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R O Z H O D N U T I E 
 

 

Ministerstvo dopravy SR, ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice (ďalej len „špeciálny 

stavebný úrad“) podľa § 3a ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 

(cestný zákon)  v  znení neskorších predpisov v spojení s § 120 zákona č. 50/1976 Zb.                   

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v  znení neskorších predpisov 

a podľa zákona č. 669/2007 Z.z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave 

niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona NR SR 

č.162/1995 Z.z. o  katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „zákon č.669/2007 Z.z.“) podľa  § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov  

 

p o v o ľ u j e 

 

podľa § 83 stavebného zákona do 31.12.2023 časovo obmedzené predčasné užívanie 

stavebných objektov  

 

111       Preložka cesty III/1082 v km 1,363 D4 v križovatke "Čierna voda" 

113       Preložka miestnej komunikácie v km 3,810 D4 do NPR Šúr 

114       Preložka poľnej cesty v km 0,590 D4 

115-01  Preložka cesty II/502 v km 4,183 D4 v k.ú. Svätý Jur – 1. fáza 

115-02  Preložka cesty II/502 v km 4,183 D4 v k.ú. Vajnory – 1. fáza 

116-01  Preložka poľnej cesty v km 4,400 D4 v k.ú. Svätý Jur 

116-02  Preložka poľnej cesty v km 4,400 D4 v k.ú. Vajnory 

152        Obchádzka na ceste II/502 v križovatke "Rača" 

202        Most na c. III/1082 v km 1,363 nad diaľnicou D4 

203        Most na c. III/1082 v km 1,573 nad diaľnicou D4 v križovatke "Čierna voda" 

269        Protihluková stena na vetve "CV-VA" vľavo v križovatke "Čierna Voda" 

302        Oplotenie vinohradov v križovatke "Rača" 

na stavbu:   „D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača“, 
 

spoločnosti DOPRAVOPROJEKT, a. s., Kominárska 2,4; 832 03 Bratislava na základe 

substitučného plnomocenstva  D4R7 Construction s. r. o., Odborárska 21, 831 02 

Bratislava,  na základe substitučného plnomocenstva Zero Bypass Limited CMS Cameron 

McKenna LLP, Cannon Place, Cannon Street 78, Londýn EC4N 6AF, Spojené kráľovstvo 

Veľkej Británie a Severného Írska, na základe koncesnej zmluvy uzatvorenej so Slovenskou 

republikou - Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6,  

810 05 Bratislava (ďalej len „stavebník“).  

        

I.     Špeciálny stavebný úrad určuje pre užívanie objektov tieto záväzné podmienky: 

1. Podmienky uvedené v stavebnom povolení č. 05444/2017/C240-SCDPK/19725 dňa 

09.03.2017, v rozhodnutiach o zmene stavby pred jej dokončením a v rozhodnutiach č. 06060/ 
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2021/0SCDPK/36018 zo dňa 24.03.2021, č. 17414/2021/0SCDPK/44665 zo dňa 19.04.2021, 

č. 23230/2021/0SCDPK/62223 zo dňa 19.05.2021,  č. 34502/2021/SCDPK/94557 zo dňa 

13.08.2021. 06690/2020/SCDPK/08966 zo dňa 30.01.2020, ktorými bolo povolené predčasné 

užívanie objektov stavby, ostávajú v platnosti aj pre predĺženie predčasného užívania povolené 

týmto rozhodnutím.    

2. Stavebník v dostatočnom predstihu pred uplynutím časového obmedzenia na stavebné 

objekty povolené do predčasného užívania podá návrh na kolaudáciu.   

3. Vlastníci a správcovia stavebných objektov sú povinní udržiavať ich v dobrom 

technickom stave, aby nedochádzalo k ich znehodnoteniu. 

4. Objekty stavby možno užívať len na účel povolený týmto rozhodnutím. Zmena účelu 

užívania je možná len po predchádzajúcom ohlásení stavebnému úradu, ktorý o nej rozhodne, 

alebo nariadi nové  konanie.  

 V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania, a preto nebolo potrebné o nich 

rozhodnúť. 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

      Stavebník podal žiadosť listom č. 12934/2022-2910/7777-00 zo dňa 24.11.2022, 

doplneným dňa 28.11.2022  listom č. 13022/2022-2910/7777-00 zo dňa 28.11.2022, 

o predĺženie termínu predčasného užívania stavebných objektov uvedených vo výrokovej 

časti tohto rozhodnutia.  

        Na stavbu vydal špeciálny stavebný úrad stavebné povolenie pod č. 05444/2017/C240-

SCDPK/19725 dňa 09.03.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť 03.07.2017. Predčasné časovo 

obmedzené užívanie objektov stavby bolo povolené rozhodnutiami č. 06060/2021/ 

SCDPK/36018 zo dňa 24.03.2021, č. 17414/2021/0SCDPK/44665 zo dňa 19.04.2021,           

č. 23230/2021/0SCDPK/62223 zo dňa 19.05.2021,  č. 34502/2021/SCDPK/94557 zo dňa 

13.08.2021, č. 06690/2020/SCDPK/08966 zo dňa 30.01.2020. Predĺženie predčasného 

užívania stavebných objektov bolo povolené rozhodnutím č. 19474/2021/0SCDPK/52431          

zo dňa 29.04.2021.   

        Špeciálny stavebný úrad oznámil listom č. 42682/2022/SCDPK/122305 zo dňa 

01.12.2022 začatie konania o predčasnom užívaní stavby účastníkom konania a dotknutým 

orgánom verejnou vyhláškou (ďalej len „oznámenie“). Vzhľadom na to, že ide o predĺženie 

časovo obmedzeného predčasného užívania stavby, špeciálny stavebný úrad upustil               

od miestneho zisťovania, nakoľko sa nezmenili podmienky. V oznámení o začatí konania 

špeciálny stavebný úrad upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že námietky 

a stanoviská  môžu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia 

o začatí konania, inak sa na ne podľa § 80 ods. 2 stavebného zákona neprihliadne. Oznámenie 

bolo zverejnené centrálnej úradnej elektronickej tabuli, internetovej stránke a úradnej tabuli 

ministerstva  v dňoch 01.12. – 16.12.2022, na úradnej tabuli Hlavného mesta SR Bratislavy              

v dňoch 02.12. – 17.12.2022. 

       Stavebník predložil v jednotlivých konaniach o predčasnom užívaní stavebných objektov 

požadované doklady predmetným stavebným objektom a splnil podmienky pre vydanie 

rozhodnutia na predčasné užívanie. Odvtedy nedošlo k žiadnej zmene na stavebných 

objektoch.  

       Špeciálny stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili predĺženiu 

predčasného užívania stavebných objektov stavby, preto rozhodol tak, ako je uvedené           

vo výroku tohto rozhodnutia.   
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P o u č e n i e 
 

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku 

podať rozklad v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.  

       Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona, ktorému predchádzalo 

konanie podľa osobitného predpisu, má právo podať rozklad aj ten, kto nebol účastníkom 

konania, ale len v rozsahu, v akom namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa 

osobitného predpisu. Lehota na podanie rozkladu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona  je 

15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia. Podľa § 140c ods. 

10 stavebného zákona podaním rozkladu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona sa ten, kto 

ho podal, stáva účastníkom konania.  

       Rozklad je možné podať na Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky,  sekciu cestnej 

dopravy a pozemných komunikácií, Nám. slobody č. 6, 810 05 Bratislava.  

      Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné 

príslušným súdom. 

 

 

 

 

                                                                                          Ing. Jana Oslejová 

                                                               riaditeľka odboru špeciálny stavebný úrad pre diaľnice  

                                                               oprávnená rozhodovať za generálneho riaditeľa sekcie  

                                                                                  na základe poverenia ministra 

 

       Toto rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením  

po dobu 15 dní  na úradnej tabuli Ministerstva dopravy SR, Námestie slobody 6, 810 05 

Bratislava a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Ministerstva dopravy SR 

www.mindop.sk v časti „Verejné vyhlášky“, ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli 

na stránke portálu www.slovensko.sk v časti „Úradná tabuľa“.  

 

Doručuje sa:  

1. DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2,4, 831 03 Bratislava 

2. NDS, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

3. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou 

 

Na vedomie:  

1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, so žiadosťou 

o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením  po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na 

webovom sídle obce, ak ho má zriadené,  

2. Mestská časť Bratislava – Vajnory, Palmová 1, 851 01 Bratislava, so žiadosťou 

o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením  po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na 

webovom sídle obce, ak ho má zriadené,  

3. Mesto Svätý Jur, Prostredná 29, 90021 Svätý Jur, so žiadosťou o zverejnenie tohto 

oznámenia vyvesením  po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, 

ak ho má zriadené,  

4. Okresný úrad Bratislava, OVBP, OSŽP, OPL, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava  

5. Okresný úrad Pezinok, OSŽP, M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok 

6. Krajské riaditeľstvo PZ, KDI, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 

7. Okresné riaditeľstvo PZ, ODI Šenkvická cesta 14, 902 01 Pezinok 
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8. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Karloveská 2, Bratislava  

9. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25 

10. Regionálne cesty Bratislava, a.s., Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava  

11. Poľnohospodárske družstvo Vajnory, Hospodárska 9, 831 07 Bratislava   

12. MD SR, D400, C910, C230 

13. Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, Bratislava 

14. MŽP SR, SEHaR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava  

15. Zero Bypass Limited, organizačná zložka, Odborárska 21, 831 02 Bratislava 

16. D4R7 Construction, s.r.o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava 

 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 

 

 

 

Dátum vyvesenia: .......................                                  ........................................................    

                                                                   Podpis a odtlačok úradnej pečiatky:  

 

 

                          

Dátum zvesenia: .......................                                   ........................................................                                                          

                                                                                        Podpis a odtlačok úradnej pečiatky 
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