušné slovenské zákony o životnom prostredí, zdraví a bezpečnosti.
Ako bude zabezpečené dodržanie zákonných limitov pre hluk a čistotu 
ovzdušia?
Aké ohrozenia, resp. poškodenia verejného zdravia a životného prostredia je 
možné predpokladať?

16. Aké budú kompenzácie pre obyvateľov dotknutého regiónu?
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Vážený pán minister,

na záver dovoľte ešte raz vyjadriť nádej, že v krátkom čase zorganizujete stretnutie so 

zástupcami dotknutých samospráv, na ktorom dostaneme odpovede na naše naliehavé 

otázky. Želáme všetko dobré.

S úctou

v.z.

Príloha: prezenčná listina zo stretnutia primátorov a starostov na Sliači zo dňa 19.1.2022

Vážený pán 
Jaroslav Nad' 
minister
Ministerstvo obrany 
Bratislava


