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Stupeň dôvernosti: VJ 

 

 

R O Z H O D N U T I E 

 

Ministerstvo dopravy a výstavby 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 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.669/2007 Z.z.“) podľa  § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva rozhodnutie, ktorým  

 

p o v o ľ u j e 

 

podľa § 83 stavebného zákona do 31.12.2024 časovo obmedzené predčasné užívanie 

stavebného objektu  

 

511-00  Preložka vodovodnej prípojky k odpočívadlu Triblavina 

stavby:  „Diaľnica D1, Bratislava – Trnava, križovatka Triblavina“ 

 

stavebníkovi:  Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava.  

 

Stavebný objekt je zrealizovaný v okrese Senec, v Bratislavskom kraji, v k.ú. Chorvátsky Grob: 

parc.č. KN-C: 1675/2, 1675/5, 1675/11, 1675/16, 1698/6, v k.ú. Bernolákovo: parc.č. KN-C: 

5126/6, 5125/7, 5120/6, 5120/1, 5125/3, 5125/1 5125/6, 5120/3.   

 

Účel stavby: Stavebný objekt je preložkou vodovodu, ktorý bol pôvodne pripojený na vodovod 

odpočívadla Triblavina, ktoré bolo v rámci stavby odstránené. 

 

Špeciálny stavebný úrad určuje pre užívanie objektov stavby tieto záväzné podmienky: 

 

1. Stavebník v dostatočnom predstihu pred uplynutím časového obmedzenia na povolenie 

predčasného užívania stavebného objektu podá návrh na kolaudáciu.   

2. Vlastníci a správcovia stavebného objektu sú povinní udržiavať ich v dobrom technickom 

stave, aby nedochádzalo k ich znehodnoteniu. 

3. Objekt 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.  

4. Pri prevádzkovaní objektu budú dodržané platné predpisy a príslušné technické normy 

a technologické predpisy tak, aby bola zabezpečená ochrana verejných záujmov, dopravných 

záujmov, záujmov životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

5. Vlastníci stavebného objektu sú povinní dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby 

uchovávať po celý čas jej užívania. 
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O d ô v o d n e n i e 

 

      Stavebník podal listom č. 3040/30301/2022 zo dňa 12.10.2022 doručeným dňa 13.10.2022 

špeciálnemu stavebnému úradu návrh na predĺženie predčasného užívania na stavebný objekt 

511-00 stavby.  

 

     Na stavbu vydal špeciálny stavebný úrad stavebné povolenie č. 18662/2012/SCDPK, 

03904/2013/C212-SCDPK-1482 dňa 14.01.2013. Platnosť stavebného povolenia bola 

predĺžená rozhodnutím č. 25481/2014/C212-SCDPK/77471 zo dňa 15.12.2014. Stavebný 

objekt bol odovzdaný do predčasného časovo obmedzeného užívania rozhodnutím č. 

15468/2017/C240-SCDPK/40476 zo dňa 31.05.2017. Stavebné práce na objekte boli ukončené 

v roku 2017. Predĺženie predčasného užívania bolo povolené rozhodnutím č. 

06690/2020/SCDPK/08966 zo dňa 30.01.2020. 

     Špeciálny stavebný úrad oznámil  začatie  konania listom č. 38879/2022/SCDPK/103886  

zo dňa 17.10.2022.  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.  

Vzhľadom na to, že stavebník nedoložil doklady preukazujúce vlastnícke právo alebo iné 

právo k pozemkom, na ktorých sa realizoval stavebný objekt (v stavebnom konaní boli 

uzatvorené len zmluvy na dočasné zábery, ale nie na vecné bremená), špeciálny stavebný úrad 

povoľuje časovo obmedzené predčasné užívanie stavebných objektov do termínu uvedeného 

vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Stavebník predložil v konaní o predčasnom užívaní stavby konanom dňa 10.01.2020 

požadované doklady predmetnému stavebnému objektu a splnil podmienky pre vydanie 

rozhodnutia na predčasné užívanie. Odvtedy nedošlo k žiadnej zmene na stavebnom objekte, a 

preto špeciálny stavebný úrad predĺžil časovo obmedzené predčasné užívanie tohto objektu. 

Jeho užívaním nebude ohrozený verejný záujem z hľadiska bezpečnosti, ochrany zdravia a 

života osôb, ako aj životného prostredia.  

       Stavebník je oslobodený od zaplatenia správneho poplatku za vydanie tohto rozhodnutia 

v zmysle bodu 3. Oslobodenia podľa položky č. 62a Sadzobníka správnych poplatkov 

tvoriaceho prílohu zákona NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov.  

 

 

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.  
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         Rozklad je možné podať na Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekciu 

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

 

 

 

 

 

                                                                                        Mgr. Peter Tvrdoň, PhD.  

 poverený vykonávaním funkcie  

                                                                                   generálneho riaditeľa 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 SR, Námestie slobody 6, 

810 05 Bratislava a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Ministerstva dopravy 

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

2. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou 

 

Dotknuté orgány a organizácie 

3.  Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, 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. Obec Chorvátsky Grob, Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob, 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. PORR, s.r.o., Plynárenská 1, 821 09 Bratislava 

6. Okresný úrad Senec, OSŽP, PLO, Hurbanova 21, 903 01 Senec  

7. Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava  

8. MDV SR, D400, oblastný hygienik 

9. MŽP, SEHR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 

10. Okresný úrad Bratislava, OVBP, Tomášikova , 821  Bratislava 

 

 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 

 

dátum vyvesenia:        dátum zvesenia: 

 

odtlačok pečiatky, podpis:       odtlačok pečiatky, podpis: 
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