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ROZHODNUTIE

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice
a rýchlostné cesty (ďalej len "špeciálny stavebný úrad") podľa§ 3a ods. l 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 rýchlostných ciest a o doplnení zákona NR
SR č.l62/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
(ďalej len "zákon č.669/2007 Z.z.") podľa § 46 zákona č.7111967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva rozhodnutie, ktorým
povoľuje

podľa§

82 stavebného zákona užívanie stavebných objektov

060-04
242-00
317-00
318-00
516-00
619-00
801-00

Vegetačné

úpravy okružnej križovatky na ceste 11/546
Zárubný múr vpravo v km 0.2 prístupovej cesty Za Kalváriou
Oplotenie záhradkárskej osady v km 98.8 Dl
Oplotenie záhradkárskej osady v km 102.8 Dl
Úprava vodovodu v km 103,080 Dl
Úprava trakčného vedenia ŽSR v km 103,050 Dl
Úprava krytov vozoviek prístupových jestvujúcich komunikácií k tunelu
Prešov

a podľa§ 5 ods.2 zákona č. 669/2007 Z.z. do 31.12.2023
stavebných objektov
110-00
115-00
230-00.1
231-00.1
232-00
234-00.1
630-00
stavby:

časovo

obmedzené predčasné užívanie

Prístupová cesta lun 98.5 Dl vpravo- Malh;.ovská
Prístupová cesta v km 100.3 Dl- Za Kalváriou
Úprava potoka Vydumanec
Úprava pravostranného prítoku potoka Vydumanec
Úprava Malkovského potoka
Úprava potoka Delňa
Verejné osvetlenie križovatky Prešov západ na ceste 11/546
"Diaľnica

Dl Prešov západ- Prešov juh"

Národnej diaľničnej
"stavebník").

spoločnosti,

a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

(ďalej

len

Stavebné objekty sú zrealizované v Prešovskom kraji, v okrese Prešov na pozemkoch:
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovensk(•j republiky i Námestie slobody 6 l 810 OS Bratislava i Slovenská republika
t,,L: +421 2 S94 94 632 l fax: +421 2 527 3144S l e-rn aii: občan@mindop.sk ! www.mindop.sk

060-04: v katastrálnom území Prešov, stav C-KN parc. č.: 16174/4, 15976/75, 15945/98,
15999/76, 15743/35, 16005, 15999/77, 15945/99 zapísaných na liste vlastníctva č. 13333;
110-00: v katastrálnom území Prešov, stav C-KN parc. č.: 15976/75, 15999/77, 15945/99,
15945/100, 15999/78, 16002/1, 16002/2, 15945/101, 15976/77, 16001, 15999/80, 15997,
16000, 16022, 16021, 16020, 15999/79, 15902/20, 15902/18, 16037/70, 16037/71, 16037/72,
16037/74, 16038/34, 16038/35, 16039/15, 16039/16, 16037/73, 16037/75, 16037/76, 16038/2,
16037/68, 16038/4, 16039/2, 16038/5, 16037/34, 16037/69, 16109/16, 16038/33, 16109/63,
16109/62, 16109/59, 16109/60, 16038/31, 16109/3, 16109/2, 16109/58, 16109/50, 16109/52,
16109/54, 16109/55, 16109/53, 16109/51, 16109/49, 16109/48, 16038/26, 16038/27, 16038/28,
16038/29,16038/25,16038/24,16038/23,16038/22,16065/31,16065/32, 16065/33, 16038/21,
16109/46, 16109/47, 16109/45, 7030/3, 7029/29, 7029/31, 7024/3, 16079/38, 16080/5,
16080/4, 16083/2, 16087/2, 14993/5, 7022/2, 7023/2, 16079/40, 16079/39,9468/3 zapísaných
na listoch vlastníctva č. 13333, 9902, 5981;
115-00: v katastrálnom území Prešov, stav C-KN parc. č.: 14993/5, 14987/2, 14989/3,
14991/5, 14991/4 zapísaných na liste vlastníctva č. 13333;
242-00: v katastrálnom území Prešov, stav C-KN parc. č.: 14991/5, 14993/5, 14991/4
zapísaných na liste vlastníctva č. 13333;
230-00.1: v katastrálnom území Prešov, stav C-KN parc. č.: 15953/105, 15945/102, 15996,
15976/74, 15976/63, 15976/79, 15998, 15976/78, 15976/77, 15945/101, 15999/80, 15999/78,
15999/77, 15999/79, 15902/20, 15902/18, 16037/70, 16037/24, 16154, 16038/12, 16038/3,
16150/6, 16150/5, 16155/1, 16155/2, 16150/7, 16156/1, 16172/5 zapísaných na listoch
vlastníctva č. 13333, 7264, 16120;
231-00.1: v katastrálnom území Prešov, stav C-KN parc. č.: 16021, 15999/80, 15999/78
zapísaných na liste vlastníctva č. 13333;
232-00: v katastrálnom území Prešov, stav C-KN parc. č.: 7023/2, 7024/4, 16079/37, 16083/2,
16087/2, 18085/2, 16087/3, 14993/5, 16083/1, 14995/2, 15003 zapísaných na listoch
vlastníctva č. 13333, 15778, 4087, 6492;
234-00.1: v katastrálnom území Prešov, stav C-KN parc. č.: 3302/60, 3302/4, 3302/49,
3302/46, 3302/47, 3302/50 stav E-KN: 978/1 zapísaných na listoch vlastníctva č. 4060, 4243,
929;
317-00: v katastrálnom území Prešov, stav C-KN parc. č.: 16128/2, 16127/2, 16126/2,
16125/2, 16124/2, 16123/2, 16121/2, 16119/4, 16117/2, 16116/2 zapísaných na listoch
vlastníctva č. 13333, 15929;
318-00: v katastrálnom území Prešov, stav C-KN parc. č.: 6261/2, 6261/5, 6261/6, 6265/4,
6265/5, 6263, 6264112, 6264/11, 6264/1 O zapísaných na listoch vlastníctva č. 13333, 15757;
516-00: v katastrálnom území Solivar, stav C-KN parc. č.: 3138/6, 3138/127, 3138/128,
31381134, 3138/8, 3138/10, 3138/55, 3138/57, 3138/12, 3138/131, 32941145, 3310/4, 3310/1
stav E-KN: 963/4 zapísaných na listoch vlastníctva č. 2542, 2156, 4247, 4060, 4650, 2564,
2551, 4260;
630-00: v katastrálnom území Prešov, stav C-KN parc. č.: 16174/4, 16976/67, 16976/75,
15976/79, 15976/76, 15976/77, 15945/101, 15999/80, 15999/79, 15902/20, 15902/18,
16037/70, 15743/35, 15743/33, 15999/76, 15999/77, 15999/78, 16002/2, 16038/3, 16038/38,
16156/1, 16156/44, 16172/5, 9745/34, 8740/9, 9745/5, 9745/26, 8740/1 zapísaných na listoch
vlastníctva č. 13333, 6492.
Druh: novostavba a úprava existujúcich vyvolaných úprav.
Účel stavby: Stavebné objekty sú úpravami existujúcich potokov Vydumanec, Delňa
a Malkovského potoka pod mostnými objektami, úpravou vodovodu, trakčného vedenia ŽSR
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ako vyvolaných úprav stavby diaľnice Dl. Stavebné objekty ll 0-00 a 115-00 sú úpravami
existujúcich miestnych, príp. lesných ciest.

Špeciálny stavebný úrad určuje pre užívanie objektov stavby tieto záväzné podmienky:
l. Stavebník odstráni nedorobky na stavebných objektoch uvedené v preberacích protokoloch
do termínov v nich uvedených.
2. Stavebník podá návrh na kolaudáciu na stavebné objekty povolené do predčasného
užívania (SO 110-00, 115-00, 230-00.1, 231-00-1, 232-00, 234-00.1, 630-00) v dostatočnom
predstihu pred uplynutím časového obmedzenia.
3. Vlastníci a správcovia stavebných objektov sú povinní udržiavať ich v dobrom technickom
stave, aby nedochádzalo k ich znehodnoteniu.
4. Objekty 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.
5. Pri prevádzkovaní objektov 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.
6. Vlastníci stavebných objektov sú povim1í dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby
uchovávať po celý čas jej užívania.
Na základe žiadosti stavebníka špeciálny stavebný úrad podľa § 55 ods. 2 správneho
poriadku vylučuje vo verejnom záujme odkladný účinok prípadnému rozkladu proti tomuto
rozhodnutiu.

Odôvodnenie
Stavebník podal dňa 16.08.2021listom č. 1598/51485/30802/2021 zo dňa 28.07.2021 návrh
na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavebné objekty uvedené vo výrokovej časti
rozhodnutia.
Na stavbu vydal špeciálny stavebný úrad stavebné povolenie č. 02708/2015/C212SCDPKJ11298 dňa 24.02.2015, ktoré nadobudlo právnu moc 25.06.2015 v spojitosti
s rozhodnutím ministra č. 96/2015 (č. 15190/2015/D220-SLP/29992-M) zo dňa 04.06.2015.
Platnosť stavebného povolenia bola predÍžená rozhodnutím č. 10424/2017/SCDPKC240/23688 zo dňa 24.03.2017.
Špeciálny stavebný úrad oznámil začatie konania listom č. 39376/2021/SCDPK/95768 zo
dňa 18.08.2021 a nariadil ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 07.09.2021.
V oznámení o začatí konania špeciálny stavebný úrad upozornil účastníkov konania a dotknuté
orgány, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne
podľa § 80 ods. 2 stavebného zákona neprihliadne. Ministerstvo životného prostredia SR
zaslalo písomné stanovisko pod č. 5605/2021-1.7/ac, 47539/2021 zo dňa 02.09.2021, v ktorom
konštatuje, že oznámenie o začatí konania je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom č.
24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov o posudzovaní vplyvov v znení neskorších predpisov, so
záverečným stanoviskom č. 1808/2018-1.7/df zo dňa 28.2.2018 vydaným MŽP SR ajeho
podmienkami.
O ústnom konaní spísal špeciálny stavebný úrad záznam. SVP, š.p. na ústnom konaní
skonštatoval, že nemá výhrady k predčasnému užívaniu. Odovzdanie a prevzatie úprav
vodných tokov bude predmetom osobitného zmluvného vzťahu medzi SVP, š.p. a stavebníkom.
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Inšpektorát práce Prešov zaslal súhlasné písomné stanovisko ku kolaudácii listom č.
IPPO/IPP0_2.2-0BOZP/KON/2021/5034-2021/16742 zo dňa 30.09.2021. Útvar hlavného
hygienika rezortu MDV SR vydal súhlasné záväzné stanovisko pod č.
42384/2021/ÚVHR/107039 zo dňa 17.09.2021.
Ústneho konania sa zúčastnili aj členovia Občianskeho združenia "Za pokojný a kl'udný
život v lokalite Za kalváriou" a obyvatelia z tejto lokality (ďalej len "občianske združenie").
Vo svojom vyjadrení k stavbe uviedli, že "nesúhlasia so zvedením dažďových vôd z dial'nice
do potoka Medzník, je to v rozpore s ustanoveniami vodného zákona a projektu dažďových vôd
ako súčasti stavebného povolenia k diaľnici vydaného ministerstvom. Majú za to, že dochádza
k všeobecnému ohrozeniu obyvateľov a majetku v dotknutej oblasti Za kalváriou".
K vyššie uvedenému vyjadreniu Občianskeho združenia špeciálny stavebný úrad uvádza, že
podľa § 78 ods. l stavebného zákona je účastníkom kolaudačného konania stavebník, vlastník
stavby, ak nie je stavebníkom a vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená. Špeciálny
stavebný úrad pri kontrole podkladov kolaudačného konania nezistil, že by Občianske
združenie alebo obyvatelia ul. Za Kalváriou boli vlastníkom stavby alebo pozemku, na ktorom
sa stavba nachádza. Z uvedeného vyplýva, že Občianske združenie nie je účastník
kolaudačného konania v zmysle uvedeného ustanovenia stavebného zákona.
Napriek vyššie uvedenému špeciálny stavebný úrad uvádza stanovisko k vyjadreniu
Občianskeho združenia. Zástupcovia Občianskeho združenia sa zúčastnili viacerých
kolaudačných konaní, na ktorých im bol vysvetlený okruh účastníkov konania. Zároveň bolo
objasnené aj odvodnenie stavby. Stavba diaľnice je odvodnená do viacerých recipientov: rieky
Torysa a potokov Delňa, Vydumanec, Záborského potoka a bezmenného potoka (Medzník).
Na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd v rámci stavby vydal Okresný úrad
Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutie podľa § 21 ods. l písm. d) vodného
zákona pod č. OU-PO-OSZP3-2021/017039-04NK zo dňa 25.05.2021. Stavba diaľnice je
zrealizovaná podľa platného stavebného povolenia 02708/2015/C212-SCDPK/11298 dňa
24.02.2015 ajeho následných zmien. Na stavbu vydalo MŽP SR Záverečné stanovisko
o posúdení vplyvov na životné prostredie pod č. 3305/02-4.3 zo dňa 28.11.2002. Stavba sa
začala realizovať v júni 2017. Počas výstavby bola stavba opätovne posudzovaná podľa zákona
24/2006 Z.z. MŽP SR vydalo Záverečné stanovisko pod č. 1808/2018-1.7/dfzo dňa 28.2.2018,
z ktorého nevyplynula požiadavka týkajúca sa dodatočných opatrení na odvodnení diaľnice.
Stavebník k vyjadreniu Občianskeho združenia vo svojom stanovisku uviedol: "V roku 2019,
keď došlo k zaplaveniu časti pozemkov na ulici Za Kalváriou, ešte stavba nedisponovala
spevnenými plochami, ktoré by kumulovali dažďovú vodu a preto sa domnievame, že
zaplavenie nevzniklo z dôvodu výstavby diaľnice Dl Prešov západ- Prešov juh, ale z dôvodu
zakrytia vodného toku občanmi ulice Za Kalváriou nevhodným potrubím ako materiálu, tak
profilom potrubia a hlavne z dôvodu, že jeden vlastník pozemku mal upchaté potrubie (došlo
k zrúteniu potrubia vybudovaného z kameňa na sucho), čím došlo k úplnému zastaveniu
prietoku dažďovej vody. Po týchto zaplaveniach, Mesto Prešov zvolalo poradu aj za účasti
NDS, a. s. a požiadalo NDS, a. s., aby vybudovala retenčnú nádrž na zachytenie dažďových vôd
z časti diaľnice. NDS, a.s. zabezpečila vypracovanie projektovej dokumentácie, podľa ktorej
bola navrhnutá retenčná nádrž pod mostom 205. Následne NDS, a. s. požiadala o zmenu stavby
pred jej dokončením na povolenie stavby retenčnej nádrže, ktorú špeciálny stavebný úrad
povolil rozhodnutím č. 22181/2021/SCDPK/62485 zo dňa 20.05.2021. Retenčná nádrž je už
vybudovaná a plní svoju funkciu. Z vyššie uvedeného popisu je zrejme, že NDS, a. s.
nespôsobila všeobecné ohrozenie obyvateľov a majetku v dotknutej oblasti." Z uvedeného
vyplýva, že odvodnenie diaľnice je dostačujúce. Opatrenia proti zaplavovaniu pozemkov
obyvateľov ulice Za kalváriou je potrebné riešiť so správcom vodného toku - SVP, š.p.
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a Mestom Prešov, ktoré už v minulosti dalo
opatrení na území Mesta Prešov.

vypracovať

štúdiu s návrhom

protipovodňových

Ku kolaudačnému konaniu doložil stavebník tieto doklady: dokumentáciu overenú
v stavebnom konaní, dokumentáciu skutočného vyhotovenia, dokumentáciu kvality stavby
(kontrolno-skúšobné plány, technologické postupy protokoly laboratórnych skúšok, preukazné
skúšky, certifikáty, prehlásenia o zhode a atesty), kópie stavebných denníkov, geodetické
protokoly, prehlásenia o odpadoch, manuály užívania, preberacie protokoly o odovzdaní
verejnej práce.
V konaní špeciálny stavebný úrad zistil, že boli dodržané podmienky stanovené
v stavebnom povolení a zároveň, že stavba je realizovaná podľa dokumentácie overenej
v stavebnom konaní. Všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu sa vyhovelo. Zároveň
špeciálny stavebný úrad konštatuje, že stavebník splnil podmienky pre vydanie rozhodnutia na
trvalé užívanie stavebných objektov 060-04, 242-00, 317-00, 318-00, 516-00, 619-00 a 801-00.
Pretože stavebné objekty 110-00, 115-00,230-00.1,231-00-1, 232-00,234-00.1,630-00 nie
sú úplne ukončené, avšak nedorobky nebránia povoleniu predčasného časovo obmedzeného
užívania týchto stavebných objektov do 31.12.2022. Pretože stavebník predložil všetky
požadované doklady, splnil podmienky pre vydanie rozhodnutia a užívaním stavebných
objektov nebudú ohrozené verejné záujmy z hľadiska bezpečnosti, ochrany zdravia a života
osôb, ako aj životného prostredia, rozhodol špeciálny stavebný úrad tak, ako je uvedené vo
výroku tohto rozhodnutia.
Odňatie odkladného účinku prípadnému rozkladu voči tomuto rozhodnutiu špeciálny
stavebný úrad odôvodňuje tým, že uvedením do prevádzky predmetných objektov sa zabezpečí
užívanie úprav vodovodu, trakčného vedenia ŽSR, potokov a prístupových komunikácií a ich
súčastí, čím umožní ich plynulé užívanie a zamedzí sa prípadným škodám.
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.l45/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podľa§ 61 ods. l 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 v rozsahu, v akom namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa
osobitného predpisu. Lehota na podanie rozkladu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona
je
15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia. Podľa§ 140c ods.
10) stavebného zákona podaním rozkladu podľa§ 140c 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
príslušným súdom.
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preskúmateľné

Proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného
nie je možné podať rozklad.

účinku podľa

§ 55 ods. 3 správneho poriadku

Peter Varga MBA, MSc.
generálny riaditeľ sekcie
cestnej dopravy a pozemných komunikácií

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".
Doručuje

sa

Účastníci konania

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

NDS, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Kúpelná 3, 080 Ol Prešov
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 Ol Prešov
Slovenský vodohospodársky podnik, a.s., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
ŽSR, a.s., Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Ostatní účastníci konania

Dotknuté orgány a organizácie
l. Mesto Prešov, Hlavná l, 082 Ol Prešov, 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 Petrovany, 082 53 Petrovany 317, 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. Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
4. OÚ Prešov, OVBP, OSŽP, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov
5. Inšpektorát práce Konštantínova 6, 080 Ol Prešov
6. Krajské riaditeľstvo PZ, Pionierska 33, 080 05 Prešov
7. SÚC PSK Jesenná 14, 080 05 Prešov
8. MŽP SR, SEHaR, Nám. Ľ. Štúra l, 812 35 Bratislava
9. MDV SR, D400, C230, C340, AEOO
10. Združenie Dl Prešov, Budovateľská 59, 080 Ol Prešov

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
dátum vyvesenia:

-
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dátum zvesenia:

odtlačok pečiatky, podpis: ~~
i

odtlačok pečiatky,

l

6

podpis:

