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

č. 22723/2017/SCDPK/56353
Stupeň dôvernosti: VJ

Bratislava 07.08.2017

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením
Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a
rýchlostné cesty, podľa § 3a ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) v spojení s
§ 120 ods. 1 zákona č. 50/1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov
oznamuje
podľa § 68 stavebného zákona v spojení s § 3 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.“) začatie konania o zmene stavby
pred jej dokončením.
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava (ďalej len
„stavebník“) podal listom č. 5543/69682/30702/2017 zo dňa 26.07.2017 doručeným dňa
27.07.2017 žiadosť o zmenu stavby pred dokončením
na stavbu: „Diaľnica D1 Bratislava – Trnava, križovatka Triblavina“
stavebných objektov:
020-00 Vegetačné úpravy
101-00 Križovatka Triblavina v km 18,090 diaľnice D1 Ba - TT
102-00 Komunikácia MZ 12/50, f.t. B2
102-11 Prečerpávacia stanica dažďových vôd
201-00 Most na diaľnici D1 v km 18,090 nad komunikáciou MZ 12/50 f.t.B2
251-01 Protihluková stena v km 17,950 – 18,870 diaľnice D1 Ba – TT, vpravo, spodná
stavba
252-00 Protihluková stena v km 0,040 – 0,420 vetvy B križovatky Triblavina, vpravo
253-01 Protihluková stena v km 18,485 – 18,955 D1 na kolektorovom páse Bratislava Senec, vpravo
301-00 Oplotenie križovatky Triblavina
501-00 Odvodnenie diaľnice D1, kolektorov a križovatky Triblavina
502-00 Dažďová kanalizácia odvodnenia komunikácie MZ 12/50 f.t. B2
503-00 Úprava existujúcej kanalizácie na diaľnici D1 Bratislava – Senec
611-00 Prípojka NN pre ČS km 18,150 diaľnice D1 Ba - TT
650-00 ISD Stavebná časť
650-11 ISD Technologická časť
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Na stavbu vydal špeciálny stavebný úrad stavebné povolenia č.10565/2013/C212SCDPK-19308 zo dňa 27.03.2013 a č. 03904/2013/C212-SCDPK-1482 zo dňa 14.01.2013,
platnosť uvedených stavebných povolení bola predĺžená rozhodnutím č. 25481/2014/C212SCDPK/77471 zo dňa 15.12.2014.
Zmena stavby pred dokončením v tomto konaní spočíva najmä:
SO 020-00 – v zmene plôch vegetačných úprav vyplývajúcich zo zmeny objektu SO 101-00;
SO 101-00 - v rozšírení diaľnice na 8- pruhovú kategórie D 41,0/120 namiesto pôvodného 6pruhového riešenia kategórie 33,5/120 a nerealizovanie stavebných objektov SO 103-01
Kolektorový pás diaľnice D1, smer Bratislava – Senec (od km 18,3 po 19,3 D1), SO 103-02
Kolektorový pás diaľnice D1, smer Senec – Bratislava;
SO 102-00 - v znížení nivelety a úpravy tesniacej vane, v zmene odvádzania povrchových
vôd z vozovky do štrbinových žľabov namiesto pôvodných mostných odvodňovačov,
dopĺňajú sa svahové sklzy, kanalizačné šachty v turbookružnej križovatke „Rondel 2“;
SO 102-11 – v úprave parametrov technológie prečerpávania odpadových vôd;
SO 201-00 – v zmene konštrukcie a zakladania mostného objektu;
SO 251-00, SO 252-00, SO 253-00 – zmena polohy, zakladania a dĺžky protihlukových stien
na základe aktuálnej hlukovej štúdie;
SO 301-00 – v prispôsobení oplotenia stavby úpravám križovatky a protihlukových stien;
SO 501-00 – v úprave odvodnenia a zväčšenia retenčných jazierok a v doplnení nového
retenčného jazierka pri objavení jestvujúceho priepustu;
SO 502-00 – v zväčšení profilu výtlačného potrubia;
SO 503-00 – v úprave dĺžky kanalizácie vyplývajúcej zo zmeny križovatky;
SO 611-00 – v zmene napájania čerpacej stanice;
SO 650-00, SO 650-11 – v zmene trasy, rozmiestnenia a počtu technologických zariadení
ISD aj na jestvujúcom stredisku správy a údržby, v príprave stavebno-technických konštrukcii
pre premenné dopravné značky.
Zmena stavby sa bude realizovať na pozemkoch v rámci pôvodných záberov uvedených
v stavebných povoleniach.
Uvedeným dňom podania žiadosti bolo konanie začaté. Nakoľko sú ministerstvu dobre
známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej
stavby, špeciálny stavebný úrad podľa § 3 ods.3 zákona č. 669/2007 Z. z. nenariaďuje ústne
pojednávanie ani miestne zisťovanie.
Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány môžu v zmysle § 3 ods.3 zákona
č.669/2007 Z. z. svoje námietky, pripomienky, vyjadrenia a záväzné stanoviská uplatniť
najneskôr v lehote do 7 (slovom sedem) pracovných dní odo dňa doručenia tohto
oznámenia. Stavebný úrad nebude prihliadať na záväzné stanoviská a vyjadrenia dotknutých
orgánov a na námietky a pripomienky účastníkov konania a zúčastnených osôb, ktoré už boli
alebo mali byť uplatnené a vybavené alebo zohľadnené pri prerokúvaní územnoplánovacej
dokumentácie, alebo boli uplatnené po stanovenej lehote.
Ak účastník konania, zúčastnená osoba alebo dotknutý orgán v určenej lehote neoznámi
svoje vyjadrenie, pripomienky alebo záväzné stanovisko, má sa za to, že so stavbou z
hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Účastníci konania a zúčastnené osoby majú podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku
možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť
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jeho doplnenie, na Ministerstve dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 810 05
Bratislava, na 5. poschodí, č. dverí 522.

Peter Varga MBA, MSc.
generálny riaditeľ sekcie
cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou a bude vyvesené na dobu 15 dní na úradnej
tabuli. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
dátum vyvesenia:

dátum zvesenia:

odtlačok pečiatky, podpis:

odtlačok pečiatky, podpis:

Oznámenie sa doručuje:
1. podľa § 4 ods. 1 zákona č. 669/2007 Z.z. vyvesením na úradnej tabuli ministerstva
a zároveň zverejnením na webovom sídle ministerstva, v časti „Verejné vyhlášky“
2. dotknutým obciam podľa § 4 ods. 2 zákona č. 669/2007 Z.z. so žiadosťou o zverejnenie
verejnej vyhlášky na úradnej tabuli obci a na ich webových sídlach, ak ich majú zriadené.
Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie žiadame o zaslanie verejnej vyhlášky späť na
ministerstvo:
2.1 Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, IČO 00304662
2.2 Obec Chorvátsky Grob, Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob, IČO 00304760
2.3 Obec Ivanka pri Dunaji, Štefánikova 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO 00304786
Účastníci konania:
3. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO
35919001
4. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO 17335345
5. Valbek, s.r.o., Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava, IČO 36612642
6. Účastníci konania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj
k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť stavebný povolením priamo dotknuté
7. Zainteresovaná verejnosť podľa ust. § 24 – 27 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v zmysle záverečného stanoviska č. 9785/2009-3.4/ml zo dňa
31.05.2010 v znení rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní č. 2394/2017-1.7/ml zo
dňa 13.03.2017
Dotknuté orgány a organizácie
8. Okresný úrad Bratislava, OCDPK, OVBP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, IČO
00151866
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9. Okresný úrad Senec, OSŽP, PLO, OCDPK, Hurbanova 21, 903 01 Senec, IČO 37926527
10. SVP š.p. OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava, IČO 36022047
11. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47
Bratislava, IČO 30845572
12 Ministerstvo vnútra, Prezídium PZ, ODI, Račianska 45, 812 72 Bratislava, IČO 678678
13. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25, IČO 36063606
14. Regionálne cesty Bratislava a.s., Čučoriedková 6, 826 12 Bratislava, IČO 35947161
15. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, P.O.BOX 64, 826 19 Bratislava, IČO 003328
16. Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, KDI, Špitálska 14, 812 28 Bratislava, IČO 00735795
17. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava, IČO 42355826
18. SVP, š.p., Radničné nám. 8, 969 55 Banská Štiavnica, IČO 36022047
19. Okresné riaditeľstvo PZ v Senci, ODI, Hollého 8, P.O.Box 59, 903 010 Senec, IČO
00735795
20. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava, IČO 31755194
21. MŽP, SEHR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO 42181810, vrátane príloh podľa §
140c stavebného zákona
22. MDV SR, C230, odbor cestnej infraštruktúry
Správcovia inžinierskych sietí:
23. ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, IČO 36677281
24. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava, IČO 35910739
25. Letové prevádzkové služby SR, Letisko M.R. Štefánika, 823 07 Bratislava, IČO
35778458
26. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469

Tel 02/5949 4632

Fax 02/5273 1445
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