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ROZHODNUTIE MINISTRA 

číslo 45/2019 

 

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

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 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. 05791/2019/SCDPK/19661 zo dňa 
5.3.2019 (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 v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 669/2007 Z. z.“) v súčinnosti s § 46 správneho poriadku, 
povolilo podľa § 68 ods. 1 stavebného zákona na návrh stavebníka: spoločnosť 
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 č. 6, 810 05 Bratislava (ďalej len 
„stavebník") zmenu stavby pred dokončením na stavbu ,,Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - 
Ivanka sever“ stavebných objektov: 

  108               Križovatka Ivanka sever 

  123               Preložka cesty I/61 v km 21,600 D4 v križovatke „Ivanka západ“ 

310-01 Sadovnícke úpravy, odpočívadlo Rovinka vľavo 

310-11 Komunikácie a spevnené plochy, odpočívadlo Rovinka vľavo, 

310-12 Komunikácie a spevnené plochy PNV, odpočívadlo Rovinka vľavo 

310-51 Dažďová kanalizácia a ORL, odpočívadlo Rovinka vľavo 

310-52 Dažďová kanalizácia PNV a ORL, odpočívadlo Rovinka vľavo 

310-53 Splašková kanalizácia, odpočívadlo Rovinka vľavo   

310-54 Vonkajší vodovod pitný, odpočívadlo Rovinka vľavo 
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310-56 Vodovodná prípojka pre odpočívadlá 

310-57 Rozvod úžitkovej vody po odpočívadle, odpočívadlo Rovinka vľavo 

310-61 Vonkajšie osvetlenie, odpočívadlo Rovinka vľavo 

310-62 Vonkajšie osvetlenie PNV, odpočívadlo Rovinka vľavo 

310-63 Vonkajšie silnoprúdové rozvody, odpočívadlo Rovinka vľavo 

310-64 Vonkajšie silnoprúdové rozvody PNV, odpočívadlo Rovinka vľavo 

310-65 Kiosková trafostanica TS5, odpočívadlo Rovinka vľavo  

320-01 Sadovnícke úpravy, odpočívadlo Rovinka vpravo 

320-11 Komunikácie a spevnené plochy, odpočívadlo Rovinka vpravo 

320-12 Komunikácie a spevnené plochy PNV, odpočívadlo Rovinka vpravo 

320-51 Dažďová kanalizácia a ORL, odpočívadlo Rovinka vpravo 

320-52 Dažďová kanalizácia PNV a ORL, odpočívadlo Rovinka vpravo 

320-53 Splašková kanalizácia, odpočívadlo Rovinka vpravo 

320-54 Vonkajší vodovod pitný, odpočívadlo Rovinka vpravo 

320-56 Rozvod úžitkovej vody po odpočívadle, odpočívadlo Rovinka vpravo 

320-57 Prípojka splaškovej kanalizácie, prečerpávacia stanica splaškových vôd 

320-61 Vonkajšie osvetlenie, odpočívadlo Rovinka vpravo 

320-62 Vonkajšie osvetlenie PNV, odpočívadlo Rovinka vpravo 

320-63 Vonkajšie silnoprúdové rozvody, odpočívadlo Rovinka vpravo 

320-64 Vonkajšie silnoprúdové rozvody PNV, odpočívadlo Rovinka vpravo 

320-65 Kiosková trafostanica TS6, odpočívadlo Rovinka vpravo 

235-01 Most na D4 – kolektore v km 21,600 vľavo nad c. I/61 v križovatke „Ivanka 

– západ“ 

235-02 Most na D4 v km 21,600 nad c. I/61 v križovatke „Ivanka – západ“ 

235-03 Most na D4 – kolektore v km 21,600 vpravo nad c. I/61 v križovatke 

„Ivanka – západ“ 

237-01 Most na D4 – kolektore v km 22,250 vľavo nad traťou ŽSR Bratislava – 

Galanta v žkm 65,935 

237-02 Most na D4 v km 22,250 nad traťou ŽSR Bratislava – Galanta v žkm 65,963 

237-03 Most na D4 – kolektore a vetve „Jarovce – TT“ v km 22,250 vpravo nad 

traťou ŽSR Bratislava – Galanta v žkm 65,989 

238-00 Most na vetve „BA - Jarovce“ v km 22,250 nad traťou ŽSR Bratislava - 

Galanta v žkm 65,911  

239-00 Most na D4 v km 22,356 nad vetvami „Stupava - TT“ a „BA-Stupava“ 

v križovatke „Ivanka - sever“ 

240-00 Most na vetve „TT - Jarovce“ v km 0,217 D4 nad vetvou „BA - Stupava“ 

a D4 v križovatke „Ivanka - sever“ 

241-00 Most na vetve „TT - Jarovce“ v km 22,355 D4 nad vetvami „BA - Stupava“ 

a „Stupava - TT“ v križovatke „Ivanka-sever“ 

242-00 Most na vetve „Jarovce - BA“ v km 0,180 D4 nad vetvou „BA - Stupava“ 

a D4 v križovatke „Ivanka - sever“ 

252-00 Oporný múr v km 0,293 - 0,363 na vetve „BA  Jarovce vpravo v križovatke 

Ivanka-sever 

501-04 Odvodnenie diaľnice D4, úsek km 11,000 – 22,590 

501-10 Kanalizácia vetiev križovatky „Jarovce“ 

523-00 Preložka vodovodu DN 200 v križovatke „Rovinka“ 

527-00 Vodovodné potrubie 2 x DN 600 v km 2,245 - 4,720 D4. 

 

  
  (ďalej len „zmena stavby“) a rozklad účastníka konania:  
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Marcel Slávik, predseda Združenia domových samospráv Rovniankova 14, 851 02 

Bratislava (ďalej len „ZDS“),  doručené elektronicky dňa 8.4.2019, 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 žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením na všetky stavebné objekty 
(okrem objektu 123), listom č. 9071/2018-2910/7777-00 zo dňa 19.11.2018 doručeným dňa 
22.11.2018, doplneným listom č. 204/2019-2910/7777-00 zo dňa 03.01.2019 doručeným dňa 
08.01.2019 a na objekt 123 listom č. 9655/2018-2910/7777-00 zo dňa 03.12.2018 doručeným 
dňa 03.12.2018. 

Stavba bola povolená stavebným povolením č. 05229/2017/C240-SCDPK/41077 zo dňa 

05.06.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť 06.09.2017 po nadobudnutí právoplatnosti 

rozhodnutia ministra dopravy a výstavby SR č. 82/2017 zo dňa 15.08.2017.  

 

Rozhodnutím ministerstva č. 05791/2019/SCDPK/19661 zo dňa 5.3.2019 bola povolená 

zmena stavby pred jej dokončením. 

 Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky pod č. OU-BA-OUBP2-

2019/16388/KAZ zo dňa 25.01.2019, doručené 30.01.2019 vydal záväzné stanovisko podľa § 

120 ods. 2 v súlade s § 140b stavebného zákona, v ktorom konštatuje, že predložený návrh 

zmien stavby pred jej dokončením, podľa popisu uvedeného v oznámení o začatí konania, 

z koncepčného hľadiska nie je v rozpore s podmienkami právoplatného územného rozhodnutia 

č. OU-BA-OVBP2-2014/58427/KAZ zo dňa 29.10.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

02.01.2015.  

 Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) vydalo záverečné stanovisko 

č. 318/2010-3.4/ml zo dňa 28.09.2011 a rozhodnutia: č. 8040/2017-1.7/dj-R zo dňa 25.10.2017 

na navrhovanú činnosť „(zmena č. 4) Diaľnica Bratislava, Jarovce – Ivanka sever“ a č. 

102/2018-1.7/dj-R zo dňa 07.03.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.11.2018, na 

navrhovanú činnosť „(zmena č. 5) Diaľnica Bratislava, Jarovce – Ivanka sever“, v ktorých 

rozhodlo, že navrhované činnosti sa nebudú posudzovať podľa 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.“). 

 
Špeciálny stavebný úrad oznámil listom č. 30382/2018/SCDPK/93617 zo dňa 11.12.2018 

začatie konania o zmene stavby pred dokončením účastníkom konania, zúčastneným osobám 
a dotknutým orgánom verejnou vyhláškou (ďalej len „oznámenie“).  

Ku konaniu a v priebehu stavebného konania zaslali záväzné stanoviská, stanoviská 
a vyjadrenia dotknuté orgány, z ktorých požiadavky sú stavebníkovi uložené vo výrokovej 
časti I. rozhodnutia ministerstva: Ministerstvo vnútra SR, Prezídium policajného zboru ako 
príslušný orgán štátnej správy §2 ods. 1 písm. j) zákona NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom 
zbore v znení neskorších predpisov, zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a cestného zákona vydal súhlasné 
stanovisko s podmienkami č. PPZ-ODP-2018/008880-038 zo dňa 24.08.2018, č. PPZ-ODP2-
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2018/008880-008 zo dňa 26.02.2018, č. PPZ-ODP2-2018/008880-023 zo dňa 19.06.2018, 
PPZ-ODP2-2018/008880-008 zo dňa 26.02.2018, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 
Prezídium hasičského a záchranného zboru podľa § 26 ods. 1 písm. b) zák. č. 314/2001 Z. z. o 
ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a 40b vyhlášky Ministerstva vnútra 
SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov súhlasilo s 
podmienkami v stanovisku č. PHZ-OPP4-2018/003140-006 zo dňa 15.08.2018, Ministerstvo 
dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad  ako 
orgán verejnej správy vo veciach dráhy podľa § 11 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo záväzným 
stanoviskom podľa § 140b stavebného zákona súhlas s podmienkami na vykonávanie činnosti 
v ochrannom pásme dráhy a sčasti v obvode dráhy pod č. 10025/2019/SŽDD/11641 zo dňa 
07.02.2019, Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, vydalo stanovisko s 
podmienkami pod č. KRPZ-BA-KDI3-751-074/2018 zo dňa 25.06.2018, Ministerstvo vnútra 
SR, Okresné riaditeľstvo PZ v Senci, vydalo vyjadrenia s podmienkami pod č. ORPZ-SC-ODI-
I-277/2018 zo dňa 24.05.2018, ORPZ-SC-ODI-I-344/2018 zo dňa 26.06.2018 a ORPZ-SC-
ODI-I-456/2018 zo dňa 05.08.2018, Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika ako dotknutý 
orgán štátnej správy v civilnom letectve podľa § 28 ods. 3 zák. č. 143/1998 Z. z. o civilnom 
letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov vydal súhlasné záväzné stanoviská s podmienkami pod č. 17793/2018/ROP-002-
P/36345 zo dňa 16.08.2018, č. 16216/2018/ROP-002-P/24561 zo dňa 17.07.2018, č. 
6212/2018/ROP-002/386 zo dňa 02.02.2018, č. 24026/2018/ROP-002-P/54727-Hu zo dňa 
17.12.2018, Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy 
ochrany prírody a krajiny okresu vydal podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vyjadrenie s podmienkami pod č. 
OU-BA-OSZP3-2018/083419/HRB zo dňa 24.10.2018, Okresný úrad Senec, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy oddelenie ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny 
okresu vydal podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov vyjadrenia s podmienkami pod č. OU-SC-OSZP-
2018/14262/VIM zo dňa 21.08.2018 a č. OU-SC-OSZP-2018/11472/VIM zo dňa 13.06.2018, 
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy ako 
príslušný orgán štátnej správy vydal záväzné stanoviská s podmienkami podľa zákona č. 
364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov pod č. OU-SC-
OSZP/2018/003880-V-20-Ry zo dňa 19.01.2018, č. OU-SC-OSZP/2018/007256-Ry-100 zo 
dňa 12.03.2018 a OU-SC-OSZP/2018/011840-V-192-Ry zo dňa 04.07.2018, Národná 
diaľničná spoločnosť, a. s., vydala stanovisko s podmienkami pod č. 3673/102429/30102/2018 
zo dňa 05.11.2018, Železnice SR, generálne riaditeľstvo, odbor bezpečnosti a inšpekcie, vydal 
stanovisko s podmienkami pod č. 21881/2018/O440-26 zo dňa 05.09.2018, Železnice SR, 
generálne riaditeľstvo, odbor železničných tratí a stavieb vydal stanovisko s podmienkami pod 
č. 19179/2018/O430-17 zo dňa 26.02.2018, č. 31895/2018/O430-1 32234/2018/O430-1 zo dňa 
19.07.2018 a 21198/2018/O430-23 zo dňa 14.08.2018, Železnice SR, oblastné riaditeľstvo 
Trnava, sekcia elektrotechniky a energetiky vydal stanovisko s podmienkami pod č. 
1189.1/2018/289501/SEE/7a.08 zo dňa 12.07.2018, Technická inšpekcia, a. s. Bratislava podľa 
§ 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydala odborné stanoviská 
s pripomienkami pod č. 2066/1/2018 zo dňa 06.07.2018, č. 31/1/2018 zo dňa 22.01.2018, 
Západoslovenská distribučná, a. s., podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike  a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydala stanoviská s podmienkami 
pod č. CD 22889/2018 zo dňa 19.03.2018; č. CD 59228/2018 zo dňa 31.07.2018 a č. CD 
63712/2018/St zo dňa 16.08.2018, SPP-distribúcia, a. s. ako prevádzkovateľ distribučnej siete 
podľa zákona č. 251/2012 Z. z. vydal stanoviská s podmienkami pod č. TD/NS/0359/2018/An 
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zo dňa 05.09.2018 a č. TD/NS/0194/2018/Gá zo dňa 16.05.2018, Bratislavská vodárenská 
spoločnosť, a. s. ako dotknutý orgán podľa § 140b stavebného zákona vydala stanovisko 
s podmienkami č. 25756/4020/2018/JJ zo dňa 28.06.2018, BENESTRA, s. r. o., vydala podľa 
§ 66 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách  v znení neskorších 
predpisov vyjadrenie s podmienkami pod č. 433/2018 zo dňa 14.06.2018, UPC BROADBAND 
SLOVAKIA, s. r. o., ako vlastník a správca telekomunikačných vedení vydal vyjadrenie - 
zákres s podmienkami pod č. 401/2018 zo dňa 16.07.2018, SITEL, s. r. o., ako vlastník 
a správca telekomunikačných vedení vydal vyjadrenie s podmienkou zo dňa 18.01.2018, 
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Bratislava ako správca vodných 
tokov vydal súhlasné stanoviská č. CS SVP OZ BA 54/2018/131 zo dňa 24.09.2018,  CS SVP 
OZ BA 54/2018/114 zo dňa 09.08.2018 a CS SVP OZ BA 17/2018/40 zo dňa 23.04.2018. 

Zmena stavby na objekte 123-00 sa bude realizovať aj na nových dočasných záberoch 

pozemkov, ku ktorým preukázal stavebník vlastnícke alebo iné právo podľa § 2 ods. 2 písm. a) 

zákona č. 669/2007 Z. z.  (nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene v k. 

ú. Farná na parc. č. KN-E: 715/1) a podľa § 2 ods. 4 zákona č. 669/2007 Z. z. doklady 

preukazujúce začatie  vyvlastňovacieho konania podľa všeobecného predpisu o vyvlastnení na 

dočasný záber v katastrálnom území Farná na parc. č. KN-E: 715/2 a KN-C: 715/7. 

Z uvedeného vyplýva, že ministerstvo dostatočne zistilo skutkový stav a malo dostatočné 

množstvo podkladov na vydanie rozhodnutia ministerstva o zmene stavby.   

  

K žiadostiam boli doložené súhlasné stanoviská, stanoviská, v ktorých neboli uvedené 

žiadne výhrady, požiadavky, pripomienky ani pozmeňujúce návrhy týkajúce sa objektov stavby 

uvedených vo výrokovej časti rozhodnutia: Bratislavský samosprávny kraj č. 03511/2018/PK-

159, 27418/2018 zo dňa 16.08.2018, č. 03511/2018/PK-10, 01077/2018 zo dňa 10.01.2018 a č. 

03511/2018/PK-114 18784/2018 zo dňa 14.06.2018, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 

č. MAGS OUIC 51474/18-393124 zo dňa 22.10.2018, Mestská časť Bratislava Vajnory č. 

OS/215/2018/KRU zo dňa 01.10.2018, č. OS/215/2018/KRU zo dňa 14.06.2018, Mestská časť 

Bratislava Podunajské Biskupice č. SU/1056/8097/18/Du zo dňa 18.06.2018, Obec Ivanka pri 

Dunaji č. 3947-84-3954/18 zo dňa 16.08.2018, Obec Rovinka č. SÚ-506-2280/2018/2/HAN zo 

dňa 14.06.2018, Mestská časť Bratislava Petržalka č. 2201/2018/12-OURaD/Va6 zo dňa 

10.01.2018, Obec Most pri Bratislave č. 33/2018 zo dňa 11.01.2018, Ministerstvo dopravy 

a výstavby SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. 

04749/2018/SCDPK/62047 zo dňa 14.08.2018, č. 04749/2018/SCDPK/45830 zo dňa 

12.06.2018, č. 04749/2018/SCDPK/03140 zo dňa 15.01.2018, Ministerstvo vnútra SR, 

Prezídium hasičského a záchranného zboru č. PHZ-OPP4-2018/002962-003 zo dňa 

30.08.2018, PHZ-OPP4-2017/001764-002 zo dňa 09.01.2018  Ministerstvo vnútra SR, sekcia 

informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR č. SITB-OT4-2018/000301-583 zo dňa 

13.08.2018, č. SITB-OT4-2018/000355-062 zo dňa 30.01.2018, a č. SITB-OT4-2018/000355-

709 zo dňa 09.07.2018, Ministerstvo obrany SR, odbor správy majetku štátu č. ÚCLaSMŠ-117-

613/2018 zo dňa 12.01.2018, ÚCLaSMŠ-209-267/2018 zo dňa 13.08.2018 a ÚCLaSMŠ-209-

175/2018 zo dňa 12.06.2018, Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave 

č. KRHZ-BA-OPP-2018/000614-002 zo dňa 21.08.2018 a č. KRHZ-BA-OPP-2018/000006-

002 zo dňa 23.01.2018, Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia č. OU-BA-

OKR2018/020459 zo dňa 11.01.2018, č. OU-BA-OKR2018/082170 zo dňa 17.08.2018 a č. 

OU-BA-OKR2018/065097 zo dňa 12.06.2018, Okresný úrad Senec, odbor krízového riadenia 

č. OU-SC-OKR-2018/3797-05 zo dňa 12.02.2018, č. OU-SC-OKR-2018/3797-181 zo dňa 

07.09.2018, č. OU-SC-OKR-2018/3797-278 zo dňa 07.12.2018, Obvodný banský úrad 

v Bratislave č. 83-2922/2017 zo dňa 26.10.2017 a č. 42-74/2018 zo dňa 26.01.2018, Technická 

inšpekcia, a. s., Bratislava, odborné stanovisko č. 2723/1/2018 zo dňa 15.08.2018, Okresný 

úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
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a vybraných zložiek životného prostredia č. OU-BA-OSZP3-2018/19371/POS zo dňa 

09.01.2018; č. OU-BA-OSZP3-2018/065076/KUK zo dňa 26.09.2018, č. OU-BA-OSZP3-

2018/065076-KUK zo dňa 09.06.2018; Hydromeliorácie, š. p., č. 4654/2/120/2018 zo dňa 

14.08.2018, č. 3544-2/120/2018 zo dňa 19.06.2018, Energotel, a. s., č. 2018/ÚPÚ zo dňa 

03.01.2018 , č. 2018/ÚPÚ zo dňa 09.08.2018 a č. 2018/PÚ zo dňa 13.06.2018, Ministerstvo 

vnútra SR, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave č. KRPZ-BA-KDI3-2909-

001/2018 zo dňa 22.08.2018, Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií, č. OU-BA-OCDPK2-2018/082117 zo dňa 29.08.2018, OU-BA-OCDPK2-

2018/064377 zo dňa 11.06.2018, OU-BA-OCDPK2-2018/020253 zo dňa 22.01.2018, Okresný 

úrad Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OU-SC-OCDPK-

2018/003638/VAR zo dňa 16.01.2018, OU-SC-OCDPK-2018/014323/VAR zo dňa 

22.08.2018,  OU-SC-OCDPK-2018/011658/VAR zo dňa 13.06.2018, Slovenská správa ciest č. 

SSC/5762/2018/6170/17450 zo dňa 12.06.2018, Regionálne cesty Bratislava, a. s., č. 

22/18/18/OSI zo dňa 18.01.2018, 1135/18/1295/OSI zo dňa 20.08.2018, č. 779/18/884/OSI zo 

dňa 08.06.2018, Železnice SR, odbor expertízy č. 02087/2018/O230-146 zo dňa 14.12.2018, 

Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo  Trnava č. 1034.1/2018/289301/SŽTS/7a.13 zo dňa 14. 

08.2018 a č. 737.3/2018/289301/SOZT-Kz/7a.13 zo dňa 16.07.2018, Železnice SR, Sekcia 

oznamovacej a zabezpečovacej techniky č. 26374/2018/O460-2 zo dňa 15.08.2018, Železnice 

SR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky č. 

847/2018/289401/SOZT-Gž/2a.15 zo dňa 14.08.2018 a č. 589/2018/289401/SOZT-Kz/7a.12 

zo dňa 13.06.2018, Železnice SR, GR, odbor dopravy, č. 22141/2018/O410-2 zo dňa 

19.02.2018, 10990/2018/O410-14 zo dňa 10.08.2018, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. 

s., č. 35488/4020/2018/JJ zo dňa 21.08.2018, Dopravný úrad, divízia dráh a dopravy na dráhach 

č. 5378/2018/OUTZ zo dňa 17.01.2018, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., č. 

PS/2018/012062 zo dňa 17.08.2018, PS/2018/009133 zo dňa 18.06.2018; TRANSPETROL, a. 

s., č. 973/18/Bu/La zo dňa 08.03.2018 a č. 60/18/Bu/La zo dňa 11.01.2018, SITEL, s. r. o., č. 

989/2018 zo dňa 15.08.2018, č. 991/2018 zo dňa 15.08.2018. 

 

 Proti rozhodnutiu ministerstva podal odvolateľ v zákonnej lehote rozklad. 

 

 Špeciálny stavebný úrad listom č. 05791/2019/SCDPK/31060 zo dňa 10.04.2019 

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

zaslaním jeho kópie s výzvou a stanovením lehoty ostatným účastníkom konania na vyjadrenie 

k podanému rozkladu. Zároveň ho spolu s prílohami zverejnil formou verejnej vyhlášky 

vyvesením v trvaní 15 dní na úradnej tabuli Ministerstva dopravy a výstavby SR, Námestie 

slobody 6, 810 05 Bratislava a 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“. 

K podanému rozkladu zaslala svoje stanovisko spoločnosť DOPRAVOPROJEKT, a. s., listom 

č. 3690/2019-2910/7777-00 zo dňa 30.04.2019, doručené dňa 06.05.2019, v ktorom uvádza, že 

odvolateľ neuviedol žiadne nové argumenty a dôkazy spôsobilé privodiť zmenu rozhodnutia 

ministerstva. 

 

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

05791/2019/SCDPK/37750 zo dňa 07.05.2019 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.  

 

http://www.mindop.sk/
http://www.slovensko.sk/
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    Podľa § 140b ods. 6 stavebného zákona, ak odvolanie proti rozhodnutiu podľa tohto 

zákona smeruje proti obsahu záväzného stanoviska, odvolací orgán si vyžiada 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.  
 

Špeciálny stavebný úrad zaslal listom č. 30382/2018/SCDK/93630 zo dňa 11.12.2018 

podľa § 140c ods. 2 stavebného zákona na MŽP SR oznámenie o začatí konania o zmene stavby 

pred dokončením spolu s kópiou žiadosti o zmenu stavby pred dokončením, projektovou 

dokumentáciou a písomným vyhodnotením spôsobu zapracovania podmienok určených v 

rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní a v záverečnom stanovisku (ďalej len 

„vyhodnotenie“), ktoré predložil špeciálnemu stavebnému úradu stavebník.  Vo vyhodnotení 

stavebník vyšpecifikoval stavebné objekty, ktoré sú predmetom prebiehajúceho konania 

o zmene stavby pred dokončením a zároveň boli predmetom v zisťovacích konaniach na MŽP 

SR. Poznamenávam, že posúdenie vyhodnotenia nie je v pôsobnosti špeciálneho stavebného 

úradu. 

 

Špeciálny stavebný úrad zaslal listom č. 05791/2019/SCDPK/12769 zo dňa 11.02.2019 

opätovnú žiadosť na MŽP SR o zaslanie stanoviska. MŽP SR vydalo aj na základe 

vyhodnotenia spôsobu zapracovania podmienok záväzné stanovisko listom č. 4963/2019-

1.7/rc, 11558/2019 zo dňa 28.02.2019, v ktorom skonštatovalo, že zmena stavby pred 

dokončením je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov a s rozhodnutím vydaným 

v zisťovacom konaní č. 102/2018-1.7/dj-R zo dňa 07.03.2018 a jeho podmienkami 

a s rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní č. 8040/2017-1.7/dj –R zo dňa 25.10.2017 

s jeho podmienkami. MŽP SR, sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, vydalo záväzné 

stanoviská podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 

v znení neskorších predpisov pod č. 1979/2018-6.3 zo dňa 23.11.2018, v ktorých súhlasí so 

zmenou stavby. 

 

Špeciálny stavebný úrad podľa § 140c ods. 11 písm. a) v súčinnosti s § 140b ods. 6 

stavebného zákona upovedomil MŽP SR o obsahu podaného rozkladu zaslaním jeho kópie 

listom č. 05791/2019/SCDPK/31034 zo dňa 10.04.2019 a zároveň ho vyzval na vyjadrenie 

v termíne do 10 dní odo dňa doručenia žiadosti. Dňa 03.05.2019 zaslalo MŽP SR elektronicky 

svoje stanovisko k rozkladu pod č. 4963/2019-1.7/rc 22719/2019 zo dňa 29.04.2019. V tomto 

stanovisku MŽP SR uviedlo, že na znení záväzného stanoviska č. 4963/2019-1.7/rc 11558/2019 

zo dňa 28.02.2019 trvá.  

 

Podľa § 140b ods. 6 stavebného zákona som listom č. 17212/2019/SL/39927-M zo dňa 

14.05.2019 požiadal ministra životného prostredia SR ako nadriadený orgán odboru 

posudzovania vplyvov na životné prostredie o potvrdenie alebo zmenu záväzného stanoviska 

odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie, sekcie environmentálneho hodnotenia 

a odpadového hospodárstva na Ministerstve životného prostredia SR. Listom č. 31086/2019 zo 

dňa 12.06.2019, doručeným 24.06.2019, minister životného prostredia SR oznámil, že 

s ohľadom na účel zákona o posudzovaní a po opätovnom preverení podkladov potvrdzuje 

záväzné stanovisko ministerstva č. 4963/2019-1.7/rc.11558/2019 zo dňa 28.02.2019. 
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K rozkladu uvádzam: 

 

Združenie domových samospráv, predseda Marcel Slávik, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava 

(ďalej len „ZDS“) podalo na Občiansky servis MDV SR rozklad, ktorý bol dňa 08.04.2019 

elektronicky doručený. 

 ZDS podľa §140b ods. 6 stavebného zákona namieta úplnosť stavebnej dokumentácie 

a jej súlad so záverečným stanoviskom MŽP SR č. 318/2010-3.4/ml zo dňa 28. 09.2011 a to, 

že projektová dokumentácia neobsahuje projekty a opatrenia podľa záverečného stanoviska: 

a. projekt vykonania záchranného transferu organizmov; 

b. projekt protihlukových opatrení, najmä protihlukových stien, plniacich aj iné funkcie; 

c. projekt ochrany spodných vôd počas výstavby ako aj počas prevádzky diaľnice; 

d. projekt objektov v km 10.35 a 14,2 (most na styku s cyklohrádzou a migračný koridor 

pre zver) 

e. návrh opatrení pre začlenenie telesa diaľnice do krajiny najmä vhodnými vegetačnými 

úpravami násypov, vetiev križovatiek a odpočívadiel; 

f. návrh revitalizačných a vegetačných úprav v miestach narušenia a zásahov do 

biokoridorov s cieľom rýchleho návratu porastov do pôvodného stavu pri použití 

vhodných drevín do daného prostredia, t. j. využiť predovšetkým geograficky 

pôvodné  a tradičné druhy drevín a vylúčiť výsadbu inváznych druhov. Pôvodným 

druhom na styku s Dunajom bol Dunajský luh, ktorý má dnes zachované iba niektoré 

fragmenty. Žiada, aby predmetná stavba v rámci ekologických kompenzácií založila 

jadrá obnoveného Dunajského luhu v odôvodnených prípadoch. V tomto bode súhlasí 

s návrhom opatrení, ktoré v rámci hodnotenia vplyvov na životné prostredie predložilo 

vo svojom stanovisku BROZ; 

g. dokument „Štúdia zmierňovacích opatrení“; 

 v zjednocujúcom stanovisku žiada výslovne uviesť, či každý jeden z uvedených projektov 

a opatrení je súčasťou projektovej dokumentácie predmetnej stavby. 

 

Ďalej ZDS cituje § 59 ods. 1 správneho poriadku, podľa ktorého odvolací orgán 

preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie 

doplní, prípadne zistené vady odstráni. Vzhľadom na konštatované pochybenia v stavebnom 

konaní odvolateľ žiada, aby odvolací orgán napadnuté rozhodnutie podľa § 59 ods. 3 zrušil 

a vec vrátil na nové konanie a rozhodnutie. Toto odvolanie má podľa § 55 ods. 1 správneho 

poriadku odkladný účinok. 

Okrem toho odvolateľ žiada, aby bol oboznámený s podkladmi odvolacieho konania na 

účely vyjadrenia sa podľa § 33 ods. 2 a § 56 správneho poriadku v samotnom konaní o odvolaní. 

Zároveň žiada, aby v rozhodnutí o odvolaní boli všetky ich námietky v odvolaní citované podľa 

§ 47 ods. 3 posledná veta správneho poriadku a odvolací orgán uviedol, ako sa s nimi vyrovnal 

a ako ich v rozhodnutí zohľadnil. S podkladmi odvolacieho orgánu žiada byť oboznámený 

podľa § 23 ods. 1 pred samotným vydaním druhostupňového rozhodnutia a umožniť 

odvolateľovi sa k nim podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku vyjadriť. 

 

Predseda ZDS Marcel Slávik podal na Občiansky servis MDV SR dňa 15.05.2019 

Žiadosť o podklady rozkladového konania vo veci „05791/2019/SCDPK/19661 (SP: Diaľnica 

D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever)“.  

 

Pre navrhovanú činnosť – stavbu „Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever“ 

(ďalej len „stavba“) vykonalo MŽP SR posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa 

zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a následne vydalo záverečné stanovisko č. 

318/2010-3.4/ml zo dňa 28.09.2011, ktorým bola odporúčaná navrhovaná činnosť za 

predpokladu splnenia podmienok a realizácie opatrení, uvedených v časti VI/3 citovaného 

záverečného stanoviska.  
 

Konštatujem, že záverečné stanovisko bolo vydané pred spracovávaním dokumentácie 

pre územné rozhodnutie. Podmienky uvedené v záverečnom stanovisku boli zapracované 

v jednotlivých stupňoch projektovej dokumentácie a v ich zmenách. Projektové dokumentácie 

sa priebežne konzultujú s dotknutými orgánmi životného prostredia vrátane Štátnej ochrany 

prírody SR a následne sa im predkladajú na vyjadrenie.  
 

Poznamenávam, že v podkladoch stavebného konania pre stavebné objekty uvedené vo 

výroku rozhodnutia ministerstva (spis č. 05791/2019) sa nachádzajú rozhodnutia MŽP SR č. 

8040/2017-1.7/dj-R zo dňa 25.10.2017 o zmene navrhovanej činnosti (zmena č. 4) Diaľnica D4 

Bratislava, Jarovce – Ivanka sever a rozhodnutie č. 102/2018-1.7/dj-R zo dňa 07.03.2018 

o zmene navrhovanej činnosti (Zmena č. 5) Diaľnica Bratislava, Jarovce – Ivanka sever, 

v ktorých MŽP SR rozhodlo, že navrhované činnosti sa nebudú posudzovať podľa zákona č. 

24/2006 Z. z.  
 

Ako bolo uvedené aj v odôvodnení rozhodnutia ministerstva č. 

05791/2019/SCDPK/19661 zo dňa 05.03.2019 na str. 26, jedným z podkladov na vydanie 

rozhodnutia ministerstva bolo aj záväzné stanovisko dotknutého orgánu - MŽP SR, ktorý vydal 

záverečné stanovisko.  
 

ZDS vznieslo už v stavebnom konaní v roku 2017 požiadavku na predloženie ním 

uvedených projektov. Túto požiadavku špeciálny stavebný úrad zamietol v rozhodnutí č. 

05229/2017/C240-SCDPK/41077 zo dňa 05.06.2017 o povolení stavby, ktorým boli povolené 

všetky stavebné objekty stavby (ďalej len „stavebné povolenie“). ZDS spolu a ďalší účastníci 

konania  podali voči stavebnému povoleniu rozklad. Rozhodnutím ministra dopravy a výstavby 

SR č. 82/2017 pod č. 20246/2017/SL/57186-M zo dňa 15.08.2017, boli rozklady účastníkov 

konania vrátane rozkladu ZDS zamietnuté a bolo potvrdené prvostupňové rozhodnutie – 

stavebné povolenie. 

 

Účastníci konania majú vždy príležitosť, aby mohli účinne obhajovať svoje práva, 

najmä vyjadriť sa k podkladom na rozhodnutie a to konkrétne aj tým, že podľa § 23 správneho 

poriadku majú právo nazerať do spisu. Ako vyplýva z § 61 ods. 2 správneho poriadku, osobitná 

komisia na prerokovanie rozkladu má povahu poradného orgánu vedúceho ústredného orgánu 

štátnej správy. Táto komisia posudzuje prvostupňové rozhodnutie tak zo stránky právnej, ako 

aj skutkovej. Nie je však oprávnená vykonávať nové dôkazy.  
 

 Po preskúmaní obsahu rozkladu a spisového materiálu konštatujem, že rozklad je 

formálny a nekonkrétny a nie sú v ňom uvedené žiadne nové argumenty alebo dôkazy, ktoré by 

mohli spôsobiť zmenu rozhodnutia.  

 

 Vzhľadom na uvedené skutočnosti považujem námietky odvolateľa za neopodstatnené. 

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

výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
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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 08.07.2019 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Arpád Érsek 

                  minister dopravy a výstavby           

                        Slovenskej republiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie bude doručené verejnou vyhláškou vyvesením počas 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 v časti „Verejné vyhlášky“ a na 

elektronickej úradnej tabuli dňa :                  

 

 

 

Vyvesené dňa:      Zvesené dňa: 

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

zabezpečil vyvesenie verejnej vyhlášky                  zabezpečil vyvesenie verejnej vyhlášky 
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Doručí sa účastníkom konania – verejnou vyhláškou: 

1. DOPRAVOPROJEKT, a. s., Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava, IČO 31322000 

2. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO 00003328 

3. 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 

oznámením priamo dotknuté. 

4. 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 

podľa záverečného stanoviska č. 318/2010-3.4/ml zo dňa 28.09.2010 v znení rozhodnutí č. 

102/2018-1.7/dj-R zo dňa 07.03.2018 a 8040/2017-1.7/dj-R zo dňa 25.10.2017 

5. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava, IČO: 31820174 

 

 

Na vedomie:  

1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO 00603481 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 Vajnory, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava, IČO 00304565 so 

žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením počas 15 dní na úradnej tabuli obce a na 

webovom sídle obce, ak ho má zriadené,  

3. Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice, Trojičné nám. 11, 825 61 Bratislava, IČO 

00641383 so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením počas 15 dní na úradnej 

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

4. Mestská časť Bratislava Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO 00603155 so 

žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením počas 15 dní na úradnej tabuli obce a na 

webovom sídle obce, ak ho má zriadené,   

5. Mestská časť Bratislava Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, IČO 00603201 so 

žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením počas 15 dní na úradnej tabuli obce a na 

webovom sídle obce, ak ho má zriadené,  

6. Mestská časť Bratislava Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava, IČO 00304611 so 

žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením počas 15 dní na úradnej tabuli obce a na 

webovom sídle obce, ak ho má zriadené,  

7. Mestská časť Bratislava Jarovce, Mandľová 80, 851 10 Bratislava, IČO 00304603 so 

žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením počas 15 dní na úradnej tabuli obce a na 

webovom sídle obce, ak ho má zriadené,  

8. Obec Ivanka pri Dunaji, Štefánikova 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO 00304786 so 

žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením počas 15 dní na úradnej tabuli obce a na 

webovom sídle obce, ak ho má zriadené,  

9. Obec Rovinka, obecný úrad, 900 41 Rovinka 350, IČO 00305057 so žiadosťou 

o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením  počas 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom 

sídle obce, ak ho má zriadené,  

10. Obec Most pri Bratislave, obecný úrad,  900 46 Most pri Bratislave 211, IČO 00304964 so 

žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením  počas 15 dní na úradnej tabuli obce a na 

webovom sídle obce, ak ho má zriadené,  

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

Bratislava 3, IČO 00151866 

12. Ministerstvo životného prostredia SR, SEHaR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO 

42181810 

13.  Ministerstvo životného prostredia SR, SPBK, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO 

42181810 
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14. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, 

IČO 00156621 

15. Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, IČO 30845572     

16. Ministerstvo vnútra SR, Prezídium Policajného zboru, Račianska 45, 812 72 Bratislava, 

IČO 00151866 

17. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, IČO 36063606 

18. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 

Bratislava 3, IČO 00151866 

19. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 

Senec, IČO 00151866  

20. Okresný úrad v Bratislave, odb. krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3, 

IČO 00151866 

21. Okresný úrad Senec,  odb. krízového riadenia, Hurbanova 21, 903 01 Senec, IČO 00151866  

22. Okresný úrad v Bratislave, odb. cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Tomášikova 

46, 832 05 Bratislava 3, IČO 00151866 

23. Okresný úrad Senec,  odb. cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hurbanova 21, 903 

01 Senec, IČO 00151866  

24.  Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Bratislava, Staromestská 6, 811 03 

Bratislava 1, IČO 00151866 

25. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislava, Radlinského 6, 811 01 Bratislava 1, IČO 

00151866 

26. Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 14, 812 28 

Bratislava, IČO 00151866    

27. Okresné riaditeľstvo PZ Senec, Holého 8, 903 01 Senec, IČO 00151866 

28. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, P.O. BOX 26, 820 09 Bratislava 29, IČO 

00607223 

29. Úrad verejného zdravotníctva, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava, IČO 00607223 

30. Okresný úrad Bratislava, odbor pozemkový a lesný, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3, 

IČO 00151866   

31. Okresný úrad Senec, odbor  pozemkový a lesný, Hurbanova 21, 903 01 Senec, IČO 

00151866  

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

33. SPF, Regionálny odbor Bratislava, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava 1, IČO 17335345 

34. MDV SR, Regionálny hygienik MDV SR, D400 

35. MDV SR, sekcia projektov verejno-súkromného partnerstva, AG00 

36. MDV SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, C340 

37. MDV SR, odbor cestnej infraštruktúry, C230 

38. MDV SR, sekcia vodnej dopravy, B900  

39. Regionálne cesty Bratislava a. s., Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava, IČO 35947161  

40. Letové a prevádzkové služby SR, š. p., Ivánska cesta 93, 823 07 Bratislava 216, IČO 

35778458 

41. Obvodný banský úrad, Mierová 19, 821 05 Bratislava, IČO 31780270  

42. Slovenský vodohospodársky podnik, o. z., Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava, 

IČO 3602204701      

43. Vodohospodárska výstavba, š .p., Karloveská 2, 842 04 Bratislava, IČO 00156752 

44. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17,811 04 Bratislava, IČO 31755194_121   

45. Pamiatkový úrad SR, cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, IČO 31755194  

46. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava, IČO 12664979 

47. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava 4, IČO 

00683876 
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48. Národná diaľničná spoločnosť, a .s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO 35919001 

49. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO 00003328 

50. Železnice SR, GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO 0031364501 

51. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika , 823 05 Bratislava, IČO 42355826  

52. bts.aero, Letisko M.R. Štefánika-Airport Bratislava, a. s., (BTS), P.O.BOX 160, 823 11 

Bratislava, IČO 35884916  

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

54. Hydromeliorácie, š. p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava, IČO 35860839  

55. SHMU, Jeséniova 17 D, 833 15 Bratislava,  IČO 00156884 

56. Lesy SR, š. p., GR, Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, IČO 36038351  

57. Lesy SR, š. p., OZ Smolenice, Trnavská 12, 919 04 Smolenice, IČO 36038351 

58. Slovnaft, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO 31322832 

59. Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica, IČO 17058520 

60. Štátna ochrana prírody SR, reg. Centrum ochrany prírody, Jeséniova 17/D, 831 01 

Bratislava, IČO 7058520 

61. Okresný úrad, odb. opravných prostriedkov, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3, IČO 

00151866 

62. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO 

35850370  

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

64. ZSE, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36677281  

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

66. Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské niva 47, 821 09 Bratislava, IČO 35829052    

67. Bratislavská teplárenská, a. s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, IČO 35823542 

68. Slovak Telecom, a. s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469  

69. Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO 35697270   

70. Transpetrol, a. s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava, IČO 31 341 977 

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

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

73. Energotel, a. s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava, IČO 35785217  

74. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., Ševčenkova 36, 850 00 Bratislava, IČO 

35971967   

75. Türk Telekom International SK, s. r. o., V záhradách 8/A, 811 02 Bratislava, IČO 

35805544 

76. Siemens, s. r. o., Verejné osvetlenie, Lamačská cesta 3/A, 841 01 Bratislava, IČO 

31349307  

77. BENESTRA, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 46303502 

78. OTNS, a. s. Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, IČO 46881239 

79. SITEL, s. r. o., Kopčianska 20/C, 851 01 Bratislava, IČO 31668305 

80. MICHLOVSKÝ, s. r. o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany, IČO 36230537   

81. OpenService, s. r. o., Pluhová 1/A, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO 35838183 

82. O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 35848863 

83. PROGRES-T, s. r. o., Rovinka 938, 900 41 Rovinka, IČO 46271503  

84. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava, 

IČO 35829141  

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

86. D4R7 Construction s. r. o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava, IČO 50245350 

 

 

  


