Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Číslo: 22365/2020/SL/58826-M
Stupeň dôvernosti: CH

ROZHODNUTIE MINISTRA
číslo 114/2020
Ako orgán príslušný na konanie podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a na návrh ad hoc osobitnej
rozkladovej komisie zriadenej podľa § 61 ods. 2 správneho poriadku, podľa § 59 ods. 2
správneho poriadku
potvrdzujem
rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcie cestnej
dopravy a pozemných komunikácií (ďalej len „ministerstvo“), č. 07545/2020/SCDPK/43933
zo dňa 05.06.2020 (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 v spojení s § 120 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:
spoločnosti DOPRAVOPROJEKT, a. s., so sídlom Kominárska 141/2, 4, Bratislava –
mestská časť Nové Mesto 832 03, IČO: 31 322 000, na základe substitučného plnomocenstva
D4R7 Construction s. r. o., Odborárska 21, Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 02,
IČO: 50 245 350, 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, so
sídlom Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava (ďalej len „stavebník“), zmenu stavby pred
dokončením na stavbu „Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever“ stavebných
objektov:
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264-01
264-02
274
275
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Protihluková stena v km 0,010 – 0,295 D4 vpravo
Protihluková stena v km 0,417 – 2,025 D4 vpravo
Protihluková stena v km 0,000-0,265 vetvy „JA 2“ vpravo, v križovatke „Jarovce“
Zábrany proti vtákom v km 2,609 – 5,516 D4 vľavo
Zábrany proti vtákom v km 2,609 – 5,516 D4 vpravo
Protihluková stena v km 14,700 – 16,380 D4 vpravo
Protihluková stena v km 16,740 – 21, 251 D4 vpravo
Protihluková stena v km 0,187 – 0,386 na kolektore vpravo, v križovatke
„Ivanka – západ“
Protihluková stena v km 0,000 – 0,200 vetvy „Jarovce – Senec“ v križovatke

„Ivanka – západ“
Protihluková stena v km 0,345 – 0,740 vetvy „Jarovce – BA“ v križovatke „Ivanka –
sever“
281
Protihluková stena v km 0,000 – 0,378 vetvy „TT Stupava“ v križovatke
„Ivanka – sever“
282
Protihluková stena v km 0,280 – 0,680 vetvy „TT – Jarovce“ v križovatke „Ivanka sever“
283
Protihluková stena v km 0,000 – 0,668 vetvy „Stupava BA“ v križovatke
„Ivanka – sever“
284
Tieniaca stena v km 16,800 D4 vľavo – km 0,383 vetvy „BA – JA“ v križovatke
„Ivanka – západ“
310-76 Váha – technologická časť, Odpočívadlo Rovinka vľavo
320-76 Váha – technologická časť, Odpočívadlo Rovinka vpravo
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(ďalej len „zmena stavby“),
a rozklad účastníka konania: Marcel Slávik, predseda Združenia domových samospráv,
Rovniankova 14, 851 02 Bratislava (ďalej len „odvolateľ“), doručený elektronickou poštou
dňa 22.06.2020, z a m i e t a m.
O d ô v o d n e n i e:
Na stavbu vydal špeciálny stavebný úrad stavebné povolenie č. 05229/2017/C240SCDPK/41077 zo dňa 05.06.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.09.2017 po
nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia ministra dopravy a výstavby SR č. 82/2017 zo dňa
15.08.2017.
Stavebník podal žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením na stavebné objekty
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia listom č. 10334/2019-2910/7777-00 zo dňa
19.12.2019 doručeným dňa 02.12.2020 (ďalej len „žiadosť“) doplneným listami č. 98/20202910/7777-00 zo dňa 13.01.2020 doručeným dňa 14.01.2020, č. 97/2019-2910/7777-00 zo
dňa 13.01.2020 doručeným dňa 14.01.2020, č. 1796/2020-2910/7777-00 zo dňa 25.03.2020
doručeným dňa 30.03.2020 (ďalej len „doplnenia žiadosti“).
Zmena stavby pred dokončením v tomto konaní sa týka protihlukových stien
v katastrálnom území Jarovce, v okrese Bratislava V., Podunajské Biskupice, v okrese
Bratislava II., Vajnory, v okrese Bratislava III., Most pri Bratislave, Farná, Ivanka pri
Dunaji, v okrese Senec, v Bratislavskom kraji, tieniacej steny a váh na odpočívadle Rovinka
a bola spracovaná na základe výsledkov aktualizácie Hlukovej štúdie spracovanej
spoločnosťou Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o., Žilina, august 2018, Protokol: A_147-2018,
ktorá vyplývala z podmienok záverečného stanoviska v procese EIA, ako aj koncesnej
zmluvy medzi Slovenskou republikou a Koncesionárom projektu D4R7.
K žiadosti a v doplneniach žiadosti špeciálnemu stavebnému úradu 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, a to
Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice č. SU888/4722/2019/Du zo dňa 10.04.2019, Obec Most pri Bratislave č. 5544/2019 zo dňa
04.12.2019, Mestská časť Bratislava – Vajnory č. OS/165/2019/KRU zo dňa 28.03.2019,
Obec Rovinka SÚ-541/2316/2019/2/Sa. zo dňa 08.08.2019, Obec Ivanka pri Dunaji č. 709213-7155/19 zo dňa 03.12.2019, Bratislavský samosprávny kraj č. 03164/2019/PK-355,
38954/2019 zo dňa 05.12.2019 a č. 03164/2019/PK-117, 11129/2019 zo dňa 01.04.2019,
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
odbor cestnej infraštruktúry, č. 03815/2019/SCDPK/22949 zo dňa 15.03.2019, Ministerstvo
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vnútra SR, Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave č. KRPZ-BA-KDI3-97-050/2019 zo dňa
11.03.2019, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh č.
13057/2019/SŽDD/23455 zo dňa 15.03.2019, Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného
zboru v Bratislave č. KRPZ-BA-OPP-2019/000243-002 zo dňa 04.04.2019, Ministerstvo
vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR č. SITB-OT42019/000274-386 zo dňa 20.03.2019, Ministerstvo obrany SR, odbor správy majetku štátu č.
ÚSMŠ-37-35/2019 zo dňa 12.03.2019, Letové prevádzkové služby SR č. 00465/2019/DTZL142 zo dňa 14.03.2019, Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OUSC-OSZP-2019/019258-002 zo dňa 02.12.2019 a č. OU-SC-OSZP-2019/5750/VIM zo dňa
15.03.2019, Okresný úrad Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OUSC-OCDPK-2019/006405/VAR zo dňa 18.03.2019; Okresný úrad Bratislava, odbor
krízového riadenia č. OU-BA-OKR2019/042985 zo dňa 18.03.2019, Okresný úrad Senec,
odbor krízového riadenia č. OU-SC-OKR-2019/8-069 zo dňa 02.04.2019, Okresný úrad
Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-BA-OCDPK22019/042159 zo dňa 13.03.2019, Slovenská správa ciest č. SSC/2184/2019/6170/12913 zo
dňa 08.04.2019, Regionálne cesty, a. s., č. 300/19/310/OSI zo dňa 13.03.2019, Okresný úrad
Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia č. OU-BA-OSZP3-2019/42967/POS zo dňa 18.04.2019; Letové
prevádzkové služby SR pod č. 00465/2019/DTZL-173 zo dňa 02.12.2019, Hydromeliorácie,
š. p. č. 1490-2/120/2019 zo dňa 12.03.2019, Technická inšpekcia, a. s., č. 4126/1/2019 zo
dňa 29.11.2019 a 1075/1/2019 zo dňa 19.03.2019, Energotel, a. s., č. 2019/ÚPÚ zo dňa
14.03.2019, Železnice SR, GR, odbor železničných tratí a stavieb č. 07020/2019/O430-208
zo dňa 20.03.2019, Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo
Trnava č.
265.1/2019/289301/SŽTS/7a.13 zo dňa 13.03.2019, Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo
Trnava, sekcia elektrotechniky a energetiky č. 422.1/2019/289501/SEE/7a.08 zo dňa
18.03.2019, Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo
Trnava, Sekcia oznamovacej a
zabezpečovacej techniky č. 208/19/289401/SOZT/2a.15 zo dňa 22.03.2019,
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š. p., č. 43/2300/2019 zo dňa 18.03.2019,
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., č. 9203/4020/2019/JJ zo dňa 25.03.2019,
MICHLOVSKY, spol. s r.o. č. BA-0701/2019 zo dňa 11.03.2019, TRANSPETROL, a.s., č.
004480/2019 zo dňa 17.04.2019, OTNS, a.s., č. 1247/2019 zo dňa 07.03.2019, UPC zo dňa
23.05.2019, SITEL, s.r.o., č. 681/2019, 682/2019, 683/2019, 684/2019, 685/2019, 691/2019,
693/2019, 694/2019, 695/2019, 696/2019, 697/2019, 699/2019, 700/2019698/2019,
701/2019 zo dňa 30.05.2019, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., listom č.
PS/2019/015327 zo dňa 03.12.2019.
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, vydal vyjadrenie listom
č. OU-SC-OSZP-2019/019388-002 zo dňa 04.12.2019, v ktorom konštatuje, že k plánovanej
investícii sa vyjadril dňa 27.01.2016 pod č. OU-SC-OSZP-2016/001300-V-5-Ry, k zmene
stavby sa vyjadril dňa 04.07.2018 pod č. OU-SC-OSZP/2018/011840-V-192-Ry, dňa
16.08.2018 pod č. OU-SC-OSZP/2018/014066-V-282-Ry, dňa 11.03.2019 pod č. OU-SCOSZP/2019/005502-V-68-Ry a dňa 10.04.2019 pod č. OU-SC-OSZP/2019/005945-V-92-Ry
a podmienky týchto vyjadrení zostávajú naďalej v platnosti.
Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) vydalo 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.“),
záverečné stanovisko č. 318/2010-3.4/ml zo dňa 28.09.2011, vyjadrenie č. 6204/2014-3.4/ml
zo dňa 02.07.2014, rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. 3200/2016-1.7/dj-R zo dňa
11.07.2016, rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. 8041/2017-1.7/dj-R zo dňa
20.10.2017, rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. 8040/2017-1.7/dj-R zo dňa
25.10.2017 a rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. 102/2018-1.7/dj-R zo dňa
07.03.2018, ktoré bolo potvrdené rozhodnutím ministra životného prostredia č. 52309/2018
zo dňa 04.10.2018, na navrhovanú činnosť „(zmena č. 5) Diaľnica Bratislava, Jarovce –
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Ivanka sever“, v ktorých rozhodlo, že navrhované činnosti sa nebudú posudzovať podľa
zákona č. 24/2006 Z. z.
Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie vydal súhlas podľa §
27 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) pod č. OU-BAOSZP2-2019/044058-GGL zo dňa 25.03.2019 k zmene stavby.
Špeciálny stavebný úrad oznámil listom č. 07545/2020/SCDPK/2886 zo dňa 15.01.2020
začatie konania o zmene stavby pred dokončením účastníkom konania, zúčastneným osobám
a dotknutým orgánom verejnou vyhláškou (ďalej len „oznámenie“). Keďže špeciálnemu
stavebnému úradu boli dostatočne známe pomery staveniska a žiadosť poskytla dostatočný
podklad na posúdenie navrhovanej zmeny stavby, špeciálny stavebný úrad upustil od
miestneho zisťovania a ústneho konania. V oznámení určil lehotu na podanie námietok a
stanovísk k zmene stavby pred dokončením. Oznámenie bolo zverejnené na centrálnej
úradnej elektronickej tabuli, internetovej stránke a úradnej tabuli ministerstva v dňoch
20.01.2020 – 03.02.2020, na Magistráte hl. m. SR Bratislavy v dňoch 20.01. – 04.02.2020, v
mestskej časti Bratislava – Ružinov v dňoch 24.01.2020 – 11.02.2020, v mestskej časti
Bratislava – Nové Mesto v dňoch 21.01.2020 – 05.02.2020.
Špeciálny stavebný úrad zaslal podľa §140c stavebného zákona na MŽP SR prílohy spolu
s oznámením o začatí konania o zmene stavby pred dokončením listom
č. 07545/2020/SCDPK/2886 zo dňa 15.01.2020. MŽP SR vydalo záväzné stanovisko listom
č. 2103/2020-1.7/rc4449/2020 zo dňa 24.01.2020, v ktorom konštatuje, že stavba Diaľnica
D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever, v členení na stavebné objekty SO 261, 262, 263, 26401, 264-02, 274, 275, 276, 277, 279, 281, 282, 283, 284, 310-76 a 320-76 je z koncepčného
hľadiska v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z., so záverečným stanoviskom č. 318/20103.4/ml zo dňa 28.09.2010, s vyjadrením podľa § 18 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení účinnom
do 31.12.2014 č. 6204/2014-3.4/ml zo dňa 02.07.2014, rozhodnutím vydaným v zisťovacom
konaní č. 3200/2016-1.7/dj-R zo dňa 11.07.2016, rozhodnutím vydaným v zisťovacom
konaní č. 8041/2017-1.7/dj-R zo dňa 20.10.2017, rozhodnutím vydaným v zisťovacom
konaní č. 8040/2017-1.7/dj-R zo dňa 25.10.2017 a rozhodnutím vydaným v zisťovacom
konaní č. 102/2018-1.7/dj-R zo dňa 07.03.2018 a ich podmienkami.
Ďalej boli na základe oznámenia v stanovenej lehote doručené špeciálnemu stavebnému
úradu stanoviská organizácií: Letové prevádzkové služby SR pod č. 00466/2020/DTZL-178
zo dňa 23.01.2020 bez podmienok, Dopravný úrad listom č. 6203/2020/ROP-004P/9757a2222 zo dňa 23.01.2020.
Stavebník k žiadosti o zmenu stavby pred dokončením doložil špeciálnemu stavebnému
úradu pripomienky a námietky účastníkov konania (obce Ivanka pri Dunaji a Mestskej časti
Bratislava – Jarovce), týkajúce sa nesúhlasu s navrhnutými zmenami protihlukových stien.
Okrem uvedených námietok špeciálnemu stavebnému úradu dňa 09.03.2020 doručili
poštou (na poštovú prepravu podané dňa 06.03.2020) podanie „Diaľnica D4 Bratislava,
Jarovce - Ivanka sever – zmena stavby pred dokončením – zaslanie pripomienok“ od adresáta
OZ Triblavina, Záhradnícka 3, 900 28 Ivanka pri Dunaji podpísané Mgr. Michaelou
Seifertovou ako predsedníčkou OZ Triblavina zo dňa 02.03.2020.
Špeciálny stavebný úrad vyzval listom č. 07545/2020/SCDPK/26763 zo dňa 24.03.2020
stavebníka na doplnenie záväzného stanoviska podľa § 120 stavebného zákona a zároveň
rozhodnutím č. 07545/2020/SCDPK/26765 zo dňa 24.03.2020 prerušil konanie na obdobie
60 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Následne bolo dňa 03.06.2020 doručené záväzné stanovisko Okresného úradu
Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, pod č. OU-BA-OUBP2-2020/20555,
29102/KAZ zo dňa 29.05.2020 podľa § 120 ods. 2 a v súlade s § 140b stavebného zákona,
v ktorom konštatuje, že z vydaných rozhodnutí (EIA záverečné stanovisko, územné
rozhodnutie OÚ BA č. OU-BA-OUBP2-2014/58427/KAZ) vyplynula pre stavebníka
povinnosť aktualizovať hlukovú štúdiu.
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V uskutočnenom konaní o zmene stavby pred dokončením špeciálny stavebný úrad
posúdil žiadosť z hľadísk uvedených v § 68 stavebného zákona a zistil, že zmenou stavby
nebudú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a
oprávnené záujmy účastníkov konania. Špeciálny stavebný úrad v priebehu konania nezistil
dôvody, ktoré by bránili povoleniu zmeny stavby pred dokončením, preto rozhodol tak, ako
je uvedené vo výroku rozhodnutia ministerstva.
Proti rozhodnutiu ministerstva podal odvolateľ v zákonnej lehote podľa správneho
poriadku rozklad.
Špeciálny stavebný úrad listom č. 07545/2020/SCDPK/50670 zo dňa 29.06.2020
upovedomil účastníkov konania podľa § 56 správneho poriadku o obsahu podaného rozkladu
zaslaním jeho kópie s výzvou a určením lehoty ostatným účastníkom konania na vyjadrenie k
podanému rozkladu. Zároveň ho spolu s prílohami zverejnil na úradnej tabuli a internetovej
stránke ministerstva, ako aj na elektronickej úradnej tabuli.
K podanému rozkladu zaslala svoje stanovisko spoločnosť DOPRAVOPROJEKT, a.
s.,listom č. 3862/2020-2910/7777-00 zo dňa 09.07.2020 (doručené dňa 13.07.2020).
Ministerstvo podľa § 57 ods. 2 správneho poriadku predložilo listom
č. 07545/2020/SCDPK/57107 dňa 22.07.2020 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.
Minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako odvolací orgán preskúmal podľa §
59 ods. 1 správneho poriadku rozhodnutie v celom rozsahu.
Odvolateľ vo svojom rozklade namieta, že:
1) v rozhodnutí nebol vyhodnotený súlad zmeny stavby so záverečným stanoviskom a
rozhodnutiami zo zisťovacích konaní napriek skutočnosti, že táto náležitosť je povinnou
súčasťou stavebného rozhodnutia podľa §140c ods. 2 stavebného zákona;
2) v rozhodnutí nebolo vyhodnotené splnenie podmienok záverečného stanoviska MŽP SR č.
318/2010-3.4/ml zo dňa 28.09.2011 týkajúce sa:
a) projektu vykonania záchranného transferu organizmov;
b) projektu protihlukových opatrení, najmä protihlukových stien plniacich aj iné funkcie;
c) projektu ochrany spodných vôd počas výstavby, ako aj počas prevádzky diaľnice;
d) projektu objektov v km 10.35 a 14,2 (most na styku s cyklohrádzou a migračný koridor
pre zver);
e) návrhu opatrení pre začlenenie telesa diaľnice do krajiny najmä vhodnými vegetačnými
úpravami násypov, vetiev križovatiek a odpočívadiel;
f) návrhu 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) dokumentu „Štúdia zmierňovacích opatrení“;
3) ministerstvo zamietlo požiadavku MČ Bratislava – Jarovce, aby protihluková stena
chránila v zmysle zákona č. 2/2005 Z. z. obyvateľov pred hlukom počas svojho
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plánovaného užívania stavebníkom a žiada overiť, že zmenená hluková stena bude počas
celého trvania koncesie pre konzorcium D4R7 spĺňať nároky kladené uvedeným zákonom;
4) rozsudkom Krajského súdu v Bratislave v právnej veci žalobcov OZ Triblavina proti
žalovanému Ministerstvu životného prostredia SR o preskúmaní zákonnosti rozhodnutia
žalovaného č. 7543/2016-9.2 (28/2016-rozkl.) zo dňa 24.10.2016, ako aj napadnuté
rozhodnutie prvostupňového orgánu MŽP SR č. 3200/2016-1.7/ml zo dňa 11.07.2016 bolo
zrušené a vrátené MŽP SR na ďalšie konanie.
Po preštudovaní priloženého administratívneho spisu k rozkladu odvolateľa uvádzam:
K bodu 1) rozkladu uvádzam, že ustanovenie § 140c ods. 2 stavebného zákona upravuje
povinnosti stavebníka a stavebného úradu, aké doklady je potrebné predložiť príslušnému
orgánu podľa osobitného predpisu, a to podľa zákona č. 24/2006 Z. z. na účely vydania
záväzného stanoviska podľa § 140c ods. 3 stavebného zákona.
Podľa § 140c stavebného zákona stavebník ku konaniu o zmene stavby vypracoval a
predložil Vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok, určených v Záverečnom
stanovisku MŽP SR č. 318/2010-4.3/ml zo dňa 28.09.2011 (ďalej len „záverečné stanovisko“)
a v následných rozhodnutiach vydaných v zisťovacom konaní z procesu EIA (č. 6204/20143.4/ml – 02.07.2014 / Zmena 1; č. 3200/2016-1.7/ml – 11.07.2016 / Zmena 2; č. 8041/20171.7/dj-R – 20.10.2017 / Zmena 3; č. 8040/2017-1.7/dj-R – 25.10.2017 / Zmena 4; č.
102/2018-1.7/dj-R – 07.03.2018 / Zmena 5) (ďalej len „citované rozhodnutia“).
Zo spisového materiálu, ako aj z odôvodnenia rozhodnutia ministerstva je zrejmé, že
špeciálny stavebný úrad v súlade s § 140c ods. 2 stavebného zákona zaslal 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. Na ich podklade a na základe vlastného preskúmania vydalo MŽP
SR záväzné stanovisko č. 2103/2020-1.7/rc4449/2020 zo dňa 24.01.2020, v ktorom
konštatuje, že zmeny objektov 261; 262; 263; 264-01; 264-02; 274; 275; 276; 277; 279; 281;
282; 283; 284, 310-76 a 320-76 predmetnej stavby sú v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. a
v súlade s podmienkami uvedeného záverečného stanoviska a citovaných rozhodnutí.
Na základe uvedených skutočností bolo preukázané, že v konaní o zmene stavby bol
dodržaný postup podľa § 140c ods. 2 stavebného zákona.
K bodu 2) rozkladu uvádzam, že vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok zo
záverečného stanoviska a ďalších rozhodnutí z procesu EIA (12/2019) bolo spracované pre
navrhované zmeny protihlukových stien, zmeny zábran proti vtákom a zmeny tieniacich stien.
Jeho komplexnosť, úplnosť a relevantnosť posúdilo MŽP SR ako príslušný správny orgán.
V záväznom stanovisku č. 2103/2020-1.7/rc4449/2020 zo dňa 24.01.2020 konštatovalo, že
predmetné navrhované zmeny sú v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. a v súlade
s podmienkami záverečného stanoviska a citovaných rozhodnutí.
Ďalej konštatujem, že podmienky zo záverečného stanoviska, ktoré odvolateľ uvádza v
rozklade, boli priebežne zapracovávané a rešpektované v dokumentácii pre územné
rozhodnutie (DUR), v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie (DSP), a podľa
rozsahu a druhu zmeny aj v následných dokumentáciách zmeny stavby, pričom MŽP SR
k nim vydalo rozhodnutia v zisťovacích konaniach a v konaniach špeciálneho stavebného
úradu súhlasné záväzné stanoviská podľa § 140c stavebného zákona.
Zo znenia záväznej podmienky rozhodnutia ministerstva, ktoré znie „Ostatné
podmienky uvedené v stavebnom povolení č. 05229/2017/C240-SCDPK/41077 zo dňa
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05.06.2017 a povoleniach o zmene stavby pred jej dokončením č. 05323/2018/SCDPK/64939
zo dňa 28.08.2018, č. 05791/2019/SCDPK/19661 zo dňa 05.03.2019 a č.
16197/2019/SCDPK/51804 zo dňa 24.06.2019 ostávajú v platnosti aj pre zmenu stavby pred
dokončením povolenú týmto rozhodnutím“ je zrejmé, že rozhodnutie rešpektuje
predchádzajúce stupne dokumentácie, v ktorých boli zapracované a zohľadnené podmienky
zo Záverečného stanoviska a ďalších rozhodnutí MŽP SR uvádzané odvolateľom v rozklade.
Okrem tejto skutočnosti k zmene stavby boli vydané kladné stanoviská ďalších dotknutých
orgánov, najmä na úseku ochrany životného prostredia, ktoré sú uvedené v odôvodnení
rozhodnutia ministerstva na str. 16 a 17 a sú súčasťou spisového materiálu. Vo Vyhodnotení
spôsobu zapracovania podmienok, určených v záverečnom stanovisku MŽP SR a jeho
následných rozhodnutiach z procesu EIA, boli podrobne vyhodnotené, vysvetlené a
zdôvodnené Opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov hluku.
Podľa podmienok záverečného stanoviska navrhnuté protihlukové opatrenia mali byť
v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie aktualizované. V rámci DUR (2013) bola
vypracovaná Hluková štúdia, ktorá bola aktualizovaná k DSP (09/2015). V auguste 2018 bola
spracovaná aktualizácia hlukovej štúdie pre technické riešenie diaľnice D4 požadované a
prijaté Slovenskou republikou v rámci prípravy Koncesie na PPP projekt D4R7. Spracovanie
aktualizácie hlukovej štúdie vyplývalo z tejto podmienky záverečného stanoviska MŽP SR,
ako aj zo zmluvných podmienok koncesnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a
Koncesionárom projektu D4R7.
Predmetom hlukovej štúdie bolo na základe vstupných údajov poskytnutých verejným
obstarávateľom aktualizovať hlukové pomery a navrhnúť protihlukové opatrenia podľa
platnej legislatívy – zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 237/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška MZ
SR č. 549/2007 Z. z.“). Vstupné údaje poskytnuté verejným obstarávateľom boli
aktualizované oproti vstupným údajom použitým v predchádzajúcich stupňoch projektovej
dokumentácie, najmä čo sa týka dopravných intenzít, ktoré zohľadňujú vybudovanie a
prepojenie všetkých úsekov D4 a R7, t. j. prerozdelenie dopravy v rámci celej dopravnej siete,
ktorá bude prevádzkovaná s ohľadom na predpokladané správanie sa užívateľov
infraštruktúry. Hlavným cieľom spracovanej aktualizovanej hlukovej štúdie je ochrana okolia
pripravovanej diaľnice D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever pred nežiaducim vplyvom hluku
a emisií v rozsahu stanovenom v predchádzajúcich rozhodnutiach najmä v záverečnom
stanovisku SR. K Hlukovej štúdii A_147_2018 bol v auguste 2019 spracovaný Dodatok –
Protokol: A_114_2019, august 2019, a tieto boli predložené na MDV SR, útvar vedúceho
hygienika rezortu (odd. oblastného hygienika Bratislava), ktorý k nim zaslal oznámenie č.
21925/2019/ÚVHR/95502 zo dňa 20.11.2019.
Hluková štúdia, ako aj opatrenia na ochranu proti hluku boli aktualizované tak, aby
bolo zabezpečené plnenie podmienok záverečného stanoviska, podmienok územného
rozhodnutia a stavebného povolenia stavby diaľnice D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever a
príslušných predpisov. V rámci monitoringu zložiek životného prostredia je predpísaný aj
monitoring hluku diaľnice a rýchlostnej cesty počas výstavby a po ukončení výstavby v
prvom roku uvedenia do prevádzky. V prípade prekročenia prípustných limitov hluku vo
vonkajšom prostredí koncesionár musí zabezpečiť také opatrenia, ktoré splnia prípustné limity
hluku podľa platných právnych predpisov – navýšením alebo predĺžením protihlukových stien
a výmenou okien alebo fasádnych úprav dotknutých objektov.
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K bodu 3) rozkladu som presvedčený, že špeciálny stavebný úrad sa
s námietkami Mestskej časti Bratislava – Jarovce riadne vyrovnal v odôvodnení rozhodnutia,
podrobne a dôsledne zdôvodnil, na základe akých podkladov, predpisov, konkrétnych
skutočností, úvah, postupov a vyhodnotení dôkazov, a to v ich vzájomných súvislostiach,
rozhodol o jej námietkach. Rozhodnutie v celom rozsahu spĺňa nielen ustanovenia
stavebného zákona, ale aj správneho poriadku vrátane riadneho odôvodnenia podľa § 46 a 47
správneho poriadku.
Vysvetlenie k pojmom, ktoré boli použité v Hlukovej štúdii a jej Dodatku a ktoré
spochybnila Mestská časť Bratislava – Jarovce v liste č. 698/2019 zo dňa 18.03.2019,
vysvetlil ich spracovateľ v stanovisku č. Klub ZPS/012/2020 zo dňa 04.03.2020.
Ako vyplýva z podkladov rozhodnutia, predovšetkým z Hlukovej štúdie A_147_2018,
jej Dodatku a oznámenia MDV SR – Útvaru vedúceho hygienika rezortu č.
21925/ÚVHR/95502 zo dňa 20.11.2019, problematika protihlukových opatrení bola riešená
podrobne, dôsledne a komplexne, s cieľom ochrany okolia diaľnice D4 Bratislava, Jarovce –
Ivanka sever pred nežiaducim vplyvom hluku a emisií.
Vykonaná predikcia hluku preukazuje dodržanie kritérií podľa vyhlášky MZ SR č.
549/2007 Z. z. v celej záujmovej oblasti vrátane územia Mestskej časti Bratislava – Jarovce.
V rámci monitoringu zložiek životného prostredia je predpísaný aj monitoring hluku diaľnice
a rýchlostnej cesty počas výstavby a po ukončení výstavby v prvom roku uvedenia do
prevádzky. V prípade prekročenia prípustných limitov hluku vo vonkajšom prostredí
koncesionár musí zabezpečiť také opatrenia, ktoré splnia prípustné limity hluku podľa
platných právnych predpisov – navýšením alebo predĺžením protihlukových stien a výmenou
okien alebo fasádnych úprav dotknutých objektov.
K bodu 4) rozkladu uvádzam, že prvostupňové rozhodnutie MŽP SR č. 3200/20161.7/ml zo dňa 11.07.2016 riešilo zmenu navrhovanej činnosti Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce
– Ivanka sever, v rámci ktorej boli posúdené zmeny v DSP oproti DUR. V citovanom
rozhodnutí sú uvedené dve opatrenia: minimalizovať zábery poľnohospodárskej pôdy a za
vyrúbané stromy uprednostňovať novú výsadbu stromov oproti finančnej náhrade. Tieto
podmienky sa priamo netýkajú zmien objektov, uvedených v rozhodnutí, pretože ich
zmenami nedochádza k zmene (navýšeniu) záberu pozemkov stavby ani k ďalšiemu výrubu
drevín.
Ďalej poukazujem na skutočnosť, že Rozsudok Krajského súdu v Bratislave
nenadobudol právoplatnosť, pretože MŽP SR voči nemu podalo kasačnú sťažnosť,
rozhodnutie MŽP SR č. 3200/2016-1.7/ml zo dňa 11.07.2016, ako aj rozhodnutie ministra
životného prostredia č. 7543/2016-9.2 (28/2016-rozkl.) zo dňa 24.10.2016 o rozklade sú preto
naďalej právoplatné, a to dňom 08.11.2016. Z uvedeného vyplýva, že na predmetnú stavbu je
vydané právoplatné rozhodnutie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Po preskúmaní obsahu rozkladu a spisového materiálu konštatujem, že v rozklade nie
sú uvedené žiadne nové argumenty alebo dôkazy, ktoré by mohli spôsobiť zmenu už
vydaného rozhodnutia ministerstva.
Ako odvolací orgán som preskúmal podľa § 59 ods. 1 správneho poriadku rozhodnutie
ministerstva v celom rozsahu. Konštatujem, že ministerstvo ako špeciálny stavebný úrad
spoľahlivo zistilo skutkový stav veci, stavebník predložil v konaní o povolení zmeny stavby
všetky požadované doklady a splnil všetky podmienky na vydanie rozhodnutia ministerstva.
Z uvedených dôvodov považujem námietky odvolateľa za neopodstatnené.
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Vzhľadom na uvedené skutočnosti bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
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

Andrej Doležal
minister dopravy a výstavy
Slovenskej republiky

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 „Úradná tabuľa“.
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 ust. § 24 – 27 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. 318/2010-3.4/ml zo dňa 28.09.2010 v znení
rozhodnutí č. 3200/2016-1.7/dj-R zo dňa 11.07.2016, č. 8041/2017-1.7/dj-R zo dňa
20.10.2017, č. 8040/2017-1.7/dj-R zo dňa 25.10.2017 a č. 102/2018-1.7/dj-R zo dňa
07.03.2018.
5. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava, IČO: 31820174
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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 po dobu 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 po dobu 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 po dobu 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 po dobu 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 po dobu 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 po dobu 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 po dobu 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 po dobu 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 po dobu 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
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
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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., Ivanská 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
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
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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 nivy 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
Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
Dátum vyvesenia: .......................

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

Dátum zvesenia: .......................

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