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MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO
ROZVOJA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Nám. slobody Č. 6, 810 05 Bratislava 15

č.20234120 14/SCDPKl7671 O
stupeň dôvernosti: VJ

Bratislava 11. 12. 2014

Verejná

vyhláška

ROZHODNUTIE
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ako špeciálny stavebný
úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty (ďalej len "ministerstvo") podľa § 3a ods. 1 zákona
Č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
v spojení s § 120 zákona č.50/1967 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 rýchlostných ciest a o doplnení zákona NR SR č.162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností
(katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č.66912007 Z. z.") podľa
§ 46 zákona č.7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov
povoľuje

podľa § 5 ods. 2 zákona
stavby:

Č.

66912007 Z. z. do 1212017 časovo obmedzené predčasné užívanie

"Diaľnica D2/D61 Bratislava (Viedenská cesta) - št. hr. SR/MR - št. hr.
SR/Rakúsko L, IIb. a III. etapa"

na stavebné objekty:
Etapa l:
651-01

Telekomunikačné zariadenie diaľnice D2 - technologická časť

Etapa nb:
201-00
651-01
651-11
651-21
651-31

Most nad diaľnicou D21D61 v km 126,000
Telekomunikačné zariadenie diaľnice D2 - technologická časť
Hlásiče námrazy na diaľnici D2 v km 127,129
Hlásiče námrazy na diaľnici D2 v km 127,129 - technologická časť
Sčítače dopravy na diaľnici D2 v km 130,400 - technologická časť

Etapa III:
651-01
651-12
651-22
651-32

Telekomunikačné zariadenie diaľnice D2 - technologická časť
Hlásiče námrazy na diaľnici D2 v km 137,020
Hlásiče námrazy na diaľnici D2 v km 137,020 - technologická časť
Sčítače dopravy na diaľnici D2 v km 132,250 - technologická časť

"<
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Stavebné objekty sú zrealizované:
v katastrálnych územiach:
v okrese:
kraj:

Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo
Bratislava
Bratislavský.

Účel stavby:
Stavba bude slúžiť účelu na ktorý bola povolená v stavebnom povolení.
Ministerstvo, ako špeciálny stavebný úrad určuje na užívanie stavby tieto záväzné
podmienky:
1. Stavbu 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.
2. Pri prevádzkovaní stavby budú dodržané platné predpisy a príslušné technické normy
tak, aby bola zabezpečená ochrana verejných záujmov, dopravných záujmov,
záujmov životného prostredia a plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky.
3. Vlastníkom stavby bude Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821
09 Bratislava.
4. Vlastník stavby je povinný udržiavať ju v dobrom technickom stave, aby
nedochádzalo k jej znehodnoteniu, vrátane letnej a zimnej údržby.
5. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby uchovávať
po celý čas jej užívania.
V priebehu konania neboli podané námietky účastníkov konania, preto o nich nebolo
potrebné rozhodnúť.
Odôvodnenie

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava (ďalej len
"stavebník") podala listom č.30301l59647/2014 zo dňa 18. 7. 2014 návrh na kolaudáciu
stavby "Diaľnica D2/D61 Bratislava (Viedenská cesta) - št. hr. SRlMR - št. hr. SRlRakúsko
1., IIb a III. etapa", na stavebné objekty ,,651-01 Telekomunikačné zariadenie diaľnice D2 technologická
časť, 201-00 Most nad diaľnicou D21D61
v km 126,000, 651-01
Telekomunikačné zariadenie diaľnice D2 - technologická časť, 651-11 Hlásiče námrazy na
diaľnici D2 v km 127,129, 651-21 Hlásiče námrazy na diaľnici D2 v km 127,129 technologická časť, 651-31 Sčítače dopravy na diaľnici D2 v km 130,400 - technologická
časť, 651-01 Telekomunikačné zariadenie diaľnice D2 - technologická časť, 651-12 Hlásiče
námrazy na diaľnici D2 v km 137,020,651-22 Hlásiče námrazy na diaľnici D2 v km 137,020
- technologická časť, 651-32 Sčítače dopravy na diaľnici D2 v km 132,250 - technologická
čast"'.
Nakoľko návrh na kolaudáciu stavby neobsahoval náležitosti podľa § 9a ods. 3 zákona
Č. 669/2007 Z. z. ministerstvo vyzvalo stavebníka na doplnenie tohto návrhu a zároveň
prerušilo kolaudačné konanie na 60 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o prerušení konania.
Ministerstvo upozornilo stavebníka, že v prípade ak nebudú v tejto lehote odstránené
nedostatky podania ministerstvo kolaudačné konanie zastaví. Nakoľko pominuli prekážky,
pre
ktoré
ministerstvo
kolaudačné
konanie
prerušilo,
ministerstvo
listom
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č.20234/2014/SCDPKl64898
zo dňa 27. 10. 2014 oznámilo začatie kolaudačného konania
a nariadilo ústne pojednávania spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 24.
11. 2014.
V oznámení o začatí konania ministerstvo upozornilo účastníkov konania a dotknuté
orgány, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na
ne podľa § 80 ods. 2 stavebného zákona neprihliadne.
Na kolaudačnom konaní predseda Združenia domových samospráv, P.O.BOX 218,
850 OO Bratislava pán Marcel Slávik doložil stanovisko v ktorom uvádza, že po oboznámení
sa s projektovou dokumentáciou stavby, k nej nemá námietky, ale zároveň navrhuje, "aby sa
na stÍpoch osadili aj dohľadové kamery a do budúcna sa rátalo s inteligentnými kamerami ".
Ministerstvo stanovisko predsedu Združenia domových samospráv berie na vedomie,
avšak stavebné objekty technického zabezpečenia diaľnice sa riešia v projektovej
dokumentácii pre územné rozhodnutie a podrobnejšie v projektovej dokumentácii pre
stavebné povolenie. V štádiu kolaudačného konania a vydávania rozhodnutia na užívanie
stavby nie je možné riešiť dodatočné zmeny stavebného objektu technické zabezpečenie
diaľnice.
Na kolaudačnom konaní dodal 'súhlas s kolaudáciou stavby aj zástupca Bratislavskej
vodárenskej spoločnosti, a.s.
Ku kolaudačnému konaniu zaslal Inšpektorát práce Bratislava pod Č. IBA-163-132.2/ZS-C22,23-14, 6960/14 zo dňa 24. 11. 2014 záväzné písomné stanovisko, v ktorom
súhlasil s vydaním kolaudačného rozhodnutia.
V konaní o povolení užívania stavby ministerstvo zistilo, že stavba je realizovaná
podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní.
Stavebník ku kolaudačnému konaniu nepredložil doklady preukazujúce vlastnícke
právo alebo iné právo k tým pozemkom, ku ktorým nebolo preukázané v stavebnom konaní,
a 'je stavbu možné povoliť iba do predčasného užívania v zmysle § 5 ods. 2 zákona
Č. 669/2007 Z. z. Stavebník predložil ostatné požadované doklady a splnil všetky podmienky
pre vydanie rozhodnutia na predčasné užívanie stavby. Užívaním stavby nebudú ohrozené
verejné záujmy z hl'adiska bezpečnosti, ochrany zdravia a života osôb, ako aj životného
prostredia, preto ministerstvo vydáva rozhodnutie o predčasnom užívaní stavby. Na základe
uvedeného ministerstvo rozhodlo tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Za vydanie tohto rozhodnutia
je stavebník oslobodený od zaplatenia správneho
poplatku v zmysle Oslobodenia podľa položky 62a sadzobníka správnych poplatkov
tvoriaceho prílohu k zákonu NR/SR Č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov.
Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu mozu účastníci konania podľa § 61 ods. 1 správneho
poriadku podať rozklad na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky, Nám. slobody Č. 6, 81005 Bratislava v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia. Po
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom.

Mgr.
c al Halabica
generálny riaditeľ sekcie
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Podľa § 4 ods. 1 zákona Č. 669/2007 Z. z. toto rozhodnutie bude doručené verejnou
vyhláškou vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli MDVRR SR a zároveň bude
zverejnené na webovom sídle MDVRR SR, v časti Verejné vyhlášky.
Ministerstvo žiada dotknuté obce, aby podľa § 4 ods. 2 zákona Č. 669/2007 Z. z.
predmetnú verejnú vyhlášku vyvesili na úradných tabuliach obcí a na ich webových sídlach,
ak ich majú zriadené, a to najmenej na tú istú dobu, ako sa zverejňuje na úradnej tabuli
MDVRR SR. Po uplynutí 15 dňovej lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku
zaslať späť na ministerstvo s vyznačením dátumu jej vyvesenia a zvesenia.

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
dátum vyvesenia:

.t 7, I-!-. ~/7

dátum zvesenia:

MIESTNy
ÚJ\AD
mestskej časti

odtlačok pečiatky,

.

~~'&

odtlačok pečiatky, podpis:

851 10 BRATISLAVA
-1·

Doručuje sa
1. NDS, a.s., Mlynské Nivy 45,821 09 Bratislava
2. Združenie domových samospráv, P. O. BOX 218,850 OO Bratislava
3. NDS, a.s., SSÚD 2, Domkárska 9,821 05 Bratislava
4. MČ Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
5. MČ Bratislava- Jarovce, Mandľova 80,851 10 Jarovce
6. MČ Bratislava - Rusovce, vývojová ulica Č. 8, 851 10 Rusovce
7. MČ Bratislava- Čunovo, Hraničiarska 144, 851 10 Bratislava
8. MV SR, PPZ, odbor dopravnej polície, Račianska 45,812 72 Bratislava
9. MO SR, Kutuzovova 8, 831 01 Bratisalva
10. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48,82646 Bratislava 29
11. Doprastav a.s. GR, Drieňová 27,82705 Bratislava 2
12. Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 2-4,831 04 Bratislava
13. Západoslovenská energetika, Čulenova 6, 816 47 Bratislava
14. NOPE, Kazanská 48,821 06 Bratislava 214
15. ELHYCO, s.r.o., Rajská 15, 811 08 Bratislava
16. MDVRR SR, útvar vedúceho hygienika rezortu, D400
17. Inšpektorát práce, Za kasárňou 1, 83204 Bratislava
18. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou

Tel. 02/59494370
Fax 02/5244 2005

