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Stupeň dôvernosti: VJ 

 

 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania  

a nariadenie ústneho konania. 

 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a 

pozemných komunikácií, ako príslušný 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 a  v spojení s § 120 ods. 1 zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov   

o z n a m u j e 

 

podľa § 80 ods. 1 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 Národnej rady Slovenskej republiky č.162/1995 Z.z. o katastri 

nehnuteľnosti (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 669/2007 

Z.z.) začatie kolaudačného konania stavby (ďalej len „konanie“) a nariaďuje ústne 

pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa  

     

09.07.2021 (piatok)  o  09,00 hod.,  

 

v zasadačke Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 01 Bratislava. 

  

         Stavebník Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  

podal dňa 02.06.2021 listom č. 4824/34799/30303/2021 zo dňa 01.06.2021 návrh vydanie 

kolaudačného rozhodnutia   

  

stavby:        „Križovatka Stupava – juh na diaľnici D2“ (ďalej len „stavba“) 

      

stavebných objektov: 

603        Úprava vzdušného vedenia VN 22 kV l.č. 211 v km 40,45 

604        Úprava vzdušného vedenia VVN 2x110 kV l.č. 8213,8214 v km 41,35 

605        Úprava vzdušného vedenia VVN 2x110 kV l.č. 8885,8886 v km 41,43 

606        Úprava vzdušného vedenia VN 22 kV l.č.405 v km 42,0 

675        Preložka kábla ZSE v križovatke „Stupava – juh“ 

 

Stavebné objekty sú zrealizované v Bratislavskom kraji na pozemkoch parc.č.: 

SO 603: v okrese Malacky, v katastrálnom území Mást podľa geometrického plánu č. 18-

3/2015, stav KN-C: 1237/8, 1237/9, 1237/11, 1430/13, 1430/14, 1550/195 (list vlastníctva č. 

1618); stav KN-E: 1432, 1434 (LV 3527), 1428/3 (LV 4490), 1425 (LV 3427), 1424 (LV 3622), 

1421 (LV 3529), 1420 (LV 3654), 1417 (LV 4035), 1512 (LV 2749), 1513 (LV 3392); 

v okrese Bratislava IV, v katastrálnom území Záhorská Bystrica podľa geometrického plánu č. 

18-2/2015 stav KN-C: 2759/2 (LV 1276), stav KN-E: 1608 (LV 4268), 1607 (LV 2980), 1604/2 

(LV 5724), 1604/1 (LV 5723), 1603 (LV 6369), 1726 (LV 7410);   

SO 604: v okrese Malacky, v katastrálnom území Mást podľa geometrického plánu č. 

127/2011, stav KN-C: 1758/3, 1758/21, 1550/49 (list vlastníctva č. 1618); stav KN-E: 2981/1 
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(LV 3527), 2939 (LV 3187), 2940 (LV 3029), 2941 (LV 2298), 2942 (LV 3562), 2943 (LV 

3532), 2944 (LV 4065), 2945 (LV 3540), 2946 (LV 3489), 2947 (LV 3466), 2948 (LV 3541), 

2949/1 (LV 3866) a 2949/2 (LV 3391);  

v okrese Bratislava IV, v katastrálnom území Záhorská Bystrica podľa geometrického plánu č. 

119/2011 stav KN-C: 2747/2, 2747/5, 2748/61, 2748/62, 2748/66, 2748/67, 2748/74, 2748/75, 

2748/76, 2748/78, 2748/79, 2748/80, 2748/86, 2748/89, 2748/90, 2748/93, 2748/96, 2748/99, 

2748/102, 2748/82, 2748/83 (LV 1276), 2478/70, 2748/69 (LV 5976), 2748/64, 2747/6 (LV 

5975), 4817 (LV 9164), 4774 (LV 9173), 4773 (LV 9217), 4772 (LV 8705), 4771 (LV 8976), 

4770 (LV 9170), 4769 (LV 9291), 4768 (LV 8908), stav KN-E:  3915, 3916, 3917 (LV 5303);   

SO 605: v okrese Bratislava IV, v katastrálnom území Záhorská Bystrica podľa geometrického 

plánu č. 118/2011 stav KN-C: 2748/77, 2748/67, 2748/63, 2748/62, 2748/59, 2748/60 (LV 

1276), 4777 (LV 9356), 4776 (LV 9206), 4815 (LV 9164), 2748/73 (LV 5976), 2748/65 (LV 

5975), 4779 (LV 8829), 4778 (LV 9461), 4775 (LV 9480), 4821 (LV 8879), 4820 (LV 8669), 

4774 (LV 9173);   

SO 606: v okrese Bratislava IV, v katastrálnom území Záhorská Bystrica podľa geometrického 

plánu č. 115/2020 stav KN-C: 2748/30, 2748/31, 2748/11 (LV 1276), 4784, 4785, 4794 (LV 

9164), 2748/32 (LV 6018), 4783 (LV 9142), 4786 (LV 8934), 4797 (LV 9076), 4798 (LV 

8865), 4799 (LV 9055), 4800 (LV 8794), 4802/1 (LV 9294), 4803 (LV 8885), stav KN-E: 3662 

(LV 7391);  

SO 675: v okrese Bratislava IV, v katastrálnom území Záhorská Bystrica podľa geometrického 

plánu č. 116/2020 stav KN-C: 2755/4, 2755/5, 2755/7, 2755/9, 2755/11, 2755/17, 2755/18,  

2755/22, 2756/2, 2756/5, 2756/6, 3904/1 (LV 1276), 2755/13 (LV 5981), 2755/15, 2755/16 

(LV6014), 2755/20 (LV 6407), 5913 (LV 8980), 5914 (LV 9022), 5915 (LV 8815), 5916 (LV 

8962), 5917 (LV 9037), 5918 (LV 9498), 5919 (LV 9099);   

v okrese Malacky, v katastrálnom území Mást podľa geometrického plánu č. 118/2018, stav 

KN-C: 1550/57, 1550/59, 1550/60, 1550/61, 1550/63, 1550/66, 1550/67, 1550/68, 1550/70, 

1550/71, 1550/72, 1758/22, 1758/26 (LV 1618); stav KN-E: 2919 (LV 3600), 2920 (LV 3713), 

2921 (LV 4652), 2922 (LV 3670), 2923 (LV 4265), 2924 (LV 3464), 2925/2 (LV 3717), 2926/2 

(LV 3587), 2927/2 (LV 4294).  

 

       Dňom  podania  žiadosti  bolo  kolaudačné konanie  na  uvedené  objekty  stavby  začaté. 

Stavebné práce na stavbe boli ukončené v roku 2012. Stavebník preukázal  k návrhu na vydanie 

kolaudačného rozhodnutia podľa § 9a ods. 3 zákona č. 669/2007 Z.z. o jednorazových 

mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá 

a o doplnení zákona NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v 

znení neskorších predpisov iné právo k pozemkom, na ktorých sa stavba zrealizovala. Na 

všetkých vyššie uvedených pozemkoch sú zriadené vecné bremená v prospech 

Západoslovenskej distribučnej, a.s., ktorá je správcom uvedených objektov. 

Záverečné stanovisko bolo vydané Ministerstvom životného prostredia SR pod č. 5550/04.1.6 

zo dňa 20.04.2004 podľa vtedy platného zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie v znení neskorších predpisov. 

 

       Účastníkov konania, dotknuté orgány a organizácie stavebný úrad upozorňuje, že námietky 

a stanoviská môžu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne podľa § 80 ods. 2 

stavebného zákona neprihliadne. 

       Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, musí jeho zástupca predložiť 

písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka, ktorý sa nechá zastupovať. 
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        Na ústne konanie pripraví stavebník podklady uvedené v § 5  ods. 1 zákona č. 669/2007 

Z.z., podľa § 17 ods. 2 a § 18 ods.1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia stavebného zákona.   

       Účastníci konania podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok)  majú  možnosť  vyjadriť  sa  k  podkladu  rozhodnutia  i  k  spôsobu   jeho zistenia, 

prípadne navrhnúť jeho doplnenie, na Ministerstve dopravy a výstavby SR, Námestie slobody  

6, 810 05 Bratislava, 5. poschodie, č. dverí  522. 

 

 

 

                                                                                      Peter Varga MBA, MSc.  

 generálny riaditeľ sekcie 

                                                                         cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

 

 

      Toto oznámenie 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“.  

 

Doručí  sa účastníkom konania: 

1. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

2. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava  

 

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 – Záhorská Bystrica, Námestie rodiny 1, 843 57 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 Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava, 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, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava  

5. Inšpektorát práce, Za kasárňou 1, 831 04 Bratislava 

6. MDV SR, Odbor cestnej infraštruktúry, C230 

7. MDV SR, D400, oblastný hygienik    

 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 

 

dátum vyvesenia:        dátum zvesenia: 

 

odtlačok pečiatky, podpis:       odtlačok pečiatky, podpis: 
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