sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií
odbor špeciálny stavebný úrad pre diaľnice

č. 32694/2022/SCDPK/93236
Stupeň dôvernosti: VJ

Bratislava 19.09.2022

ROZHODNUTIE
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy
a pozemných komunikácií, 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 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a 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 031
SO 032-01
SO 791-02
SO 792-02

Vegetačné úpravy diaľnice D4
Vegetačné úpravy pri ekodukte v km 1,950 D4
Informačný systém D4 - technologická časť
Informačný systém na jestvujúcej c.II/502 v križovatke „Rača“
- technologická časť
Odôvodnenie

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 22.07.2022 listom č.
8205/2022-2910/7777-00 zo dňa 22.07.2022 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.
32694/2022/SCDPK/78417 zo dňa 27.07.2022 a nariadil ústne pojednávanie spojené s
miestnym zisťovaním (ďalej len „ústne konanie“) na deň 07.09.2022. Špeciálny stavebný úrad
na ústnom konaní zistil, že stavebné objekty nie sú úplne zrealizované, 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. Ku konaniu boli doručené listom č. OU-BA-OSZP2-2022/134111-002 zo dňa
03.08.2022 námietky Okresného úradu Bratislava z hľadiska odpadového hospodárstva podľa
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§ 99 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na
základe ústneho konania bolo špeciálnemu stavebnému úradu doručené nesúhlasné stanovisko
verejného obstarávateľa k vydaniu kolaudačného rozhodnutia a cestný správny orgán oznámil
špeciálnemu stavebnému úradu, že ku kolaudačnému konaniu sa vyjadrí až po prevzatí ISD
verejným obstarávateľom.
Na základe uvedených skutočností špeciálny stavebný úrad prerušuje kolaudačné konanie
tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Po odstránení vyššie uvedených
nedostatkov bude špeciálny stavebný úrad v kolaudačnom konaní pokračovať.
V prípade, že v určenej lehote nedostatky konania nebudú odstránené, špeciálny stavebný
úrad podľa § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku kolaudačné konanie zastaví.

Poučenie
Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods. 3 správneho poriadku nemožno
odvolať.
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 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:
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. Okresný úrad Bratislava, OVBP, OSŽP, OPL, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Okresný úrad Pezinok, OSŽP, M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok
Okresný úrad Senec, OSŽP, Hurbanova 21, 903 01 Senec
Ministerstvo vnútra SR, Prezídium PZ, ODP, Račianska 45, 812 72 Bratislava
MDV SR, D400, C910, C340, C230
Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, Bratislava
MŽP SR, SEHaR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Zero Bypass Limited, organizačná zložka, Odborárska 21, 831 02 Bratislava
D4R7 Construction, s.r.o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
dátum vyvesenia:

dátum zvesenia:

odtlačok pečiatky, podpis:

odtlačok pečiatky, podpis:

