Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Číslo: 23085/2022/SL/43685-M
Stupeň dôvernosti: CH

ROZHODNUTIE MINISTRA
číslo 40/2022
Ako orgán príslušný rozhodnúť podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny
poriadok“) a na návrh mnou ustanovenej osobitnej komisie zriadenej podľa § 61 ods. 2
správneho poriadku, podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku

prerušujem
konanie o rozklade podanom spoločnosťami KORADOOR, so sídlom Vrútocká 256, 038
52 Sučany a Arbitrážny dom, a. s., so sídlom Československej armády 24, 974 01 Banská
Bystrica proti rozhodnutiu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia
cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej len „ministerstvo“),
č.
07247/2022/SCDPK-23198 zo dňa 23.02.2022 (ďalej len „rozhodnutie ministerstva“),
ktorým ministerstvo ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty podľa § 5
ods. 2 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.“) povolilo do 31.12.2027 časovo obmedzené predčasné užívanie
stavebných objektov stavby „Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany“ uvedených vo výrokovej
časti rozhodnutia ministerstva, a to do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
vydanom v konaní, v ktorom sa rozhoduje o nepriznaní postavenia účastníkov konania
spoločností KORADOOR, so sídlom Vrútocká 256, 038 52 Sučany a Arbitrážny dom, a.
s., Československej armády 24, 974 01 Banská Bystrica v kolaudačnom konaní na stavbu:
„Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany“, ktoré je vedené pod č. 07247/2022/SCDPK na
ministerstve ako špeciálnom stavebnom úrade (ďalej len „kolaudačné konanie“).
O d ô v o d n e n i e:
Ministerstvo rozhodnutím ministerstva povolilo do 31.12.2027 časovo obmedzené
predčasné užívanie stavebných objektov stavby „Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany“
uvedených vo výrokovej časti rozhodnutia ministerstva. Proti rozhodnutiu ministerstva
podali rozklad spoločnosti KORADOOR, so sídlom Vrútocká 256, 038 52 Sučany a
Arbitrážny dom, a. s., so sídlom Československej armády 24, 974 01 Banská Bystrica
(ďalej len „odvolatelia“). Keďže ministerstvo bolo presvedčené, že odvolatelia nie sú
účastníkmi predmetného konania, listom č. 07247/2022/SCDPK-29404 zo dňa 10.03.2022
oznámilo odvolateľom začatie konania o nepriznaní postavenia účastníkov konania v
kolaudačnom konaní a požiadalo ich, aby uviedli dôvody, pre ktoré sa považujú za
účastníkov konania a ktoré odôvodňujú podanie rozkladu voči rozhodnutiu ministerstva.
Odvolatelia listom zo dňa 28.03.2022 oznámili ministerstvu dôvody, pre ktoré sú podľa ich
názoru účastníkmi kolaudačného konania. Následne ministerstvo vydalo rozhodnutie č.
07247/2022/SCDPK/39032 zo dňa 05.04.2022, ktorým odvolateľom nepriznalo postavenie
účastníkov
kolaudačného
konania.
Rozhodnutie
ministerstva
č.

07247/2022/SCDPK/39032 zo dňa 05.04.2022, ktorým odvolateľom nepriznalo postavenie
účastníkov kolaudačného konania ešte nenadobudlo právoplatnosť.
Ministerstvo podľa § 57 ods. 2 v spojení s § 61 ods. 3 správneho poriadku predložilo
listom č. 07247/2022/SCDPK/40054 zo dňa 08.04.2022 rozklad odvolateľov proti
rozhodnutiu ministerstva o časovo obmedzenom predčasnom užívaní stavebných objektov
stavby „Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany“ na rozhodnutie odvolaciemu orgánu, ktorým
je podľa § 61 ods. 2 správneho poriadku minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky
ako vedúci ústredného orgánu štátnej správy.
Osobitná komisia zriadená podľa § 61 ods. 2 správneho poriadku preskúmala
rozhodnutie ministerstva, podaný rozklad proti nemu, ako aj predložený spisový materiál
v predmetnej veci. Osobitná komisia zistila, že podanie je rozklad, ktorý smeruje proti
rozhodnutiu ministerstva a je podaný včas. Osobitná komisia však zistila, že k dnešnému
dňu nie je právoplatne rozhodnuté, či sú, alebo nie sú odvolatelia účastníkmi
kolaudačného konania. Osobitná komisia preto preskúmala v celom rozsahu aj konanie,
ktoré predchádzalo vydaniu rozhodnutia ministerstva, ako aj podklady pre napadnuté
rozhodnutie spolu s predloženým spisovým materiálom v tejto veci a navrhla mne,
ministrovi dopravy a výstavby SR (ďalej len „minister“), aby som ako príslušný vedúci
ústredného orgánu štátnej správy vzhľadom na ďalej uvedené dôvody prerušil konanie
o rozklade podanom odvolateľmi proti rozhodnutiu ministerstva.
Podľa § 14 ods. 1 správneho poriadku účastníkom konania je ten, o koho právach,
právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať alebo koho práva, právom
chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté; účastníkom
konania je aj ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom
chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa
preukáže opak.
Podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku správny orgán konanie preruší, ak sa začalo
konanie o predbežnej otázke alebo ak bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote
odstránil nedostatky podania, alebo ak účastník konania nemá zákonného zástupcu alebo
ustanoveného opatrovníka, hoci ho má mať, alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon.
Podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku správny orgán v konaní pokračuje z vlastného
podnetu alebo na podnet účastníka konania, len čo pominuli prekážky, pre ktoré sa konanie
prerušilo, prípadne len čo uplynula lehota uvedená v odseku 2.
Podľa § 78 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) účastníkmi
kolaudačného konania sú stavebník, vlastník stavby, ak nie je stavebníkom a vlastník
pozemku, na ktorom je stavba umiestnená.
Z § 14 ods. 1 správneho poriadku v spojení s § 78 ods. 1 stavebného zákona vyplýva,
že akýkoľvek subjekt, ktorý tvrdí, že je účastníkom kolaudačného konania, sa považuje za
účastníka tohto konania do času, kým sa preukáže opak, t. j. kým nenadobudne
právoplatnosť rozhodnutie vydané v konaní, v ktorom sa takémuto subjektu neprizná
postavenie účastníka konania. Pre riadne vedenie správneho konania v merite veci je
potrebné ustáliť okruh účastníkov tohto konania. Konanie o tom, či je právnická osoba
alebo fyzická osoba účastníkom správneho konania, je vo vzťahu ku konaniu v merite veci
teda predbežnou otázkou. Preto je v predmetnom kolaudačnom konaní predbežnou
otázkou, či sú odvolatelia účastníkmi tohto kolaudačného konania, alebo nimi nie sú.
Keďže v konaní, v ktorom sa rozhoduje o nepriznaní postavenia odvolateľov ako
účastníkov konania v rámci kolaudačného konania, ešte neexistuje právoplatné
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rozhodnutie, bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 29 ods. 3 správneho poriadku nemožno odvolať.
Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.
V konaní o rozklade odvolateľov sa bude pokračovať z vlastného podnetu alebo z
podnetu účastníkov konania, len čo pominú prekážky, pre ktoré sa konanie prerušilo. Počas
prerušenia konania neplynú lehoty ustanovené správnym poriadkom.
V Bratislave dňa 11.5.2022

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:
1. 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.
2. Zainteresovaná verejnosť podľa ust. § 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. 292/2011-3.4/ml zo dňa
07.02.2012 v znení rozhodnutia č. 2775/2016-3.6/ml zo dňa 04.01.2016.
3. Národná diaľničná spoločnosť a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Na vedomie :
1. Mesto Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, 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. Mesto Vrútky, Matušovičovský rad 4, 038 61 Vrútky, so žiadosťou o zverejnenie
tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom
sídle obce, ak ho má zriadené
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Obec Lipovec, Hrabiny 290, 038 61 Vrútky, so žiadosťou o zverejnenie tohto
oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle
obce, ak ho má zriadené
Obec Turany, Osloboditeľov 83/91, 038 53 Turany, so žiadosťou o zverejnenie tohto
oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle
obce, ak ho má zriadené
Obec Turčianske Kľačany, 038 61 Vrútky, so žiadosťou o zverejnenie tohto
oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle
obce, ak ho má zriadené
Obec Podhradie nad Váhom, 1. mája 194/61, 038 52 Podhradie, Pošta Sučany, so
žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej
tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené
Obec Sučany, Nám. SNP 1531/31, 038 52 Sučany, so žiadosťou o zverejnenie tohto
oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle
obce, ak ho má zriadené
Obec Turčianska Štiavnička, 038 51 Turčianska Štiavnička, so žiadosťou
o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce
a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené
Obec Nolčovo, Nolčovo 79, 038 54 Krpeľany, so žiadosťou o zverejnenie tohto
oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle
obce, ak ho má zriadené
MŽP SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava + príloha podklady podľa §
140c ods. 2 stavebného zákona
Ministerstvo vnútra SR, Prezídium policajného zboru, Račianska 45, 812 72
Bratislava
Ministerstvo vnútra SR, Prezídium HaZZ, Drieňová 22, 826 86 Bratislava
Okresný úrad Žilina, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Predmestská 1613,
011 95 Žilina
Okresný úrad Martin, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Nám. S.H.
Vajanského 1, 036 01 Martin
Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o ŽP, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01
Martin
Okresný úrad Martin, Odbor pozemkový a lesný, Pavla Mudroňa 45, 036 01 Martin
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 010 01 Žilina
ŽSR Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Slovenská správa ciest, IV a SC, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
Správa a údržba ciest Žilinského samosprávneho kraja, Kollárova 94, 037 72 Martin
Krajské riaditeľstvo policajného zboru, KDI, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina
Okresné riaditeľstvo policajného zboru, ODI, M. R. Štefánika 44, 036 48 Martin
Ministerstvo vnútra SR, Prezídium HaZZ, Drieňová 22, 826 86 Bratislava
Letecký úrad SR, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
Krajské riaditeľstvo HaZZ, Námestie požiarnikov 1, 010 01 Žilina
Obvodný banský úrad, ul. 9. mája 2, 975 90 Banská Bystrica
KPÚ, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
ŠOP, Tajovského 28B, 974 09 Banská Bystrica
SVP, š.p., Nábrežie I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava, Vodné elektrárne Trenčín OZ, Soblahovská 2,
911 69 Trenčín
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin
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SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Slovak Telekom a.s , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
Energotel a.s., ul. Republiky 5, 010 47 Žilina
Transpetrol a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava
Sitel s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice
UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Na Závaží 7, 010 01 Žilina
BIO102, s.r.o. so sídlom J. Derku 785, 911 01 Trenčín
Turčianska drevárska spoločnosť, a.s., Vrútocká 256/3, 038 52 Sučany
KORADOOR-M s.r.o., Vrútocká 256/3, 038 52 Sučany
BRA-VUR, a.s., Ulica za mostom 4, 038 61 Vrútky
EE & MC Consult Next, SE, Ventúrska 3, 811 01 Bratislava
Poľnohospodárske družstvo Kľačianska Magura, Vrútky 61, 038 61 Turčianske
Kľačany
Agromajetok, s.r.o., Sučany 1259, 038 52 Sučany
AGRIFARM, spol. s r.o., Hviezdoslavova 4, 038 51 Turčianska Štiavnička
AFG s.r.o., Dĺžiny 122/40, 039 01 Turčianske Teplice
Martico, s.r.o., Východná 14, 036 01 Martin
AUTONA s.r.o., Hurbanova ul. 29, Košúty I., 036 01 Martin
Arbitrážny dom a.s., Československej armády 24, 974 01 Banská Bystrica
PREFA Sučany, a.s., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
Inšpektorát práce, Hlavná 2, 010 09 Žilina
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
DOPRAVOPROJEKT, a.s., so sídlom Kominárska 2,4 Bratislava 832 03
Váhostav – SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina
NDS a.s., Investičný odbor Žilina, Radlinského 13/373, 010 01 Žilina
MDV SR - Oddelenie oblastného hygienika Žilina, Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina
MDV SR – C 300 – sekcia železničnej dopravy a dráh
MDV SR – sekcia riadenia projektov

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia oznámenia verejnej vyhlášky:

Dátum vyvesenia: ....................

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

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

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