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ROZHODNUTIE MINISTRA 

číslo 77/2018 

 
              Ako orgán príslušný rozhodnúť podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a na 

návrh ad hoc osobitnej komisie zriadenej podľa § 61 ods. 2 správneho poriadku, podľa § 59 

ods. 2 správneho poriadku 

 
                                                                                                                                

p o t v r d z u j e m 

 
 

            rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcie cestnej 

dopravy a pozemných komunikácií (ďalej len „ministerstvo“) č. 09046/2018/SCDPK/21291 

zo dňa 28.03.2018 (ďalej len „rozhodnutie ministerstva“), ktorým ministerstvo 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 podľa § 120 ods. 1 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 ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky 

č. 162/1995 Z. z. o  katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „zákon č. 669/2007 Z. z.“) v súčinnosti s § 46  zákona č.  71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, povolilo podľa § 68 ods. 1 

stavebného zákona na návrh stavebníka: Dopravoprojekt, a. s., Kominárska 2,4; 832 03 

Bratislava na základe substitučného plnomocenstva  D4R7 Construction s. r. o., Odborárska 

21, 831 02 Bratislava,  na základe substitučného plnomocenstva Zero Bypass Limited CMS 

Cameron McKenna LLP, Cannon Place, Cannon Street 78, Londýn EC4N 6AF, Spojené 

kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, na základe koncesnej zmluvy uzatvorenej so 

Slovenskou republikou – Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie 

slobody 6, 810 05 Bratislava (ďalej len „stavebník“) zmenu stavby pred jej dokončením na  

stavbu ,,Rýchlostná cesta R7 Bratislava – Dunajská Lužná“ (ďalej len „stavba“) stavebných 

objektov: 

 

101  Rýchlostná cesta R7 

102 Križovatka  ,,Dunajská Lužná“ 

111 Prístupová cesta k horárni Topoľové v km 1,236 R7 

114 Preložka poľnej cesty v km 4,707 R7 

201-01  Most na R7 v km 0,000 nad diaľnicou D4 v križovatke ,,Ketelec“ 

201-02  Most na R7 – kolektore, v km 0,000 nad diaľnicou D4 v križovatke ,,Ketelec“ 

202 Most na prístupovej ceste k horárni Topoľové v km 1,236 R7 

205 Most na poľnej ceste v km 4,707 R7 
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221-01 Oporný múr v km 0,100 cesty I/63 vľavo 

221-02 Oporný múr v km 0,100 cesty I/63 vpravo 

501 Kanalizácia rýchlostnej cesty R7 a ORL 

512 Ochrana vodovodu DN300 v km 0,172 prel. c. I/63 

752 Stranová prekládka a ochrana káblov PROGRES v km 5,545 R7 

 

a rozklad účastníka konania: Občianske združenie Triblavina, Hviezdoslavova 1, 900 27 

Bernolákovo (ďalej aj „odvolateľ“), listom  zo dňa 12.05.2018  doručeným dňa 16.05.2018, 

zamietam. 

 

O d ô v o d n e n i e: 

 

Ministerstvo, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty 

podľa  § 3a ods. 1 cestného zákona, podľa § 120 ods. 1 a § 68 stavebného zákona v súčinnosti 

s § 46 správneho poriadku, povolilo stavbu navrhovateľovi, ktorým je stavebník, rozhodnutím 

ministerstva. 

Stavebník podal dňa 19.01.2018 listom č. 265/2018-2910/7777-00 a doplnil dňa 

30.01.2018 listom č. 698/2018-2910/7777-00, dňa 19.03.2018 listom č. 1522/2018-2910/ 

7777-00 svoju žiadosť o zmenu stavby pred dokončením na stavbu: „Rýchlostná cesta R7 

Bratislava – Dunajská Lužná“ na stavebné objekty uvedené  vo výroku rozhodnutia 

ministerstva.  

          Stavba bola povolená stavebným povolením č. 04299/2016/C212-SCDPK/28668 zo 

dňa 09.05.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05.06.2016. Rozhodnutím č. 26086/2017/ 

SCDPK/77267 zo dňa 09.11.2017, právoplatné dňa 20.12.2017 bola povolená zmena stavby 

pred jej dokončením. 

 Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky pod č. OU-BA-OVBP2-

2018/28749/KAZ dňa 23.02.2018 vydal záväzné stanovisko podľa § 120 ods. 2 v súlade          

s § 140b stavebného zákona, v ktorom konštatuje, že predmetná projektová dokumentácia      

na stavebné objekty uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia z koncepčného hľadiska 

nie je v rozpore s podmienkami právoplatného územného rozhodnutia pod č.OU-BA-OVBP2-

2014/22061-KOL zo dňa 27.03.2014, právoplatné dňa 27.06.2014. 

 Na základe posúdenia Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti Ministerstvo životného 

prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia (ďalej len 

„MŽP SR“) vydalo podľa § 29 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov                   

na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) rozhodnutia vydané v zisťovacom konaní na stavbu pod    

č. 5068/2017-1.7/ml dňa 12.10.2017, právoplatné dňa 24.11.2017,  pod č. 4182/2017-1.7/ml 

dňa 29.05.2017, právoplatné dňa 07.07.2017 a pod č. 2455/2017-1.7/-ml dňa 02.01.2017 

právoplatné dňa 13.02.2017, podľa ktorých sa nepredpokladá podstatný nepriaznivý vplyv     

na životné prostredie, a preto nie je predmetom povinného posudzovania podľa § 18 ods. 1) 

písm. e) zákon č. 24/2006 Z. z.  

 

 Špeciálny stavebný úrad oznámil verejnou vyhláškou č. 09046/2018/SCDPK/10218        

zo dňa 02.02.2018 začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením (ďalej len „konanie“) 

účastníkom konania a dotknutým orgánom a stanovil termín, do ktorého si môžu účastníci 
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konania, dotknuté orgány a zúčastnené osoby uplatniť námietky a stanoviská podľa § 3 ods. 3 

zákona č. 669/2007 Z. z. Keďže sú špeciálnemu stavebnému úradu dostatočne známe pomery 

staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad, upustil od miestneho zisťovania a ústneho 

konania. Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 669/2007 Z. z. stavebný úrad nariadi ústne pojednávanie 

alebo miestne zisťovanie iba vtedy, ak sa vyskytne prekážka v konaní, ktorú nemožno inak 

odstrániť.  

Navrhované zmeny stavby vyplynuli hlavne z požiadaviek koncesnej zmluvy,                           

zo súvisiacich zmien, z potreby napojenia na smerové a výškové vedenie nadväzujúceho 

úseku, z doplnkového IGHP, z potreby úspory materiálov, z optimalizácie sanačných 

opatrení, zo spresneného zamerania územia, z geotechnického posúdenia na základe 

požiadaviek zhotoviteľa, spresnenia výšky hladiny spodnej vody a z požiadaviek Slovenského 

vodohospodárskeho podniku, š. p. (ďalej len „SVP, š. p.“). 

 

 Ku konaniu a v priebehu stavebného konania zaslali záväzné stanoviská, stanoviská 

a vyjadrenia dotknuté orgány, z ktorých požiadavky sú stavebníkovi uložené vo výrokovej 

časti II. rozhodnutia ministerstva:  Ministerstva obrany Slovenskej republiky, odboru správy 

majetku štátu, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava pod č. ÚCLaSMŠ-209-41/2018 zo dňa 

19.02.2018, MV SR, P PZ, ODP, Račianska 45, 812 72 Bratislava pod č. PPZ-ODP2-57-

067/2017 zo dňa 14.11.2017 a pod č. PPZ-ODP2-57-075/2017 zo dňa 29.12.2017, 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti 

MV SR, odboru telekomunikácií,  Pribinova 2, 812 72 Bratislava pod č. SITB-OT4-

2017/001301-102 zo dňa 21.11.2017, ODI SC, Hollého ul. č.8, P.O.BOX 59, 903 01 Senec 

pod č. ORPZ-SC-ODI-1-014/2018 zo dňa 15.01.2018, Ministerstva dopravy a výstavby SR, 

Sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Odboru cestnej infraštruktúry, Námestie 

slobody č. 6, 810 05 Bratislava pod č. 24134/2017/ SCDPK/76905 zo dňa 08.11.2017, pod č. 

04308/2018/SCDPK/ 03630 zo dňa 16.01.2018, Dopravného úradu, divízia civilného letectva, 

Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava, č. 6729/2018/ROP-002-P/5530 zo dňa 14.02.2018, 

Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, listom č. OÚ-BA-OSZP3-2018/022237/MAA zo 

dňa 15.01.2018 a č.OÚ-BA-OSZP3-2018/39700/PIA/II zo dňa 19.03.2018, Okresný úrad 

Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej ochrany prírody a krajiny, 

Hurbanova 21, 903 01 Senec listom č. OU-SC-OSZP-2018/3487/VIM zo dňa 10.01.2018, 

OU-SC-OSZP-2017/14764/VIM zo dňa 26.10.2017, OU-SC-OSZP-2017/11137/VIM zo dňa 

28.07.2017, Okresný úrad  Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 

vodnej správy, Hurbanova 21, 903 01 Senec pod č. OU-SC-OSZP/2018/007265/S-13/Pl zo 

dňa 13.03.2018, č. OU-SC-OSZP/2018/ 003852/V-13/Pl zo dňa  12.01.2018, č. OU-SC-

OSZP/2017/0015852/S-29/Pl zo dňa    27.11.2017, č. OU-SC-OSZP/2017/015804/V-304/Pl 

zo dňa 22.11.2017, č. OU-SC-OSZP/ 2017/014863/V-287/ Pl zo dňa 30.10.2017, Okresný 

úrad Senec, Odbor cestnej dopravy a  pozemných komunikácií, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

pod. č. OU-SC-OCDPK-2017/ 015457/VAR zo dňa 20.11.2017 k SO 752, Hlavné mesto 

Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, P. O. BOX 192, 814 99 Bratislava 1 pod 

č. MAGS OD 36711/2018-418628 (55546/2017) zo dňa 22.02.2018 a č. MAGS OD 

36712/2018-415754 (55277/2017) zo dňa 22.02.2018, Slovenský vodohospodársky podnik, 

štátny podnik, Odštepný závod Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava pod č. CS SVP OZ 

BA 54/2018/34 zo dňa 02.03.2018, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 

826 46 Bratislava pod     č. 472/ 4020/2018/JJ zo dňa 16.01.2018, č.48328/4020/2017/JJ zo 

dňa 16.11.2017 a č. 32803/ 4020/2017/JJ zo dňa 15.08.2017, SPP – D, Mlynské Nivy 44/b, 

825 11 Bratislava pod  č. TD/ NS/0019/2018/Gá, zo dňa 22.01.2018, č. TD/NS/0312/ 2017/An 

zo dňa 15.08.2017, Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (ďalej 



 

 

4 

len „ZSD“), zo dňa 31.07.2017, 14.11.2017, 16.11.2017 a 16.01.2018, Michlovský, spol. s  r. 

o., Letná 796/9,  921 01 Piešťany pod č. BA-3240/2017 zo dňa 15.11.2017, Technická 

inšpekcia, a. s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava pod č. 17/1/2018 zo dňa 05.01.2018, 

PROGRES-TS, s. r. o., Kosodrevinová 42, 821 07 Bratislava stanovisko zo dňa 25.10.2017 

a zo dňa 20.02.2018. 

 

 So zmenou stavby súhlasili, resp. nemali k predmetnej stavbe pripomienky: Ministerstvo 

vnútra Slovenskej republiky, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave, Krajský 

dopravný inšpektorát, Špitálska 14, 812 28 Bratislava č. KRPZ-BA-KDI3-113-001/2018       

zo dňa 09.01.2018; Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia informatiky, 

telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, Odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 

Bratislava č. SITB-OT4-2017/000233-905 zo dňa 02.08.2017, č.SITB-OT4-2017/001301-

053-026 zo dňa 14.11.2017, č.SITB-OT4-2017/001301-057 zo dňa 14.11.2017, č.SITB-OT4-

2017/001301-102 zo dňa 21.11.2017, č. SITB-OT4-2018/000301-026 zo dňa 11.01.2018; 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6, 810 05 

Bratislava, P. O. BOX č. 100, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Odbor 

cestnej infraštruktúry č. 24134/2017/SCDPK/75758 zo dňa 02.11.2017,  č. 24134/2017/ 

SCDPK/80674 zo dňa 21.11.2017; Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad centrálnej 

logistiky a správy majetku štátu, Odbor správy majetku štátu, Kutuzovova 8, 832 47 

Bratislava č. ÚCLaSMŠ-44-349/2017 zo dňa 09.08.2017, č. ÚCLaSMŠ-44-480/2017 zo dňa 

31.10.2017, č. ÚCLaSMŠ-44-505/2017 zo dňa 08.11.2017; Krajské riaditeľstvo Hasičského 

a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského 6, 811 07 Bratislava č. KRHZ-BA-OPP-881-

001/2017 zo dňa 14.08.2017, č. KRHZ-BA-OPP-2017/000057-001 zo dňa 22.11.2017, 

č.KRHZ-BA-OPP-2017/000079-001 zo dňa 28.11.2017; Dopravný úrad, Divízia civilného 

letectva, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava č. 16992/2017/ROP-002/25687 zo dňa 

11.08.2017; Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie 

ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 

Bratislava 3, OU-BA-OSZP1-2017/75891-ROP zo dňa 03.08.2017, č. OU-BA-OSZP1-2017/ 

98155-ROP zo dňa 24.10.2017,  č.OU-BA-OSZP3-2017/102343/PAL zo dňa 07.11.2017,      

č. OU-BA-OSZP3-2017/106324/ONM/II-vyj. zo dňa 20.11.2017, č. OU-BA-OSZP3-2018/ 

26658/PIA/II zo dňa 01.02.2018; Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné 

prostredie, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, 

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 č. OU-BA-OSZP2-2017/076244-GGL zo dňa 

02.08.2017,  č. OU-BA-OSZP2-2017/099964/DOK zo dňa 25.10.2017; Okresný úrad 

Bratislava, Odbor krízového riadenia, Oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania, 

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 č. OU-BA-OKR2017/101305 zo dňa 06.11.2017         

a č. OU-BA-OKR2018/ 020475 zo dňa 15.01.2018; Okresný úrad Bratislava, Odbor cestnej 

dopravy a pozemných komunikácií, oddelenie pozemných komunikácií, Tomášikova 46,     

832 05 Bratislava 3 č. OU-BA-OCDPK2-2017/075627 zo dňa 31.07.2017 a č. OU-BA-

OCDPK2-2018/020250 zo dňa 22.01.2018; Okresný úrad Senec, Odbor krízového riadenia, 

Hurbanova 21, 903 01 Senec č. OU-SC-OKR-2017/1977-249 zo dňa 18.12.2017; Okresný 

úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie. Úsek štátnej vodnej správy, Hurbanova 

21, 903 01 Senec č. OU-SC-OSZP/2017/014863/V-287/Pl zo dňa 30.10.2017; Okresný úrad 

Senec, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hurbanova 21, 903 01 Senec          

č. OU-SC-OCDPK-2017/011461/DUR zo dňa 17.08.2017; Bratislavský samosprávny kraj, 

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Odbor dopravy, Sabinovská č. 16, P. O. BOX 106, 

820 05 Bratislava 25 pod č. 02028/2017/PK-72 20182/2017 zo dňa 08.08.2017, č. 02028/ 

2017/2017/PK-126 27771/2017 zo dňa 26.10.2017, č. 02028/2017/PK-131 28684/ 2017        

zo dňa 06.11.2017, č. 02028/2017/PK-132 28696/2017 zo dňa 06.11.2017 a č. 03511/2018/ 

PK-7 00735/2018 zo dňa 08.01.2018; Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice, 
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Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava č. SU/490/9187/17/Bo zo dňa 08.08.2017, č. SU/490/ 

13854/17/Bo zo dňa 05.12.2017; Obec Rovinka, 900 41 Rovinka 350 č. SÚ-511-

2606/2017/2/HAN zo dňa 04.08.2017, č. SÚ-24-127/2018/2/HAN zo dňa 09.01.2018; Obec 

Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná č. Výst. 6436-332-DL-17-Ba 

zo dňa 02.08.2017, č. Výst. 8522-510-DL-17-Ba zo dňa 02.11.2017 a č. Hani-9535/1496/ 

2017-9535/2017 zo dňa 14.12.2017; Obec Kalinkovo, Hlavná 211, 900 43 Kalinkovo č. Ka-

321-1/OcÚ/2017 zo dňa 31.07.2017, č.  Ka-457/OcÚ/2017 zo dňa 19.10.2017, č. Ka-477/ 

OcÚ/2017 zo dňa 30.10.2017, č. Ka-13/OcÚ/2018 zo dňa 08.01.2018; Technická inšpekcia,  

a. s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava č. 2465/1/2017 zo dňa 03.08.2017 a č. 3452/1/2017 

zo dňa 30.10.2017, č. 3297/1/2017 zo dňa 07.11.2017, č. 3432/1/2017 zo dňa 07.11.2017; 

SPP–D, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava č. TD/NS/0226/2017/Gá zo dňa 03.11.2017; 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29,  č. 50080/ 

4020/2017/JJ zo dňa 30.10.2017, č. 50755/4020/2017/JJ zo dňa 02.11.2017; PROGRES-TS, 

s. r. o., Kosodrevinová 42, 821 07 Bratislava zo dňa 25.08.2017, zo dňa 07.11.2017, zo dňa 

22.11.2017; Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zo dňa 

14.11.2017; Energotel, a. s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava č. 2017/ÚPÚ zo dňa 

02.08.2017, č. 2017/ÚPÚ zo dňa 09.11.2017; HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik, 

Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 č. 4138-2/120/2017 zo dňa 11.08.2017, č. 5377-2/120/ 

2017 zo dňa 20.10.2017, č. 110-2/120/2018 zo dňa 08.01.2018; Slovenská správa ciest, IVSC 

Bratislava, Miletičova 19, P. O. BOX 64, 820 05 Bratislava 25 č. SSC/7662/2017/6170/33656 

zo dňa 07.11.2017; MICHLOVSKÝ, spol. s r. o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany č. BA-

2433/2017 zo dňa 21.08.2017 a č. BA-3239/2017 zo dňa 15.11.2017 a č. BA-3241/2017       

zo dňa 15.11.2017. 

 

 Špeciálnemu stavebnému úradu k žiadosti o zmenu stavby pred jej dokončením boli 

doručené pripomienky a námietky účastníkov konania. V uskutočnenom konaní špeciálny 

stavebný úrad posúdil žiadosť z hľadísk uvedených v § 68  stavebného zákona v spojení s § 2 

zákona  č. 669/2007 Z. z. a zistil, že zmenou stavby nebudú ohrozené verejné záujmy, 

predovšetkým z hľadiska ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, ani 

neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. 

Špeciálny  stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu 

zmeny stavby pred dokončením, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku  rozhodnutia 

ministerstva.  

  

 Proti rozhodnutiu ministerstva podal odvolateľ v zákonnej lehote rozklad.  
 

Ministerstvo listom č. 09046/2018/SCDPK/39042 zo dňa 23.05.2018 upovedomilo 

účastníkov konania podľa § 56 správneho poriadku o obsahu podaného rozkladu zaslaním 

jeho kópií s výzvou a stanovením lehoty ostatným účastníkom konania na vyjadrenie 

k podanému rozkladu. Zároveň bol rozklad odvolateľa zverejnený na úradnej tabuli 

a webovom sídle ministerstva, ako aj na elektronickej úradnej tabuli odo dňa 23.05.2018.  

 

 Ministerstvo podľa § 57 ods. 2 správneho poriadku predložilo listom č. 

09046/2016/SCDPK/47008 dňa 13.06.2018 rozklad odvolateľa spolu so spisovým materiálom 

týkajúcim sa veci na rozhodnutie odvolaciemu orgánu, ktorým je podľa § 61 ods. 2 správneho 

poriadku minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako vedúci ústredného orgánu 

štátnej správy. Ako odvolací orgán som preskúmal podľa § 59 ods. 1 správneho poriadku 

rozhodnutie v celom rozsahu.  
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      Podľa § 140b ods. 6 stavebného zákona, ak odvolanie proti rozhodnutiu podľa tohto 

zákona smeruje proti obsahu záväzného stanoviska, odvolací orgán konanie preruší a vyžiada 

si stanovisko k obsahu odvolania od dotknutého orgánu príslušného na vydanie záväzného 

stanoviska. Odvolanie spolu so stanoviskom dotknutého orgánu k obsahu odvolania predloží 

stavebný úrad orgánu, ktorý je nadriadeným orgánom dotknutého orgánu a vyžiada si od neho 

potvrdenie alebo zmenu záväzného stanoviska. Počas prerušenia konania neplynú lehoty na 

rozhodnutie o odvolaní.  

 

      Po preskúmaní podaného rozkladu a spisového materiálu som zistil, že odvolacie 

konanie musím prerušiť z dôvodu podaných námietok odvolateľa do doriešenia námietok 

účastníkov konania proti obsahu záväzných stanovísk dotknutých orgánov. Konanie o zmene 

stavby pred dokončením bolo prerušené rozhodnutím ministra č. 56/2018 zo dňa 13.7.2018. 

Počas prerušenia konania neplynuli lehoty na rozhodnutie o odvolaní.  

      Keďže námietky odvolateľa smerovali proti obsahu záväzného stanoviska 

a spochybňovali celý proces EIA, špeciálny stavebný úrad listom č. 

09046/2018/SCDPK/38595 zo dňa 22.05.2018 okrem účastníkov konania upovedomil 

o obsahu rozkladu aj Ministerstvo životného prostredia SR, sekciu environmentálneho 

hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

a zároveň ho požiadal o vyjadrenie.  

 

         Ministerstvu, ako príslušnému špeciálnemu stavebnému úradu pre diaľnice 

a rýchlostné cesty, bolo listom č. 7418/2018-1.7/dj 35286/2018 zo dňa 11.07.2018 doručené 

dňa 12.07.2018 stanovisko Ministerstva životného prostredia SR, sekcie environmentálneho 

hodnotenia a odpadového hospodárstva, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie 

k rozkladom proti rozhodnutiu ministra, v ktorom potvrdzuje, že predmetný postup bol 

správny a nepovažuje ho za rozpor s ustanoveniami zákona č. 24/2006 Z. z. Ministerstvo 

životného prostredia SR nesúhlasilo s podaným odvolaním  a nezmenilo vydané záväzné 

stanovisko č. 6948/2017-1.7/dj zo dňa 26.03.2018. 

  

         Podľa § 140b ods. 6 stavebného zákona som listom č. 19635/2018/SL/55584-M zo 

dňa 17.07.2018 požiadal ministra životného prostredia ako nadriadený orgán odboru 

posudzovania vplyvov na životné prostredie na Ministerstve životného prostredia SR 

o potvrdenie alebo zmenu záväzného stanoviska. Dňa 23.08.2018 bolo doručené listom č. 

44343/2018 zo dňa 21.08.2018 stanovisko ministra životného prostredia, v ktorom záväzné 

stanovisko Ministerstva životného prostredia SR č. 6948/2017-1.7/dj zo dňa 26.03.2018 

potvrdil. 

 

 Rovnako špeciálny stavebný úrad listom č. 09046/2018/SCDPK/38762 zo dňa 

22.05.2018 požiadal podľa § 140b ods. 6 stavebného zákona Okresný úrad Bratislava, odbor 

výstavby a bytovej politiky o vyjadrenie. Okresný úrad Bratislava vo svojom stanovisku 

uviedol, že trvá na svojom stanovisku, ktoré vydal ku konaniu o zmene stavby pred 

dokončením na uvedenú stavbu. 

          V súlade s § 140b ods. 6 stavebného zákona som listom č. 19635/2018/SL/50129 zo 

dňa 26.06.2018 požiadal sekciu výstavby ministerstva o potvrdenie alebo zmenu záväzného 

stanoviska Okresného úradu Bratislava. 

          Sekcia výstavby v liste č. 20174/2018/SV/52411 zo dňa 03.07.2018 uvádza, že § 

140a ods. 1 písm. a) stavebného zákona, podľa ktorého dotknutým orgánom je orgán verejnej 

správy, ktorý je správnym orgánom chrániacim záujmy uvedené v § 126 ods. 1, ak konanie 
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podľa osobitného predpisu upravujúceho jeho pôsobnosť je súčasťou konania podľa tohto 

zákona, má naň nadväzovať alebo s ním súvisí. V danom prípade miestne príslušný 

všeobecný stavebný úrad nie je dotknutým orgánom podľa § 140a stavebného zákona, jeho 

stanovisko sa v konaní predkladá na základe osobitnej úpravy.  

 

        K rozkladu uvádzam:  

 

  Odvolateľ v liste zo dňa 12.05.2018 doručenom dňa 16.05.2018 v bodoch 1, 2, 3 a 4 

namieta, že v stavebnom povolení nie sú dostatočné a relevantne zhodnotené a vyhodnotené 

vplyvy zmeny stavby pred jej dokončením na životné prostredie  (proces EIA), a tým 

dochádza k porušeniu zákona č. 24/2006 Z. z., a preto žiada o doplnenie projektovej 

dokumentácie a stavebného povolenia tak, aby sa orgán ochrany prírody a krajiny mohol 

vyjadriť a aby boli použité kritériá podľa prílohy 10 zákona 24/2006 Z. z. Náplň a zmysel 

procesu EIA nie je možné prenášať do ďalších konaní a vplyvy na životné prostredie je 

potrebné vyhodnotiť. Namieta, že čiastkové zmeny projektu sa zámerne posudzujú 

individuálne a nie komplexne, čo je proti duchu a zmyslu zákona EIA. Ďalej v celom 

podanom návrhu prezentuje názory k aplikácii zákona 24/2006 Z. z.  

 

           K týmto námietkam uvádzam, že Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia 

environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na 

životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“), ako vecne príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a  

2 zákona  č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene 

a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 

písm. k) vydal podľa § 29 ods. 2  zákona 24/2006 Z. z. rozhodnutia vydané v zisťovacom 

konaní pod  č. 5068/2017-1.7/ml dňa 12.10.2017, právoplatné dňa 24.11.2017, č. 4182/2017-

1.7/ml dňa 29.05.2017, právoplatné dňa 07.07.2017 a č. 2455/2017-1.7/-ml dňa 02.01.2017 

právoplatné dňa 13.02.2017, podľa ktorých sa nepredpokladá podstatný nepriaznivý vplyv na 

životné prostredie, a preto nie je predmetom povinného posudzovania podľa § 18 ods. 1) písm. 

e) zákon č. 24/2006 Z. z.  

 

   Listom č. 09046/2018/SCDPK/11279 zo dňa 07.02.2018 špeciálny stavebný úrad zaslal 

na MŽP SR podklady podľa § 140c ods. 2 stavebného zákona s oznámením o začatí konania   

o povolení zmeny stavby pred jej dokončením. V oznámení o začatí konania špeciálny 

stavebný úrad upozornil dotknuté orgány, že ak dotknutý orgán potrebuje na posúdenie dlhší 

čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. Tiež 

boli upovedomené o tom, že ak v stanovenej lehote neoznámia svoje stanoviská, špeciálny 

stavebný úrad to bude z hľadiska ním sledovaných záujmov považovať za súhlas. 

V stanovenej lehote MŽP SR nezaslalo záväzné stanovisko a ani nepožadovalo predĺženie 

lehoty, tak špeciálny stavebný úrad mal za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných 

záujmov súhlasí. Dňa 28.3.2018 špeciálny stavebný úrad vydal rozhodnutie o zmene stavby 

pred dokončením. Po vydaní rozhodnutia dňa 09.4.2018 bolo špeciálnemu stavebnému úradu 

doručené záväzné stanovisko č. 6948/2017-1.7/dj zo dňa 26.03.2018, v ktorom MŽP SR 

konštatovalo, že návrh o zmene stavby pred jej dokončením je z koncepčného hľadiska 

v súlade so zákonom o posudzovaní  vplyvov s rozhodnutiami a ich podmienkami.  

 K odvolateľovým úvahám k výkladu ustanovení § 18 zákona č. 24/2006 Z. z. je 

potrebné dodať, že nemožno automaticky posudzovať akékoľvek zmeny navrhovaných 

činností uvedených v časti A prílohy zákona, ktoré nemajú stanovenú konkrétnu merateľnú 

hodnotu. Automatické povinné posudzovanie akejkoľvek zmeny takýchto činností bez 
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zohľadnenia charakteru takejto zmeny a jej možného nepriaznivého vplyvu na životné 

prostredie by bolo v rozpore so zmyslom a účelom zákona č. 24/2006 Z. z. 

          Nie je možné teda vyhovieť námietke odvolateľa, v ktorej tvrdí, že projektová 

dokumentácia pre stavebné povolenie nekorešponduje s posúdením v procese EIA podľa 

zákona č.  24/ 2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Dôvody nevyhovenia 

námietkam sú uvedené v predchádzajúcom texte, v postupe špeciálneho stavebného úradu  a 

následne v postupe odvolacieho orgánu, ktorý jednoznačne preukázal, že v procese EIA 

postupoval špeciálny stavebný úrad v  súlade s príslušnými právnymi predpismi.  

   V bode 5 odvolateľ namieta, že rozhodnutie neobsahuje riadne náležitosti rozhodnutia 

správneho orgánu, tak ako ich demonštruje § 47 správneho poriadku. V ďalšej časti námietky 

v tomto bode cituje časti ustanovenia správneho poriadku a komentára k správnemu poriadku.   

 

          Po preštudovaní spisového materiálu som presvedčený, že rozhodnutie ministerstva je 

vydané v súlade so zákonom a na základe riadne vykonaného konania podľa stavebného 

zákona a s ním súvisiacimi právnymi  predpismi. Po doručení žiadosti špeciálny stavebný 

úrad zverejnil dňa 26.1.2018  jej kópiu na úradnej tabuli ministerstva, centrálnej úradnej 

tabuli, ako aj na internetovej stránke ministerstva. Verejnou vyhláškou č. 

09046/2018/SCDPK/10218 zo dňa 02.02.2018 oznámil začatie konania o zmene stavby pred 

dokončením. Táto vyhláška bola zverejnená na úradnej tabuli ministerstva, centrálnej úradnej 

tabuli, ako aj na internetovej stránke ministerstva. Zároveň bola zaslaná aj na Mestskú časť 

Bratislava – Podunajské Biskupice, Hlavné mesto SR Bratislava a obce Rovinka, Dunajská 

Lužná, Kalinkovo so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na 

úradnej tabuli mesta a obcí a na webovom sídle mesta a obcí, ak ho majú zriadené. Zároveň 

bolo oznámenie o začatí konania zaslané jednotlivo dotknutým orgánom. Ku konaniu 

špeciálnemu stavebnému úradu boli doručené stanoviská dotknutých orgánov a iných 

orgánov, ako aj pripomienky a námietky účastníkov konania. Podľa môjho názoru 

rozhodnutie obsahuje riadne náležitosti podľa § 47 správneho poriadku, to znamená výrok, 

odôvodnenie, ako aj poučenie. Rozhodnutie je zrozumiteľné, vecné, sú v ňom rešpektované 

a zosúladené podmienky dotknutých a iných orgánov, ako aj rozhodnutie špeciálneho 

stavebného úradu o pripomienkach a námietkach účastníkov konania. V odôvodnení sú 

zhrnuté všetky rozhodujúce podklady rozhodnutia, procesné postupy, logická a správna 

úvaha, zdôvodňujúca samotný výrok rozhodnutia vrátane odôvodnenia zamietnutých 

pripomienok a námietok účastníkov konania. V rámci procesu EIA MŽP SR, sekcia ochrany 

prírody, biodiverzity a krajiny nevzniesla žiadnu požiadavku ako dotknutý orgán na doplnenie 

podkladov k tejto stavbe. Poznamenávam, že táto sekcia MŽP SR si uplatnila požiadavky 

v rámci stavby D4 a nie R7. Rozhodnutie bolo oznámené dotknutým orgánom a účastníkom 

konania rovnakým spôsobom, ako bolo oznámené oznámenie o začatí konania. Rovnakým 

spôsobom boli informovaní účastníci konania o doručení rozkladu s výzvou, aby sa 

v stanovenej lehote vyjadrili. K rozkladu sa vyjadril Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby 

a bytovej politiky. 

 

  V bode 6 odvolateľ namieta, že rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej 

dokončením nie je v súlade s územným rozhodnutím. Podstatne sa menia parametre 

komunikácií, križovatky „Dunajská Lužná“ a ostatných objektov v zmene stavby pred 

dokončením oproti územnému rozhodnutiu. 

 

          K tejto námietke uvádzam, že navrhované zmeny, uvedené v rozhodnutí ministerstva, 

sú konštrukčného a technického charakteru, nevyžadujú nové zábery pozemkov, nemenia 
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umiestnenie, pôdorysné ani výškové ohraničenie stavby ako celku. Zmeny vyplynuli najmä 

z optimalizácie smerového vedenia vzhľadom na plynulé pripojenie R7, z nového 

predrealizačného zamerania terénu, z doplnkového inžiniersko-geologického prieskumu,       

zo spresnenia zameraného terénu, z geotechnického posúdenia, na základe požiadaviek 

zhotoviteľa. Pred vydaním rozhodnutia bolo doručené špeciálnemu stavebnému úradu 

záväzné stanovisko podľa § 120 ods. 2 v súlade s § 140b stavebného zákona, ktoré vydal 

Okresný úrad v Bratislave, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej 

správy (ďalej aj „OU OVBP BA“) pod č. OU-BA-OVBP2-2018/28749/KAZ zo dňa 

23.02.2018, v ktorom konštatuje, že projektová dokumentácia na predmetné stavebné objekty 

uvedené v rozhodnutí z koncepčného hľadiska nie je v rozpore s podmienkami  územného 

rozhodnutia č. OU-BA-OVBP2-2014/22061-KOL zo dňa 27.03.2014, právoplatné dňa 

27.06.2014.  Špeciálny stavebný úrad upovedomil listom č. 09046/2018/SCDPK/38762 zo 

dňa 22.5.2018  OÚ OVBP BA o doručenom rozklade a zároveň ho požiadal o vyjadrenie 

podľa § 140b ods. 6 stavebného zákona. Dňa 31.05.2018 bolo špeciálnemu stavebnému úradu 

doručené stanovisko pod č. OU-BA-OVBP2-2018/60516/KAZ zo dňa 28.05.2018. Podľa 

tohto stanoviska OU OVBP BA, zotrváva na svojom záväznom stanovisku č. OU-BA-

OVBP2-2018/28749/KAZ zo dňa 23.02.2018, ktoré vydal ku konaniu o zmene stavby pred   

jej dokončením na uvedenú stavbu. 

     

V bode 7 odvolateľ namieta, že rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením pre stavbu 

neobsahuje relevantné plány organizácie výstavby (ďalej len „POV“) stavby a taktiež 

neobsahuje odsúhlasené dočasné a trvalé dopravné značenie.  

 

         K námietke uvádzam to, čo som už uviedol k bodu 6, navrhované zmeny uvedené 

v rozhodnutí ministerstva sú predovšetkým konštrukčného a technického charakteru, nemajú 

dopad  na POV a určenie dopravných značiek a dopravných zariadení schválených v rámci 

stavebného povolenia č. 04299/2016/C212-SCDPK/28668 zo dňa 09.05.2016. Vzhľadom  na 

to, že proces prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest je dlhodobý proces, ktorý trvá 

niekoľko rokov, počas ktorých dochádza k rôznym zmenám, napr. zmenám dopravných 

značiek a dopravných zariadení na existujúcich pozemných komunikáciách, ktoré môžu 

ovplyvniť aj určenie  dopravných značiek a dopravných zariadení navrhnutých na rýchlostnej 

ceste, príp. môže dôjsť k iným zmenám v predmetnej lokalite vyžadujúcich si aj zmenu 

určenia dopravných značiek a dopravných zariadení. Preto, ako aj z dôvodu hospodárnosti 

špeciálny stavebný úrad uložil stavebníkovi povinnosť v bode I/3 výroku rozhodnutia 

o zmene stavby pred jej dokončením, aby až pred samotnou realizáciou dopravných značiek 

a dopravných zariadení v dostatočnom časovom predstihu požiadal príslušný cestný správny 

orgán o aktualizáciu určenia dopravných značiek a dopravných zariadení, čo je aj v súlade 

s požiadavkami MV SR, Prezídia policajného zboru č. PPZ-ODP2-57-067/2017 zo dňa 

14.11.2017 a č. PPZ-ODP2-57-075/2017 zo dňa 29.12.2017 (v časti II. bod 2 v rozhodnutí 

ministerstva), ktoré zaviazalo stavebníka dopravné značenie predložiť na prerokovanie 

a následné odsúhlasenie, ako aj s požiadavkami MV SR, Okresného riaditeľstva Policajného 

zboru v Senci, ODI č. ORPZ-SC-ODI-1-014/2018 zo dňa 15.1.2018 (v časti II. bod 4 

v rozhodnutí), Okresného úradu Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

OU-SC-OCDPK-2017/015457/VAR zo dňa 20.11.2017 (v časti II. bod 11 v rozhodnutí 

ministerstva), Hlavného mesta SR Bratislava, č. MAGS OD 36711/2018-

418628(55546/2017) zo dňa 22.2.2018 a č. MAGS OD 36712/2018-415754 (55277/2017) zo 

dňa 22.2.2018 (v časti II. bod 11 v rozhodnutí ministerstva). 
  

Vzhľadom na uvedené skutočnosti považujem námietky odvolateľa za 

neopodstatnené. 
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            Vzhľadom na uvedené skutočnosti bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

P o u č e n i e : 

 

            Toto rozhodnutie je podľa § 61 ods. 2 správneho poriadku konečné a nie je možné sa 

proti nemu odvolať.  

            Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 

 

 

 

             V Bratislave dňa 02.10.2018 

 

 

 

 

 

 
 

             Arpád Érsek 

                  minister dopravy a výstavby           

                        Slovenskej republiky 

 

 

 

 

Toto rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením 

po dobu 15 dní na úradnej tabuli Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, 

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava a zároveň bude zverejnené na webovom sídle 

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v časti „Verejné vyhlášky“, ako 

aj na centrálnej elektronickej úradnej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk 

v časti ,,úradná tabuľa“.                  

 

 

Vyvesené dňa:      Zvesené dňa: 

pečiatka a podpis orgánu, ktorý                          pečiatka a podpis orgánu, ktorý 

zabezpečil vyvesenie verejnej vyhlášky                  zabezpečil zvesenie verejnej vyhlášky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.slovensko.sk/


 

 

11 

Doručí sa účastníkom konania - verejnou vyhláškou:  

1. DOPRAVOPROJEKT, a. s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava, Slovenská republika, 

IČO 31322000. 

2. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo 

iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu 

byť stavebným povolením priamo dotknuté. 

3. Zainteresovaná verejnosť podľa  § 24 až 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. 4191/09-3.4/ml zo dňa 

28.06.2010 v znení rozhodnutí č. 8673/2016-1.7/mj zo dňa 30.12.2016 a č. 4329/2017-

1.7/dj zo dňa 16.05.2017.   

 

 

Na vedomie: 

1. Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice, Trojičné námestie č.11, 825 61 

Bratislava, IČO 00641383 so žiadosťou o zverejnenie tohto rozhodnutia 

vyvesením  po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak 

ho má zriadené  

2. Obec Rovinka, 900 41 Rovinka 350, IČO 00305057, so žiadosťou o zverejnenie 

tohto rozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a                   

na webovom sídle obce, ak ho má zriadené 

3. Obec Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná, IČO 00400009, 

so žiadosťou o zverejnenie tohto rozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní na 

úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené  

4. Obec Kalinkovo, Hlavná 211, 900 43 Kalinkovo, IČO 00304841, so žiadosťou 

o zverejnenie tohto rozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli 

obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené 

5. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie č.1, 814 99 Bratislava, IČO 

00603481 so žiadosťou o zverejnenie tohto rozhodnutia vyvesením po dobu 15 

dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené  
6. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 

Bratislava, vrátane príloh podľa § 140 stavebného zákona, IČO 42181810 

7. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy, 

Nám.slobody 6, 810 05 Bratislava (C 230) 

8. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika 

rezortu, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava ( D 401) 

9. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ÚCLaSMŠ, Kutuzovova 8, 832 47 

Bratislava, IČO 30845572     

10. Ministerstvo vnútra  Slovenskej republiky, sekcia  informatiky, telekomunikácií a 

bezpečnosti, odbor telekomunikácií,  Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO 00151866 

11. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, PPZ, ODP, Račianska 45, 812 72 

Bratislava, IČO 00151866 

12. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 

12, 812 66 Bratislava, IČO 00156621 

13. Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 46, 832 05 

Bratislava, IČO 00151866  

14. Okresný úrad Bratislava, Odbor pozemkový a lesný, Tomášikova 46, 832 05 

Bratislava, IČO 00151866  

15. Okresný úrad Bratislava, Odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 

Bratislava, IČO 00151866  
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16. Okresný úrad  Bratislava, OSOŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 

ŽP, Tomášikova 46, 832 05  Bratislava, IČO 00151866   

17. Okresný úrad  Bratislava, OSOŽP, úsek štátnej vodnej správy, Tomášikova 46,       

832 05  Bratislava, IČO 00151866   

18. Okresný úrad Bratislava, OCDPK, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, IČO 

00151866 

19. Bratislavský samosprávny kraj, odbor dopravy, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, 

IČO 36063606 

20. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská ul. č.16, P.O.BOX 106, 820 05 

Bratislava, IČO 36063606 

21. Okresný úrad Senec, OSOŽP, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, 

Hurbanova 21, 903 01 Senec, IČO 00151866 

22. Okresný úrad Senec, OSOŽP, úsek štátnej vodnej správy, Hurbanova 21, 903 01 

Senec, IČO 00151866 

23. Okresný úrad Senec, Odbor krízového riadenia, Hurbanova 21, 903 01 Senec, IČO 

00151866 

24. Okresný úrad Senec, OPaL, Hurbanova 21, 903 01 Senec, IČO 00151866 

25. Okresný úrad Senec, OCDPK, Hurbanova 21, 903 01 Senec, IČO 00151866 

26. NDS, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO 35919001 

27. KR HaZZ, Radlinského 6, 811 07 Bratislava, IČO 00151866  

28. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava, IČO 

12664979 

29. Obvodný banský úrad v Bratislave, Mierová 19, 821 05 Bratislava, IČO 31780270 

30. Technická  inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, IČO 36653004 

31. OR PZ v Senci, ODI, Hollého 8, 903 01 Senec, IČO 00151866   

32. KR PZ v Bratislave, KDI, Špitálska 14, 812 28   Bratislava, IČO 00151866  

33. KPÚ v Bratislave, Leškova 17, 811 04 Bratislava, IČO 31755194  

34. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 

Bratislava,  IČO 42355826 

35. Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO 00492736 

36. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, P.O.BOX 64, 820 05 Bratislava  

37. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO 17335345 

38. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36361518 

39. Západoslovenská energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36677281 

40. SVP, š.p., Karloveská 2, 842 17 Bratislava, IČO 3602204701 

41. BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO 35850370 

42. SPP Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO 35910739 

43. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 

44. Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO 35697270 

45. Michlovský spol. s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany, IČO 36230537  

46. GTS Slovakia, a.s., Einsteinova 24, 851 01  Bratislava, IČO 46303502 

47. SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO 35680202 

48. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČO 35954612 

49. SITEL spol. s.r.o., Košice, Kopčianska 16, 854 01 Bratislava, IČO 31668305  

50. UPC Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO 35971967 

51. Hydromeliorácie š.p., Vrakuňská 29, 825 63 Bratislava, IČO 35860839 

52. PROGRES-TS, s.r.o., Kosodrevinová 44, 821 07 Bratislava, IČO 35691778  

53. DANUBIUS Fruct, s.r.o., Lipnická ul. 3035, 900 42 Dunajská Lužná, IČO 34148043  

54. SEPS, a.s., Mlynské Nivy 54/A, 824 84 Bratislava, IČO 35829141 

55. ENERGOTEL, a.s.,  Miletičova 552/7,  821 08 Bratislava, IČO 35785217 
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56. MDV SR, sekcia PPP, Nám slobody 6, 810 05 Bratislava, (C600) 

57. Zero Bypass Limited, OZ, Odborárska 21, Bratislava, 831 02,  IČO: 50110276 

58. D4R7 Construction s.r.o., Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, IČO: 50245350 

 


