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Stupeň dôvernosti: VJ    

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 

 
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy                            

a pozemných komunikácií, ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty (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 ods. 1 zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov, podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov  

 

prerušuje kolaudačné konanie  

 

na 90 dní od doručenia tohto rozhodnutia na stavbu „Diaľnica D4 Bratislava,  Ivanka sever 

- Rača“, na stavebné objekty: 

 

SO 510   Úprava vodovodu DN 400 v km 1,291 D4 

SO 520   Zrušenie závlahových potrubí Hydromeliorácií v km 0,000-2,540 D4 

SO 521   Zrušenie závlahových potrubí PD Vajnory v km 0,000-1,300 D4 

SO 613   Preložka vzdušného vedenia NN v km 3,830 D4. 

 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

Spoločnosť 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, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, 

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava (ďalej len „stavebník“) podala dňa 17.12.2021 listom    

č. 7286/2021-2910/7777-00 zo dňa 16.12.2021 špeciálnemu stavebnému úradu návrh na 

vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavebné objekty uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia.  

      Špeciálny stavebný úrad oznámil  začatie  kolaudačného konania listom č. 

54182/2021/SCDPK/143033 zo dňa 22.12.2021 a nariadil ústne pojednávanie spojené s 

miestnym zisťovaním (ďalej len „ústne konanie“) na deň 27.01.2022. Špeciálny stavebný úrad 

na ústnom konaní zistil, že stavebné objekty sú zrealizované, ale stavebník nepredložil 

kompletné doklady podľa § 17 ods. 2 a § 18 ods. 1 vyhlášky Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky  č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona, najmä:  chýbajúce vyjadrenie ku kolaudácii dotýkajúcej sa odpadového 

hospodárstva podľa § 99 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.  Po doplnení podania o chýbajúce doklady špeciálny stavebný úrad bude 

v kolaudačnom konaní pokračovať. 
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 V prípade, že v určenej lehote nedostatky konania nebudú odstránené, špeciálny stavebný 

úrad podľa § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku kolaudačné konanie zastaví. 

 

P o u č e n i e 

 

 Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods. 3 správneho poriadku nemožno 

odvolať. 

 

 

 

            Peter Varga, MBA, MSc. 

                                                                                                  generálny riaditeľ sekcie 

                                                                                  cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
 

Toto rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením               

po dobu 15 dní na úradnej tabuli Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, 

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava a zároveň bude zverejnené na webovom sídle 

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky 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: 

Účastníci konania: 

1. Dopravoprojekt, a. s., Kominárska 2,4; 832 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. Mesto Ivanka pri Dunaji, Štefánikova 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji, so žiadosťou 

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

webovom sídle obce, ak ho má zriadené,  

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

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

7. Okresný úrad Senec, OSŽP, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

8. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 

9. Hydromeliorácie, š.p. , Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 

10. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava   

11. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Karloveská 2, Bratislava  

12. MDV SR, D400, C910, C230 

13. Poľnohospodárske družstvo Vajnory, Hospodárska 9, 831 07 Vajnory 
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14. Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, Bratislava 

15. SPF, Búdkova cesta 36, 811 04 Bratislava 

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

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

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

 

 

 

 

 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 

 

dátum vyvesenia:        dátum zvesenia: 

 

odtlačok pečiatky, podpis:       odtlačok pečiatky, podpis: 

 


