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

č. 38112/2021/SCDPK/105059

Bratislava 13.09.2021

Stupeň dôvernosti: VJ

ROZHODNUTIE
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, 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 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
povoľuje
podľa § 82 stavebného zákona užívanie stavebných objektov
060-05 Vegetačné úpravy okružnej križovatky na ceste I/68
103-01 Úprava cesty I/68 v km 84.350 až 84.500
103-02 Okružná križovatka na ceste I/68 v km 84.435
330-12 Úprava cesty III/068 10
stavby: „Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh“
Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava (ďalej len
„stavebník“).
Stavebné objekty sú zrealizované v Prešovskom kraji, v okrese Prešov,
060-05: v katastrálnom území Solivar, stav C-KN parc. č.: 3294/145, 3294/141, 3139/10,
3139/11, 3138/12, 3138/14, 3138/131, 3310/4 zapísané na listoch vlastníctva č. 4060, 4261,
4260, 3458;
103-01: v katastrálnom území Solivar, stav C-KN parc. č.: 3294/145, 3139/10, 3139/11,
3294/141, 3139/13, 3139/12, 3138/131, 3138/132, 3138/12, 3310/4 zapísané na listoch
vlastníctva č. 4222, 4060, 4246, 4260, 3458;
103-02: v katastrálnom území Solivar, stav C-KN parc. č.: 3294/145, 3294/141, 3139/10,
3139/11, 3139/12, 3138/14, 3138/131, 3139/14, 3138/12, 3310/4 zapísané na listoch
vlastníctva č. 4060, 4261, 4260, 3458;
330-12: v katastrálnom území Petrovany, stav E-KN, parc.č. 1778 zapísaná na liste vlastníctva
č. 2846.
Účel stavby: Stavebné objekty sú úpravou existujúcej cesty III/3445 (pôvodne III/06810) pri
stredisku správy a údržby Petrovany a dobudovaním novej okružnej križovatky na ceste I/20
(pôvodne I/68) pri priemyselnom parku ZVL, ktorá zabezpečí bezpečné pripojenie dopravných
smerov v dotknutej lokalite.
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Špeciálny stavebný úrad určuje pre užívanie objektov stavby tieto záväzné podmienky:
1. Stavebník odstráni nedorobky uvedené v preberacích protokoloch do termínov v nich
uvedených.
2. Vlastníci a správcovia stavebných objektov sú povinní udržiavať ich v dobrom technickom
stave, aby nedochádzalo k ich znehodnoteniu.
3. 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.
4. Pri prevádzkovaní objektov 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 ochrana zdravia pri práci.
5. Vlastníci stavebných objektov sú povinní dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby
uchovávať po celý čas jej užívania.
Odôvodnenie
Stavebník podal dňa 02.08.2021 listom č. 1598/48294/30802/2021 zo dňa 28.07.2021 návrh
na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavebné objekty uvedené vo výrokovej časti
rozhodnutia.
Na stavbu vydal špeciálny stavebný úrad stavebné povolenie č. 02708/2015/C212SCDPK/11298 dňa 24.02.2015, ktoré nadobudlo právnu moc 25.06.2015 v spojitosti
s rozhodnutím ministra č. 96/2015 (č. 15190/2015/D220-SLP/29992-M) zo dňa 04.06.2015.
Platnosť stavebného povolenia bola predĺžená rozhodnutím č. 10424/2017/SCDPKC240/23688 zo dňa 24.03.2017.
Špeciálny stavebný úrad oznámil začatie konania listom č. 38112/2021/SCDPK/91182 zo
dňa 04.08.2021 a nariadil ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 07.09.2021.
V oznámení o začatí konania špeciálny stavebný úrad upozornil účastníkov konania a dotknuté
orgány, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne
podľa § 80 ods. 2 stavebného zákona neprihliadne. Ministerstvo životného prostredia SR
zaslalo písomné stanovisko pod č. 5605/2021-1.7/ac, 45911/2021 zo dňa 25.08.2021, v ktorom
konštatuje, že oznámenie o začatí konania je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom
o posudzovaní vplyvov, so záverečným stanoviskom č. 1808/2018-1.7/df zo dňa 28.2.2018
vydaným MŽP SR a jeho podmienkami.
O ústnom konaní spísal špeciálny stavebný úrad záznam. Zúčastnení nemali námietky proti
užívaniu stavebných objektov. Útvar hlavného hygienika rezortu MDV SR vydal súhlasné
záväzné stanovisko pod č. 39167/2021/ÚVHR/101927 zo dňa 02.09.2021. Inšpektorát práce
Prešov zaslal súhlasné písomné stanovisko ku kolaudácií listom č. IPPO/IPPO_2.2BOZP/KON/2021/4897-2021/15685 zo dňa 10.09.2021.
Ku kolaudačnému konaniu doložil stavebník tieto doklady: dokumentáciu overenú
v stavebnom konaní, dokumentáciu skutočného vyhotovenia, dokumentáciu kvality stavby
(kontrolno-skúšobné plány, technologické postupy protokoly laboratórnych skúšok, preukazné
skúšky, certifikáty, prehlásenia o zhode a atesty), kópie stavebných denníkov, geodetické
protokoly, prehlásenia o odpadoch, manuály užívania, preberacie protokoly o odovzdaní
verenej práce.

2

V konaní špeciálny stavebný úrad zistil, že boli dodržané podmienky stanovené
v stavebnom povolení a zároveň, že stavba je realizovaná podľa dokumentácie overenej
v stavebnom konaní. Pretože stavebník predložil všetky požadované doklady, splnil podmienky
pre vydanie rozhodnutia a užívaním stavebných objektov nebudú ohrozené verejné záujmy z
hľadiska bezpečnosti, ochrany zdravia a života osôb, ako aj životného prostredia rozhodol
špeciálny stavebný úrad tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Stavebník je oslobodený od zaplatenia správneho poplatku za vydanie tohto rozhodnutia
v zmysle 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.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutia 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 a výstavby Slovenskej republiky, na
sekciu cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. slobody č. 6, 810 05 Bratislava.
Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné
príslušným súdom.
Proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku podľa § 55 ods. 3 správneho poriadku
nie je možné podať rozklad.

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 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
Účastníci konania
1. NDS, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
2. SSC, Miletičova 19, 826 16 Bratislava (IVSC, Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice)
3. Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
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Dotknuté orgány a organizácie
1. Mesto Prešov, Hlavná 1, 082 01 Prešov, 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. Obec Petrovany, 082 53 Petrovany 317, 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. Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
4. OÚ Prešov, OVBP, OSŽP, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov
5. Inšpektorát práce Konštantínova 6, 080 01 Prešov
6. Krajské riaditeľstvo PZ, Pionierska 33, 080 05 Prešov
7. SÚC PSK, Jesenná 14, 0805 Prešov
8. MŽP SR, SEHaR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
9. MDV SR, D400, AE00
10. Združenie D1 Prešov, Budovateľská 59, 080 01 Prešov

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
dátum vyvesenia:

dátum zvesenia:

odtlačok pečiatky, podpis:

odtlačok pečiatky, podpis:
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