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ROZHODNUTIE 
 
 

       Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako 

špeciálny stavebný úrad pre diaľnice podľa § 3a ods. 1 zákona č.135/1961 Zb.  o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) 

v spojení s § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení  neskorších predpisov, podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 81 ods. 3 stavebného zákona  

 

prerušuje kolaudačné konanie  

 

na 90 dní od doručenia tohto rozhodnutia na stavbu „Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská 

Lužná “, na stavebné objekty : 

 

SO 033     Vegetačné úpravy na ceste I/63 v km 7,950 R7 

SO 103     Preložka cesty I/63 v km 7,950 R7 v križovatke "Dunajská Lužná" 

SO 112     Poľná cesta v km 1,780 R7 

SO 113     Poľná cesta v km 3,311 R7 

SO 114     Preložka poľnej cesty v km 4,707 R7 

SO 115     Hospodársky zjazd na starej hrádzi v km 5,170 R7 

SO 151     Obchádzka na ceste I/63 a prístup na pozemky v km 7,900 R7 

SO 205     Most na poľnej ceste v km 4,707 R7 

SO 209     Most na ceste I/63 v km 7,950 R7 v križovatke "Dunajská Lužná" 

SO 221-01 Oporný múr v km 0,100 cesty I/63 vľavo 

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

SO 302     Oplotenie bývalej skládky odpadu v km 7,825 R7 

SO 303     Oplotenie areálu Danubius Fruct, s.r.o. pri ceste I/63 

 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

       Špeciálnemu stavebnému úradu bol dňa 03.11.2020 doručený návrh Dopravoprojekt, a.s. 

Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava splnomocneného na základe substitučného plnomocenstva D4R7 

Construction, s.r.o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava, na základe substitučného plnomocenstva 

Zero Bypass Limited, so sídlom 28 Ropemaker  Street, Londýn, EC2Y 9HD, Spojené kráľovstvo 

Veľkej Británie a Severného Írska, majúca slovenskú organizačnú zložku: Zero Bypass Limited, 

organizačná zložka so sídlom Odborárska 21, Bratislava 831 02, na základe koncesnej zmluvy 

uzatvorenej so Slovenskou republikou - Ministerstvom dopravy a výstavby SR, Nám. Slobody 6, 

810 05 Bratislava (ďalej len „stavebník“)  na začatie kolaudačného konania na stavebné objekty SO 

033, 103, 112-115, 151, 205, 209, 221, 302, 303 stavby „Rýchlostná cesta R7 Bratislava - 

Dunajská Lužná“. Špeciálny stavebný úrad oznámil začatie kolaudačného konania a ústneho 

konania spojeného s miestnym zisťovaním na deň 15.12.2021.  

Špeciálny stavebný úrad na ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním dňa 15.12.2021 

zistil, že stavebné objekty SO 033 a 151 nie sú stavebne ukončené a zároveň neboli odstránené 

všetky chyby, ktoré boli zistené v konaní o predčasnom užívaní stavby. Na konaní neboli 

predložené preberacie protokoly, ktorými by boli stavebné objekty odovzdané budúcemu 
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vlastníkovi, neboli predložené stavebné denníky k SO 033, 103, 112, 113, 115, 151, 302, 303, ďalej 

neboli predložené zaťažovacie skúšky a záznam z prvej obhliadky mostov k SO 205 a 209 a preto 

nie je možné povoliť trvalé užívanie stavebných objektov SO 103, 114, 205, 209, 221-01, 221-02, 

ktoré sú v súčasnosti v predčasnom užívaní ani pre stavebné objekty SO 033, 112, 114, 151, 302 

a 303, ktorých užívanie nebolo doteraz povolené. 

Špeciálny stavebný úrad vyzval listom č. 48617/2021/SCDPK/140883 zo dňa 15.12.2021 

stavebníka, aby odstránil zistené nedorobky a  doplnil podanie o požadované doklady. Vzhľadom 

na to špeciálny stavebný úrad na uvedené stavebné objekty prerušil kolaudačné konanie na 90 dní 

od jeho doručenia rozhodnutím č. 48617/2021/SCDPK-140884 zo dňa 15.12.2021.  

Nakoľko stavebník nepredložil požadované doklady do stanoveného termínu, ani neodstránil; 

nedorobky, požiadal listom č. 2653/2022-2910/7777-00 zo dňa 15.03.2022 špeciálny stavebný úrad 

o predĺženie lehoty. Na základe uvedeného špeciálny stavebný úrad zaslal stavebníkovi výzvu na 

odstránenie zistených nedorobkov a doplnenie podania o požadované doklady v súlade s 19 ods. 3 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov pod č. 

06874/2022/SCDPK/31928 zo dňa 17.03.2022. 

Na základe vyššie uvedených dôvodov špeciálny stavebný úrad prerušuje kolaudačné konanie 

tak, ako je uvedené v o výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Špeciálny stavebný úrad na podnet stavebníka bude pokračovať v konaní, len čo pominú 

prekážky, pre ktoré sa konanie prerušilo. 

 

 

 

 P o u č e n i e 

 

      Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods. 3 správneho poriadku nemožno 

odvolať.  

 

 

 

              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. DOPRAVOPROJEKT  a. s., Kominárska 2-4, 832 04 Bratislava 

2. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, P.O.BOX 19, 826 19 Bratislava 

3. Obec Rovinka, Hlavná 350, 900 41 Rovinka 

4. Obec Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná 

5. Danubius Fruct s.r.o., 900 42 Dunajská Lužná 3035 
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Na vedomie: 

1. Obec Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42  Dunajská Lužná so žiadosťou 

o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením  po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na 

webovom sídle obce, ak ho má zriadené 

2. Obec Rovinka, Hlavná 350, 900 41 Rovinka 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. MŽP SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava  

4. Okresný úrad Bratislava, Odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

5. Okresný úrad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Tomášikova 46, 

832 05 Bratislava 

6. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 

Bratislava 

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

8. Okresný úrad Senec, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hurbanova 21,        903 

01 Senec 

9. Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

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

11. Krajské riaditeľstvo PZ, KDI, Bratislava  Špitálska 14, 812 28 Bratislava 

12. Okresné riaditeľstvo PZ, ODI, Holého 8, 903 01 Senec 

13. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Karloveská 2, 842 17 Bratislava 

14. Hydromeliorácie š. p., Vrakuňská 29, 825 63 Bratislava 

15. Štátna ochrana prírody, Jeséniová 17 D, 831 01 Bratislava 

16. Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava 

17. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 811 01 Bratislava 

18. Zero Bypass Limited, organizačná zložka, Odborárska 21, 831 02 Bratislava 

19. D4R7 Construction s.r.o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava  

20. MDV SR, Útvar oblastného hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Bratislava 

21. MDV SR – Sekcia PPP 

22. MDV SR – C 230 

 

 

 

 

 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia oznámenia verejnej vyhlášky: 

 

 

 
 

Dátum vyvesenia: ....................                        ...................................................       
                                                                        Podpis a odtlačok úradnej pečiatky  

 

 

 

 

Dátum zvesenia: ......................                       ....................................................     
                                                                       Podpis a odtlačok úradnej pečiatky   

 

 

 

 

 

Vybavuje: Ing. Surový                 tel. 5949 4335                  miloslav.surovy@mindop.sk 
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