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

MINISTERSTVO
DOPRAVY A VýSTAVBY

SLOVENSKÉ) REPUBLIKY
Bratislava 28.01.2020

č. 06039/2020/SCDPK-07755
Stupeň dôvernosti N]

ROZHODNUTIE
Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len „ministerstvo“), ako špeciálny stavebný
úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty podľa š 3a ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, V spojení s & 120 zákona č. 50/1967
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 rýchlostných ciest a o doplnení zákona NR SR č.162/ 1995 Z.z. o
katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č.669/2007 Z.z.“) a podľa & 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v
znení neskorších predpisov vydáva rozhodnutie, ktorým
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68 stavebného zákona zmenu stavby pred jej dokončením

:

na stavbu : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce (ďalej len „stavba“)
stavebníkovi : Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14,

841 04

(ďalej len „stavebník“).

Stavba sa nachádza

Bratislava,.

:

v katastrálnom území: Kráľovce, Budimír, Vajkovce, Beniakovce, Rozhanovce, Hrašovík
Vyšný Olčvár, Ďurďošík, Bidovce, Svinica
okrese:
Košice — okolie
v
Košický
kraj:
Stavba bola povolená rozhodnutím č. 02706/2015/SCDPK-12770 zo dňa 03.03.2015, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 14.04.2015. Na stavbu bola vydaná zmena termínu ukončenia
výstavby do 12/2019 pod č. 21714/2018/SCDPK-68067 zo dňa 05.09.2018, ktorá nadobudla
právoplatnosť dňa 06.11.2018 Zmena stavebného objektu spočíva vzmene termínu jej
dokončenia do 09/2020.
I. Špeciálny stavebný úrad určuje pre zmenu stavby túto záväznú podmienku :
1.

Podmienky uvedené vrozhodnutiach č. 02706/2015/SCDPK-12770 zo dňa 03.03.2015, č.
12769/2015/SCDPK-59770 Zo dňa 29.09.2015 a č. 15193/2018/SCDPK-4l397 zo dňa
31.05.2018 ostávajú vplatnosti aj pre zmenu stavby pred dokončením povolenú týmto
rozhodnutím.

Stavebnik je za vydanie rozhodnutia na zmenu stavby pred jej dokončením oslobodený od
zaplatenia správneho poplatku podľa bodu 3. Oslobodenia v položke č. 60 Sadzobníka správnych
poplatkov podľa zákona č. 145/1 995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Ministerstva dopravy
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Odôvodnenie
Stavebník Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava,
podal dňa 04.12.2019 listom č. 2669/115939/30802/2019 zo dňa 02.12.2019 žiadosť o vydanie
povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením týkajúcej sa zmeny termínu ukončenia
výstavby.
Ministerstvo oznámilo začatie konania listom č. 34498/2019/SCDPK-100401 zo dňa
05.12.2019 & stanovilo termín, do ktorého môžu účastníci konania a dotknuté orgány uplatniť
námietky a stanoviská V zmysle & 3 ods. 3 zákona č. 669/2007 Z.z. Zároveň bolo začatie konania
oznámené účastníkom konania verejnou vyhláškou v dotknutých obciach a na úradnej tabuli
ministerstva, na internetovej stránke ministerstva a na centrálnej ústrednej elektronickej tabuli.
Dôvodom predĺženia lehoty výstavby je neskorší začiatok realizácie stavby, uznanie nároku
č. 114, ktorý predlžuje lehotu výstavby o 212 dní do 30.06.2020 pre stavebné objekty nebrániace
sprejazdneniu diaľnice.
Vzhľadom na to, že v rámci konania neboli uplatnené námietky účastníkov konania, nebolo
o nich potrebné rozhodnúť.
Nakoľko sú špeciálnemu stavebnému úradu dostatočne známe pomery staveniska a žiadosť
poskytuje dostatočný podklad, upustil od miestneho zisťovania a ústneho konania. Podľa 5 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.
V uskutočnenom konaní o zmene stavby pred jej dokončením stavebný úrad posúdil žiadosť
z hľadísk uvedených v 5 68 stavebného zákona a zistil, že zmenou stavby pred jej dokončením
nebudú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva
a oprávnené záujmy účastníkov konania. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody,
ktoré by bránili povoleniu zmeny stavby pred jej dokončením, preto rozhodol tak, ako je
uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutia môžu účastníci konania podľa 5 61 ods. 1 správneho poriadku
podať rozklad v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.
Proti tomuto rozhodnutiu podľa & 140c ods. 8 stavebného zákona, ktorému predchádzalo
konanie podľa osobitného predpisu, má právo podať rozklad aj ten, kto nebol účastníkom
konania, ale len vrozsahu, v akom namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa
osobitného predpisu. Lehota na podanie rozkladu podľa & l40c ods. 8 stavebného zákona je
15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia. Podľa 5 140c ods. 10)
stavebného zákona podaním rozkladu podľa 5 1400 ods. 8 stavebného zákona sa ten, kto ho
podal, stáva účastníkom konania.
Rozklad je možné podať na Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, na
sekciu cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. slobody č. 6, 810 05 Bratislava.
Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné
príslušným súdom.

Peter Varga, MBA, MSc.
generálny riaditeľ sekcie
cestnej dopravy a pozemných komunikácií
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Toto rozhodnutie 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 „Uradná tabuľ “.

Doručí sa účastníkom konania - verejnou vyhláškou:

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.
Zainteresovaná verejnosť podľa ust. š 24 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. 974/96-4.2 zo dňa 27.01.1998.
Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
DOPRAVOPROJEKT. a.s., so sídlom Kominárska 2,4 Bratislava 832 03

1.

2.

3.

4.

Na vedomie

:

1.

Obec Kráľovce, Kráľovce 196, 044 44 Kráľovce, so žiadosťou ozverejnenie tohto
rozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle

2.

Obec Budimír, Budimír 19, 044 43 Budimír so žiadosťou o zverejnenie tohto
rozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle

3.

Obec Vajkovce, Vajkovce 84, 044 43 Budimír, so žiadosťou o zverejnenie tohto
rozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabulí obce a na webovom sídle

obce, ak ho má zriadené
obce, ak ho má zriadené
\

obce, ak ho má zriadené

4.

Obec Beniakovce, Beniakovce 44, 044 42 Rozhanovce, so žiadosťou o zverejnenie tohto
rozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle

5.

Obec Rozhanovce, ul. SNP 48, 044 42 Rozhanovce, so žiadosťou o zverejnenie tohto
rozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle

obce, ak ho má zriadené

obce, ak ho má zriadené
Obec Hrašovík, Hrašovík 36, 044 42 Rozhanovce, so žiadosťou o zverejnenie tohto
rozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle
obce, ak ho má zriadené
7. Obec Košické Oľšany, Košické Oľšany 118, 044 42 Rozhanovce, so žiadosťou
o zverejnenie tohto rozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce
a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené
8. Obec Ďurďošík, Ďurďošík 13, 044 45 Ďurďošík, so žiadosťou o zverejnenie tohto
rozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle
obce, ak ho má zriadené
9. Obec Bidovce, Bidovce 210, 044 45 Bidovce, so žiadosťou o zverejnenie tohto
rozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle
obce, ak ho má zriadené
10. Obec Svinica, Svinica 282, 044 45 Bidovce, 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.
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11. MŽP SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
12. Ministerstvo vnútra SR, Prezídium policajného zboru, Račianska 45, 812 72 Bratislava
13. KR PZ SR, KDI V Košiciach, Kuzmányho 8, 041 01 Košice
14. Okresné riaditeľstvo PZ Košice-okolie, KDI Košice-okolie, Trieda SNP 35, 041 02 Košice
15. MO SR, Kutuzovova 8, 831 01 Bratislava
16. OÚ Košice odbor výstavby a bytovej politiky, Komenského 52, 041 26 Košice
17. OÚ Košice, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52,041 26 Košice
18. OÚ Košice- okolie, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Hroncova 13,041 70
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Košice
OÚ Košice - okolie, odbor starostlivosti o ŽP, Hroncova 13, 041 70 Košice
. orgán štátnej vodnej správy
. orgán ochrany krajiny a prírody
. orgán odpadového hospodárstva
. orgán ochrany ovzdušia
OÚ Košice- okolie, odbor starostlivosti o ŽP, Hroncova 13,041 70 Košice
OÚ Košice- okolie, odbor civilnej ochrany, Hroncova 13,041 70 Košice
Košický samosprávny kraj, odbor dopravy, Nám Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
SSC IVSC Košice, Kasárenské nám. č.4, 040 01 Košice
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 1
MV SR, Prezídium HaZZ, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29
Krajské riaditeľstvo HaZZ Košice, Komenského 52, 040 01 Košice
Krajský pamiatkový úrad v Košiciach, Hlavná 25, 040 01 Košice
Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, Akademická 2, 949 01 Nitra
Dopravný úrad SR, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
Obvodný banský úrad, Timonovova 23 040 01 Košice
Štátna ochrana prírody SR Regionálna správa OPK Prešov, Tajovského 10,040 0] Košice
SVPs. p. OZ Košice, Ďumbierska 14,041 59 Košice
Energotel a s., Miletičova 7,821 08 Bratislava
Východoslovenská distribučná a.s., OR Košice, Mlynská 31, 042 91 Košice
SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
Lesy SR š.p.. OZ Košice, Moyzesova 18. 040 01 Košice
VVS a.s., Závod Košice, Komenského 50, 042 48 Košice
HYDROMELIORÁCIE š.p., Vrakuňská 29, 825 63 Bratislava
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Košice, Letná 27, 040 01 Košice
SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Transpetrol a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava
Slovak Telekom a.s , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Technická inšpekcia, a.s.. Južná Trieda 95 P.O.BOX A18 040 48 Košice
Marián Nosáľ, Blatná 2, 044 42 Rozhanovce
Tóth Milan, SNP 91, 044 42 Rozhanovce
Záhradníctvo KaK, s.r.o., Školská 2, 044 42 Rozhanovce
AT ABOV, s.r.o., Slnečná 13, 044 42 Rozhanovce
AGROK, s.r.o., Moravecká 32, 951 93 Topoľčany
AGRO-OL s.r.o., Kukučínová 184/1, 075 01 Trebišov
AGRO PLUS, s.r.o., Budimír, 044 43 Budimír
Olšanka, s.r.o., Košické Olšany 305, 044 42 Košické Olšany
Skanska SK a.s., Bidovce 316, 044 45 Bidovce
NDS a.s., Investičný odbor Žilina, Radlinského 13/373, 010 01 Žilina
MDV SR, odbor cestnej infraštruktúry ( C 230)
MDV SR — sekcia riadenia projektov

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia oznámenia verejnej vyhlášky:

Dátum vyvesenia: .gĺ..0//:.

Dátum zvesenia:

MM

...................................................

Podpis a odtlačok úradnej pečiatky

..........................................................................
Podpis a odtlačok úradnej pečiatky

Vybavuje: Ing. Surový

tel. 5949 4335

fax: 5244 2005

