
MINISTERSTVO sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií

DOPRAVY A VÝSTAVBY
odbor špeciálny stavebný úrad prediaľnice

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Č. 33252/201 9/SCDPK!95578 Bratislava 21.11.2019
Stupeň dóvernosti: Vi

Oznámenie o začatí kolaudačného konania (predÍženie predčasného užívania)
a nariadenie ústneho konania.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií
(d‘alej len „ministerstvo“), ako prislušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné
cesty, podl‘a 3a ods. I zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov, podľa 80 zákona č. 50/1967 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom Č.
669/2007 Z.z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektoiých stavieb
diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doptneni zákona NR SR Č.162/1995 Z. z. o katastri
nelmuteFnosti (katastrálny zákon) v znení neskoršich predpisov (ďalej len „zákon č. 669/2 007
Z.z.“)

oznamuje

začatie kolaudačného konania — predÍženie predčasného uživania (ďalej len „konanie“)
a nariad‘uje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisfovaním, ktoré sa uskutoční dňa

19.12.20 19 (štvrtok) o 9,30 hod.,

na MDV SR, Nám. slobody 6, Bratislava v zasadačke Č. dv.623.

Stavebník Národná dial‘ničná spoločnosf, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
podal dňa 18.11.2019 listom Č. 6566/110283/2019 zo dňa 22.10.2019 návrh na predlženie
časovo obmedzeného predčasného uživania

stavby: „Dial‘nica D2 Bratislava, Lamačská cesta — Staré Grunty“ (d‘alej ten „stavba“).

Dňom podania žiadosti boto konanie na uvedené objekty stavby začaté. Stavebné
práce na stavbe boji ukončené v roku 07/2007. Dóvodom predlženia predčasného užívania
stavby je nemožnosf preukánnia vlastnickych práv ku všetkým pozemkom dotknutých
výstavbou a podmienka MV SR PPZ týkajúca sa dopravných značiek a dopravných
zariadeni.

Učastníkov konania a dotknuté orgány stavebný úrad upozorňuje, že námietky a
stanoviská můžu uplatniť najneskór pri ústnom konaní, inak sa na ne podľa 80 ods. 2
stavebného zákona neprihliadne.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovaf, jeho zástupca predloží písomnú
plnú moc s overeným podpisom toho účastníka, ktoiý sa nechá zastupovaf.

Na ústne konanie pripraví stavebník podklady uvedené v 5 ods. I zákona Č. 669/2007
Z.z., podľa 17 ods. 2 a * 18 ods.1 vyhlášky MZP SR Č. 453/2000 Z.z., horou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Učastníci konania podľa 33 ods. 2 zákona Č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) majú možnosf vyjadrif sa k podkladu rozhodnutia i k spósobu jeho zistenia,
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prípadne navrhnút‘ jeho doplnenie, na Ministerstve dopravy a výstavby SR, Námestie slobody
6, 81005 Bratislava, 5. poschodie, Č. dverí 522.

Peter Varga MBA, MSc.
generálny riaditeľ sekcie

cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Podľa * 4 ods. 1 zákona č. 669/2007 Z.z. toto oznámenie bude doručené verejnou
vyhláškou vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli MDV SR a zároveň bude zverejnené
na webovom sídle MDV SR, v časti Verejné vyhlášky.

Špeciálny stavebný úrad žiada mesto Bratislava, mestské časti Bratislava — Dúbravka,
Bratislava - Lamač a Bratislava — Karlova Ves, aby podľa * 4 ods. 2 zákona č. 669/2007 Z.z.
predmetnú verejnú vyhlášku zverejnili na úradnej tabuli obci a na ich webových sídlach, ak
ich majú zriadené, a to najmcnej na tú istú dobu, ako sa zverejňuje na úradnej tabuli MDV
SR. Po uplynutí 15 dňovej lehoty určenej na zverejnenie, žiadame túto vyhlášku zaslat‘ späť
na ministerstvo s vyznačením dátumu jej vyvesenia a zvesenia.

Doručuje sa
Učastníci konania:
I. NDS, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 2
2. Mesto Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 77 Bratislava 1
3. Mestská čast‘ Bratislava — Lamač, Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava 47
4. Mestská časf Bratislava — Dúbravka, Zatevná 2, 841 02 Bratislava 42
5. Mestská časť Bratislava — Karlova Ves, Nám. Sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4
6. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
7. Slovenská akadémia vied, Správa účelových zadadení, Dúbravská cesta 9, 845 34
Bratislava 45
8. ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou

Dotknuté orgány a organizácie:
9. MV SR, PPZ, Račianska 45, 812 72 Bratislava
10. Okresný úrad Bratislava, OCDPK, OSZP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3
11. Ministerstvo vnútra SR, PHaZZ, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29
12. Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava 3
13. MDV SR, D400
14. MDV SR, C230

Potwdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

dátum vyvesenia: dátum zvesenia:

odtlačok pečiatky, podpis: odtlačok pečiatky, podpis:
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