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R O Z H O D N U T I E 

 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, ako 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 

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.“) podľa  

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

predpisov vydáva rozhodnutie, ktorým  

 

p o v o ľ u j e 

 

podľa § 5 ods.2 zákona č. 669/2007 Z.z. do 31.12.2021 časovo obmedzené predčasné 

užívanie  

stavby:  „Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice“ 

 

stavebného objektu 

SO 206-00 Most nad Slameným jarkom v km 4,975 R2 

 

stavebníkovi:  Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava. 

 

Účel stavby: Stavebný objekt je súčasťou rýchlostnej cesty R2, ktorá vedie tranzitnú dopravu 

mimo zastavané územie mesta Bánovce nad Bebravou. 

    

     Ministerstvo ako špeciálny stavebný úrad určuje pre predčasné užívanie objektu stavby 

tieto záväzné podmienky: 

1. Stavebník v dostatočnom predstihu pred uplynutím časového obmedzenia na stavebné 

objekty povolené do predčasného užívania podá návrh na kolaudáciu. Prílohou návrhu na 

začatie kolaudačného konania diaľnice podľa § 9a ods. 3 zákona č. 669/2007 Z.z.  budú aj 

doklady preukazujúce vlastnícke právo alebo iné právo k tým pozemkom, ku ktorým tieto 

práva neboli v stavebnom konaní preukázané a doklady  uvedené v § 5 ods. 1 zákona č. 

669/2007 Z.z.  

2. Objekt stavby možno užívať len na účel povolený týmto rozhodnutím. Zmena účelu 

užívania je možná len po predchádzajúcom ohlásení stavebnému úradu, ktorý o nej 

rozhodne, alebo nariadi nové  konanie.  

3. Vlastník stavebného objektu je povinný udržiavať ho v dobrom technickom stave, aby 

nedochádzalo k jeho znehodnoteniu. 

4. Pri prevádzkovaní objektu budú dodržané platné predpisy a príslušné technické normy 

a technologické predpisy tak, aby bola zabezpečená ochrana verejných záujmov, 

dopravných záujmov, záujmov životného prostredia, bezpečnosti a ochrana zdravia pri 

práci, plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. 
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5. Vlastník stavebného objektu je povinný dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby 

uchovávať po celý čas jej užívania. 

 

       Stavebník je oslobodený od zaplatenia správneho poplatku za vydanie tohto rozhodnutia 

v zmysle Oslobodenia podľa položky č. 62a Sadzobníka správnych poplatkov tvoriaceho 

prílohu zákona NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.  

 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

       Stavebník Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

(ďalej len „stavebník“) podal dňa 20.09.2019  listom č. 3467/88930/30702/2019 zo dňa 

19.09.2019 návrh na predĺženie časovo obmedzeného predčasného užívania objektov stavby 

uvedených vo výrokovej časti rozhodnutia.  

 

       Na stavbu vydal špeciálny stavebný úrad stavebné povolenie č. 18660/2012/SCDPK-

72078 dňa 18.12.2012. Stavebný objekt SO 206-00 bol daný do predčasného užívania 

rozhodnutím č. 20803/2016/C240-SCDPK/55754 zo dňa 7.9.2016 a predčasné časovo 

obmedzené užívanie bolo predĺžené rozhodnutím č. 26306/2017/SCDPK/79901 zo dňa 

20.11.2017. Stavebné práce boli na objektoch ukončené v roku 2016. 

 

      Špeciálny stavebný úrad oznámil začatie konania  č. 28007/2019/SCDPK/78546 zo dňa 

29.09.2019 verejnou vyhláškou a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním 

na deň 22.10.2019. Oznámenie bolo zverejnené internetovej stránke a úradnej tabuli 

špeciálneho stavebného úradu  a v obci Brezolupy v dňoch 30.09. – 15.10.2019 a v obci 

Veľké Chlievany v dňoch 07.10. – 23.10.2019. 

         O ústnom pojednávaní spísal špeciálny stavebný úrad záznam. Zúčastnení nemali 

námietky voči vydaniu povolenia na predĺženie časovo obmedzeného predčasného užívania 

stavby do 31.12.2021. Inšpektorát práce Trenčín vydal stanovisko listom č. 

722/N/199/19/KOL zo dňa 11.10.2019, v ktorom oznámil, že sa nezúčastní kolaudačného 

konania a nebude si uplatňovať formou záväzného stanoviska požiadavky na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci k predmetnej stavbe. Nový termín ukončenia 

predčasného užívania je z dôvodu neukončeného usporiadania všetkých pozemkov, na 

ktorých je stavba zrealizovaná  a z plánovaného dobudovania protihlukových opatrení 

vyplývajúcich z objektivizácie hluku v životnom prostredí za účelom vyhodnotenia 

realizovaných protihlukových opatrení počas prevádzky. Na ostatných stavebných objektoch 

špeciálny stavebný úrad predĺžil predčasné časovo obmedzené užívanie rozhodnutím č. 

28007/2019/ SCDPK/87342 zo dňa 28.10.2019.   

Užívaním stavebného objektov nie sú ohrozené verejné záujmy z  hľadiska bezpečnosti, 

ochrany zdravia a života osôb, ako aj životného prostredia. Preto špeciálny stavebný úrad 

rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

 

P o u č e n i e 

 

    Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku 

podať rozklad na Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, na sekciu cestnej 

dopravy a pozemných komunikácií, Nám. slobody č. 6, 810 05 Bratislava v lehote 15 dní odo 
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dňa jeho oznámenia. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie 

preskúmateľné príslušným súdom.  
 

 

 

 

            Peter Varga MBA, MSc. 

                                                                                            generálny riaditeľ sekcie 

                                                                           cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

 

 

 

     Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 669/2007 Z.z. toto rozhodnutie 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 Bánovce nad Bebravou  a dotknuté obce, 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 najmenej na tú istú dobu, ako sa 

zverejňuje na úradnej tabuli MDV SR.  Po uplynutí 15 dňovej lehoty určenej na zverejnenie, 

žiadame túto vyhlášku zaslať späť na ministerstvo s vyznačením dátumu jej vyvesenia 

a zvesenia.  

 

Doručuje sa  

Účastníci konania    

1. NDS, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO 35919001   
2. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO 17335345   

3.   Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou 

 

Dotknuté orgány a organizácie 

1. VALBEK, s.r.o., Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava, IČO 36612642        

2. HBH Projekt, s.r.o., OZ Slovensko, Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava, IČO 31815332   

3. Obec Brezolupy, 957 01 Brezolupy 63, IČO 00310263 

4. Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO 

00310182 

5. Obec Dežerice, Dežerice 193, 957 03 Bánovce nad Bebravou, IČO 00310336    

6. Obec Veľké Chlievany, 956 55 Veľké Chlievany 80, IČO 00311260         

7. Obec Dolné Naštice, 957 01 Dolné Naštice 36, IČO 00310352    

8. Obec Dvorec,  Dvorec 69, 956 55 Veľké Chlievany, IČO 00310387 

9. COLAS Slovakia , a.s., Priemyselná 6, 042 45 Košice, IČO 35883022 

10. NDS, a.s., Investičný odbor  Žilina, Radlinského 13, 010 01 Žilina, IČO 35919001 

11. OR PZ, ODI, Školská 769/27, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO 00151866 

12. KR PZ, KDI, Na Vinohrady V/1023, 911 05 Trenčín, IČO 00151866  

13. Okresný úrad Trenčín, OCDPK, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, IČO 00151866 

14. Okresný úrad Trenčín, OSŽP,  Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, IČO 00151866 

15. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20, 911 01 Trenčín, IČO 36126624 

16. SVP, š.p., Radničné nám. 8, 969 55 Banská Bystrica, IČO 3602204702  
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