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MESTO   N I T R A , Štefánikova trieda 60 Nitra 
________________________________________________________________________________________________ 
Číslo:UHA-DUaI-20776/2018-016-Ing.Dá                                                                               V Nitre dňa 12.04.2019 

 
Titl. 

Slovenská správa ciest 

Miletičova 19 

826 19 Bratislava 2 
________________________________________________________________________________ 
V e c  :  povolenie na predčasné užívanie stavby pred odovzdaním a prevzatím všetkých dodávok stavby  

 

R O Z H O D N U T I E 
 
Dňa 28.11.2018 podal stavebník: Slovenská správa ciest so sídlom Miletičova 19, 826 19 Bratislava 2, 
IČO: 003328  (ďalej len „stavebník“), na Mesto Nitra, Útvar hlavného architekta, referát dopravného 
urbanizmu a inžinieringu (ďalej ako „Mesto Nitra“), žiadosť na vydanie rozhodnutia o predčasnom užívaní 
stavby aj pred odovzdaním a prevzatím všetkých dodávok stavby (novostavby): „Príprava strategického 
parku Nitra“,obj. SO 101 – Účelová komunikácia (obchvat), I. úsek Spolu s dočasným napojením; 
parcela register „C“: 401/45, 401/44, 401/43, 401/42, 401/41, 401/40 (pôvodné  401/1,  394/1, 394/2, 397/1, 
397/2, 401/1, 402/1), parcela register „C“: 520/236, 520/532, 520/533, 520/235, 520/234, 520/233, 520/231, 
520/230, 520/229, 520/228, 520/227, 520/226, 520/225, 520/224, 520/223, 520/222, 520/221, 520/220, 
520/219, 520/217, 520/218, 520/536, 520/537, 520/216, 520/538, 520/215, 520/214, 520/212, 520/213, 
520/210, 520/211, 520/209, 520/208, 520/207, 520/206, 520/205, 520/195, 520/193, 520/542, 520/192, 
520/191, 520/190, 520/189, 520/188, 520/187, 520/548, 520/549, 520/186, 520/185, 520/184, 520/183, 
520/182, 520/181, 520/180, 520/179, 520/178, 520/177, 520/141, 520/140, 520/139, 520/138, 520/137, 
520/136, 520/135, 520/134, 520/133, 520/130, 520/129, 520/128, 520/127, 520/126, 520/125, 520/124, 
520/123, 520/122, 520/121, 520/610, 520/611, 520/120, 520/577, 520/119, 520/118, 520/116, 520/578, 
520/115, 520/114, 520/113, 520/112, 520/111, 520/110, 520/109, 520/108, 520/98, 520/97, 520/96, 520/95, 
520/94, 520/93, 520/92, 520/91, 520/582, 520/583, 520/90, 520/89, 520/88, 520/87, 520/86, 520/85, 520/84, 
520/83, 520/82, 520/81, 520/80, 520/79, 520/78, 520/585, 520/77, 520/76, 520/75, 520/74, 520/73, 520/587, 
520/590, 520/72, 520/591, 520/71, 520/70, 520/69, 520/68, 520/67 (pôvodné 520/1, 472/3, 473/3, 476/2, 
477/2, 480/2, 481/1, 481/2, 485, 486, 491, 492, 499/1, 499/2, 505/3, 506/2, 507/2, 508/2, 509/2, 512/3, 513, 
514/3, 518, 517/2, 519, 520, 523, 524, 525, 526, 529, 530, 532, 535, 538, 749/4, 539/2, 540/2, 545/2, 546 , 
551, 552, 557/2, 558/3, 558/4, 563/1, 563/4, 564/2, 567/2, 569/2, 574/3, 574/4, 575/5, 575/6, 575/7, 575/8, 
750/2, 1521, 1522, 1523, 1524/1, 1524/2, 1525, 1526, 1527, 1528, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 
1537/1, 1537/2, 1538, 1539, 1540, 1541/1, 1541/2, 1542/2, 1543, 1544, 1545, 1546/1, 1546/2, 1547/1, 
1547/2, 1548/1, 1548/2, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556/1, 1556/2, 1557, 1558, 1559, 1560, 
1561/1, 1561/2, 1562, 1563, 1564, 1565/1, 1565/2, 1566, 1567, 1568, 1251, 1250, 1249, 1248, 1247/2, 
1247/1, 1246, 1245, 1244, 1243, 1242, 1241, 1240, 1239/2, 1238, 1237, 1569/4); parcela register „C“: 
1251/3; parcela register „C“: 1569/2 = parcely register „E“:  1569/4, 3023/2; parcela register „C“: 3023/73 = 
parcela register „E“:  3023/2; parcela register „C“: 3023/35 = parcela register „E“:  1410; parcela register 
„C“: 3023/36 = parcela register „E“:  1409; parcela register „C“: 1497/182 = parcela register „E“:  1409; 
parcela register „C“: 3023/37 = parcela register „E“:  1407; parcela register „C“: 1497/181 = parcela register 
„E“:  1407; parcela register „C“: 1497/180, 3023/38, 3023/39, 1497/179; parcela register „C“: 1497/178 = 
parcela register „E“:  1400; parcela register „C“: 3023/40 = parcela register „E“:  1400; parcela register „C“: 
3023/41 = parcela register „E“:  1399; parcela register „C“: 1497/177 = parcela register „E“:  1399; parcela 
register „C“: 1497/176 = parcela register „E“:  1398; parcela register „C“: 3023/42 = parcela register „E“:  
1398; parcela register „C“: 3023/43 = parcela register „E“:  1396/3; parcela register „C“: 1497/175 = parcela 
register „E“:  1396/3; parcela register „C“: 1497/174, 3023/44; parcela register „C“: 3023/45 = parcely 
register „E“:  1396/1; parcela register „C“: 1497/173 = parcely register „E“:  1396/1; parcela register „C“: 
1497/172, 3023/46; parcela register „C“: 3023/47 = parcela register „E“:  1394/1; parcela register „C“: 
1497/170 = parcela register „E“:  1394/1;parcela register „C“: 1497/169 = parcela register „E“:  1391/2; 
parcela register „C“: 3023/48 = parcela register „E“:  1391/2; parcela register „C“: 3023/49 = parcela register 
„E“:  1390/2; parcela register „C“: 1497/168 = parcela register „E“:  1390/1; parcela register „C“: 1497/167 
= parcela register „E“:  1389/1; parcela register „C“: 3023/50 = parcela register „E“: 1389/1; parcela register 
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„C“: 3023/51, 1497/166; parcela register „C“: 1497/165 = parcela register „E“:  1387/2; parcela register „C“: 
3023/52 = parcela register „E“:  1387/2; parcela register „C“: 3023/53 = parcela register „E“:  1387/1; 
parcela register „C“: 1497/164 = parcela register „E“:  1387/1; parcela register „C“: 1497/163 = parcela 
register „E“:  1386/1; parcela register „C“: 3023/54 = parcela register „E“:  1386/1; parcela register „C“: 
3023/55 = parcela register „E“:  1385/1; parcela register „C“: 1497/162 = parcela register „E“:  1385/1; 
parcela register „C“: 1497/161 = parcela register „E“:  1384/1; parcela register „C“: 3023/56 = parcela 
register „E“:  1384/1; parcela register „C“: 3023/57 = parcela register „E“:  1383/1; parcela register „C“: 
1497/160 = parcela register „E“:  1383/1; parcela register „C“: 1497/159 = parcela register „E“:  1382/1; 
parcela register „C“: 3023/58 = parcela register „E“:  1382/1; parcela register „C“: 3023/59 = parcela register 
„E“:  1381/1; parcela register „C“: 1497/158 = parcela register „E“:  1381/1; parcela register „C“: 1497/157 
= parcela register „E“:  1380/1; parcela register „C“: 3023/60 = parcela register „E“:  1380/1; parcela register 
„C“: 1497/156; parcela register „C“: 1497/155 = parcela register „E“:  1379/1; parcela register „C“: 3023/72 
= parcela register „E“:  3023/2; parcela register „C“: 3023/71 = parcela register „E“:  1384/2; parcela register 
„C“: 1394/2, 1394/18, 1394/17, 1394/20, 1394/21, 1394/22, 1394/16, 1394/15, 1394/23 (pôvodné 1394/2, 
1377/2, 1378/2, 1379/3, 1379/4, 1380/2, 1381/2, 1382/2, 1383/2, 1384/2); parcela register „C“: 1264/56, 
1264/57, 1264/58, 1264/59, 1264/60, 1264/92, 1264/93, 1264/94, 1264/95, 1264/96 (pôvodné 1264/3, 3024, 
1374/2, 1372, 1371/2, 1370/2, 1369/2, 1368/2, 1367/2, 1366/2, 1365/2); parcela register „C“: 1569/1 = 
parcela register „E“:  1569/1; parcela register „C“: 1067/68, 1067/69 (pôvodné 1067/1,  1122/1, 1122/2); 
parcela register „C“: 1264/105 (pôvodné 1264/2), 1264/10, 1264/36, 1264/55, 1264/54, 1264/53; parcela 
register „C“: 1264/91 = parcela register „E“:  1317/1;parcela register „C“: 1264/90, 1264/89, 1264/88, 
1264/87, 1264/86; parcela register „C“: 1264/85; parcela register „C“: 1264/84; parcela register „C“: 
1264/83, 1264/82, 1264/81, 1264/80; parcela register „C“: 1264/79; parcela register „C“: 1264/78; parcela 
register „C“: 1264/77; parcela register „C“: 1264/76; parcela register „C“: 1254/6 = parcela register „E“:  
1254/1; parcela register „C“: 3023/14= parcela register „E“:  3023/2; parcela register „C“: 1065/16; parcela 
register „C“: 3023/15= parcela register „E“:  3023/2; v katastrálnom území: Dražovce; parcela register „C“: 
4787/2, 4790/4, 4790/5, 4791/2, 4794/16, 4794/15, 4770/8, 4798/2, 4798/13, 4798/10, 4457/71, 4457/102, 
4457/35; v katastrálnom území: Zobor; stav. obj. SO 201 – Most na komunikácii (obchvat), úsek I. v km 
0,250 nad potokom Dobrotka; parcela register „C“: 1065/16; v katastrálnom území: Dražovce; stav. obj 
SO 202 – Podjazd pre cyklistov a SVP pod komunikáciou (obchvat) v 0,5 km; parcela register „C“ : 
1264/89, 1264/90, 3023/4, 3023/16 = parcela register „E“ : 3023/2; v katastrálnom území: Dražovce; stav. 
obj. SO 203 – Most na komunikácii (obchvat v km 0,700 nad komunikáciou do existujúceho 
priemyselného parku; parcela register „C“ : 1264/36, 1264/54, 1264/55; v katastrálnom území: Dražovce; 
stav. obj. SO 251 – Oporné múry v 0,650 km komunikácie (obchvat) vpravo; parcela register „C“ : 
1264/53, 1264/54, 1264/86, 1264/87, 1264/88, 1264/89, 1264/90, 1264/91 parcely register „E“ : 1317/1; 
v katastrálnom území: Dražovce; stav. obj SO 252 – Oporné múry v 0,650 km komunikácie (obchvat) 
vľavo; parcela register „C“ : 1264/53, 1264/87, 1264/88, 1264/89, 1264/90, 1264/91; parcela register „E“ : 
1317/1; v katastrálnom území: Dražovce (parcelné čísla sú uvedené podľa stavebného povolenia číslo UHA-
DaCH-5484/2016-007-Ing.Dá zo dňa 04.11.2016 - právoplatné dňom 30.01.2017, ktorého neoddeliteľnou 
súčasťou sú Oznámenia o oprave zrejmej chyby v písaní č. UHA-DaCH-5484/2016-008-Ing.Dá zo dňa 
08.11.2016 a č. UHA-DaCH-5484/2016-009-Ing.Dá zo dňa 24.11.2016 vydané Mestom Nitra. 
 
Pre stavbu bolo Mestom Nitra vydané stavebné povolenie č.j. UHA-DaCH-5484/2016-007-Ing.Dá zo dňa 
04.11.2016 (právoplatné dňom 30.01.2017), ktorého neoddeliteľnou súčasťou sú Oznámenia o oprave 
zrejmej chyby v písaní č. UHA-DaCH-5484/2016-008-Ing.Dá zo dňa 08.11.2016 a č. UHA-DaCH-
5484/2016-009-Ing.Dá zo dňa 24.11.2016 vydané Mestom Nitra. 
 
Mesto Nitra ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa ustanovenia § 3a 
ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), podľa ustanovenia § 46 zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), na základe predložených dokladov, stanovísk 
a posúdení, na základe  výsledkov uskutočneného konania ( § 80 a § 81 ods. 4 stavebného zákona ) 
a tvaromiestnej obhliadky stavby vykonanej dňa 05.03.2019   v y d á v a 

 

r o z h o d n u t i e  , 
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ktorým podľa § 83 stavebného zákona 
p o v o ľ u j e   

     

časovo obmedzené predčasné užívanie časti stavby aj pred odovzdaním a prevzatím všetkých 

dodávok 

do 01.04.2021 
 

stavby :                                            
„Príprava strategického parku Nitra“ 

v rozsahu : 
SO 101 – Účelová komunikácia (obchvat), I. úsek Spolu s dočasným napojením 
parcelné čísla         :  

- parcela register „C“:  401/45, 401/44, 401/43, 401/42, 401/41, 401/40 (pôvodné  401/1,  394/1, 
394/2, 397/1, 397/2, 401/1, 402/1), parcela register „C“: 520/236, 520/532, 520/533, 520/235, 
520/234, 520/233, 520/231, 520/230, 520/229, 520/228, 520/227, 520/226, 520/225, 520/224, 
520/223, 520/222, 520/221, 520/220, 520/219, 520/217, 520/218, 520/536, 520/537, 520/216, 
520/538, 520/215, 520/214, 520/212, 520/213, 520/210, 520/211, 520/209, 520/208, 520/207, 
520/206, 520/205, 520/195, 520/193, 520/542, 520/192, 520/191, 520/190, 520/189, 520/188, 
520/187, 520/548, 520/549, 520/186, 520/185, 520/184, 520/183, 520/182, 520/181, 520/180, 
520/179, 520/178, 520/177, 520/141, 520/140, 520/139, 520/138, 520/137, 520/136, 520/135, 
520/134, 520/133, 520/130, 520/129, 520/128, 520/127, 520/126, 520/125, 520/124, 520/123, 
520/122, 520/121, 520/610, 520/611, 520/120, 520/577, 520/119, 520/118, 520/116, 520/578, 
520/115, 520/114, 520/113, 520/112, 520/111, 520/110, 520/109, 520/108, 520/98, 520/97, 520/96, 
520/95, 520/94, 520/93, 520/92, 520/91, 520/582, 520/583, 520/90, 520/89, 520/88, 520/87, 520/86, 
520/85, 520/84, 520/83, 520/82, 520/81, 520/80, 520/79, 520/78, 520/585, 520/77, 520/76, 520/75, 
520/74, 520/73, 520/587, 520/590, 520/72, 520/591, 520/71, 520/70, 520/69, 520/68, 520/67 
(pôvodné 520/1, 472/3, 473/3, 476/2, 477/2, 480/2, 481/1, 481/2, 485, 486, 491, 492, 499/1, 499/2, 
505/3, 506/2, 507/2, 508/2, 509/2, 512/3, 513, 514/3, 518, 517/2, 519, 520, 523, 524, 525, 526, 529, 
530, 532, 535, 538, 749/4, 539/2, 540/2, 545/2, 546 , 551, 552, 557/2, 558/3, 558/4, 563/1, 563/4, 
564/2, 567/2, 569/2, 574/3, 574/4, 575/5, 575/6, 575/7, 575/8, 750/2, 1521, 1522, 1523, 1524/1, 
1524/2, 1525, 1526, 1527, 1528, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537/1, 1537/2, 1538, 1539, 
1540, 1541/1, 1541/2, 1542/2, 1543, 1544, 1545, 1546/1, 1546/2, 1547/1, 1547/2, 1548/1, 1548/2, 
1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556/1, 1556/2, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561/1, 1561/2, 
1562, 1563, 1564, 1565/1, 1565/2, 1566, 1567, 1568, 1251, 1250, 1249, 1248, 1247/2, 1247/1, 1246, 
1245, 1244, 1243, 1242, 1241, 1240, 1239/2, 1238, 1237, 1569/4); parcela register „C“: 1251/3; 
parcela register „C“: 1569/2 = parcely register „E“:  1569/4, 3023/2; parcela register „C“: 3023/73 = 
parcela register „E“:  3023/2; parcela register „C“: 3023/35 = parcela register „E“:  1410; parcela 
register „C“: 3023/36 = parcela register „E“:  1409; parcela register „C“: 1497/182 = parcela register 
„E“:  1409; parcela register „C“: 3023/37 = parcela register „E“:  1407; parcela register „C“: 
1497/181 = parcela register „E“:  1407; parcela register „C“: 1497/180, 3023/38, 3023/39, 1497/179; 
parcela register „C“: 1497/178 = parcela register „E“:  1400; parcela register „C“: 3023/40 = parcela 
register „E“:  1400; parcela register „C“: 3023/41 = parcela register „E“:  1399; parcela register „C“: 
1497/177 = parcela register „E“:  1399; parcela register „C“: 1497/176 = parcela register „E“:  1398; 
parcela register „C“: 3023/42 = parcela register „E“:  1398; parcela register „C“: 3023/43 = parcela 
register „E“:  1396/3; parcela register „C“: 1497/175 = parcela register „E“:  1396/3; parcela register 
„C“: 1497/174, 3023/44; parcela register „C“: 3023/45 = parcely register „E“:  1396/1; parcela 
register „C“: 1497/173 = parcely register „E“:  1396/1; parcela register „C“: 1497/172, 3023/46; 
parcela register „C“: 3023/47 = parcela register „E“:  1394/1; parcela register „C“: 1497/170 = 
parcela register „E“:  1394/1;parcela register „C“: 1497/169 = parcela register „E“:  1391/2; parcela 
register „C“: 3023/48 = parcela register „E“:  1391/2; parcela register „C“: 3023/49 = parcela 
register „E“:  1390/2; parcela register „C“: 1497/168 = parcela register „E“:  1390/1; parcela register 
„C“: 1497/167 = parcela register „E“:  1389/1; parcela register „C“: 3023/50 = parcela register „E“: 
1389/1; parcela register „C“: 3023/51, 1497/166; parcela register „C“: 1497/165 = parcela register 
„E“:  1387/2; parcela register „C“: 3023/52 = parcela register „E“:  1387/2; parcela register „C“: 
3023/53 = parcela register „E“:  1387/1; parcela register „C“: 1497/164 = parcela register „E“:  
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1387/1; parcela register „C“: 1497/163 = parcela register „E“:  1386/1; parcela register „C“: 3023/54 
= parcela register „E“:  1386/1; parcela register „C“: 3023/55 = parcela register „E“:  1385/1; parcela 
register „C“: 1497/162 = parcela register „E“:  1385/1; parcela register „C“: 1497/161 = parcela 
register „E“:  1384/1; parcela register „C“: 3023/56 = parcela register „E“:  1384/1; parcela register 
„C“: 3023/57 = parcela register „E“:  1383/1; parcela register „C“: 1497/160 = parcela register „E“:  
1383/1; parcela register „C“: 1497/159 = parcela register „E“:  1382/1; parcela register „C“: 3023/58 
= parcela register „E“:  1382/1; parcela register „C“: 3023/59 = parcela register „E“:  1381/1; parcela 
register „C“: 1497/158 = parcela register „E“:  1381/1; parcela register „C“: 1497/157 = parcela 
register „E“:  1380/1; parcela register „C“: 3023/60 = parcela register „E“:  1380/1; parcela register 
„C“: 1497/156; parcela register „C“: 1497/155 = parcela register „E“:  1379/1; parcela register „C“: 
3023/72 = parcela register „E“:  3023/2; parcela register „C“: 3023/71 = parcela register „E“:  
1384/2; parcela register „C“: 1394/2, 1394/18, 1394/17, 1394/20, 1394/21, 1394/22, 1394/16, 
1394/15, 1394/23 (pôvodné 1394/2, 1377/2, 1378/2, 1379/3, 1379/4, 1380/2, 1381/2, 1382/2, 1383/2, 
1384/2); parcela register „C“: 1264/56, 1264/57, 1264/58, 1264/59, 1264/60, 1264/92, 1264/93, 
1264/94, 1264/95, 1264/96 (pôvodné 1264/3, 3024, 1374/2, 1372, 1371/2, 1370/2, 1369/2, 1368/2, 
1367/2, 1366/2, 1365/2); parcela register „C“: 1569/1 = parcela register „E“:  1569/1; parcela 
register „C“: 1067/68, 1067/69 (pôvodné 1067/1,  1122/1, 1122/2); parcela register „C“: 1264/105 
(pôvodné 1264/2), 1264/10, 1264/36, 1264/55, 1264/54, 1264/53; parcela register „C“: 1264/91 = 
parcela register „E“:  1317/1;parcela register „C“: 1264/90, 1264/89, 1264/88, 1264/87, 1264/86; 
parcela register „C“: 1264/85; parcela register „C“: 1264/84; parcela register „C“: 1264/83, 1264/82, 
1264/81, 1264/80; parcela register „C“: 1264/79; parcela register „C“: 1264/78; parcela register „C“: 
1264/77; parcela register „C“: 1264/76; parcela register „C“: 1254/6 = parcela register „E“:  1254/1; 
parcela register „C“: 3023/14= parcela register „E“:  3023/2; parcela register „C“: 1065/16; parcela 
register „C“: 3023/15= parcela register „E“:  3023/2; 

- Parcelné čísla sú uvedené podľa stavebného povolenia číslo UHA-DaCH-5484/2016-007-Ing.Dá zo 
dňa 04.11.2016 - právoplatné dňom 30.01.2017, ktorého neoddeliteľnou súčasťou sú Oznámenia 
o oprave zrejmej chyby v písaní č. UHA-DaCH-5484/2016-008-Ing.Dá zo dňa 08.11.2016 a č. 
UHA-DaCH-5484/2016-009-Ing.Dá zo dňa 24.11.2016 vydané Mestom Nitra; 

katastrálne územie  : Dražovce;   
parcelné čísla         :  

- parcela register „C“: 1264/10, 1264/105, 1264/36, 1264/55, 1264/54, 1264/53, 1264/91, 1264/90, 
1264/89, 1264/88, 1264/87, 1264/86, 1264/85, 1264/84, 1264/83, 1264/82, 1264/81, 1264/80, 
1264/79, 1264/78, 1264/77, 1264/76, 3023/14, 1254/6, 1065/16, 3023/15, 1264/109 (parc.čísla podľa 
porealizačného zamerania);   

katastrálne územie  : Dražovce;   
parcelné čísla         :  

- parcela register „C“: 4787/2, 4790/4, 4790/5, 4791/2, 4794/16, 4794/15, 4770/8, 4798/2, 4798/13, 
4798/10, 4457/71, 4457/102, 4457/35  

- Parcelné čísla sú uvedené podľa stavebného povolenia číslo UHA-DaCH-5484/2016-007-Ing.Dá zo 
dňa 04.11.2016 - právoplatné dňom 30.01.2017, ktorého neoddeliteľnou súčasťou sú Oznámenia 
o oprave zrejmej chyby v písaní č. UHA-DaCH-5484/2016-008-Ing.Dá zo dňa 08.11.2016 a č. 
UHA-DaCH-5484/2016-009-Ing.Dá zo dňa 24.11.2016 vydané Mestom Nitra; 

katastrálne územie  : Zobor;   
parcelné čísla         :  

- parcela register „C“: 4787/2, 4790/4, 4790/5, 4770/8, 4798/10, 4798/13, 4457/70, 4457/71(parc.čísla 
podľa porealizačného zamerania);   

katastrálne územie  : Zobor;   
 
SO 201 – Most na komunikácii (obchvat), úsek I. v km 0,250 nad potokom Dobrotka 
parcelné čísla         :  

- parcela register „C“: 1065/16 
- Parcelné čísla sú uvedené podľa stavebného povolenia číslo UHA-DaCH-5484/2016-007-Ing.Dá zo 

dňa 04.11.2016 - právoplatné dňom 30.01.2017, ktorého neoddeliteľnou súčasťou sú Oznámenia 
o oprave zrejmej chyby v písaní č. UHA-DaCH-5484/2016-008-Ing.Dá zo dňa 08.11.2016 a č. 
UHA-DaCH-5484/2016-009-Ing.Dá zo dňa 24.11.2016 vydané Mestom Nitra; 
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katastrálne územie: Dražovce;  
parcelné čísla         :  

- parcela register „C“: 3023/14, 1065/16 (parc.čísla podľa porealizačného zamerania);   
katastrálne územie  : Dražovce;   
 
SO 202  - Podjazd pre cyklistov a SVP pod komunikáciou (obchvat) v 0,5 km  
parcelné čísla         :  

- parcela register „C“: 1264/89, 1264/90, 3023/4, 3023/16 = parcela register „E“ : 3023/2; 
- Parcelné čísla sú uvedené podľa stavebného povolenia číslo UHA-DaCH-5484/2016-007-Ing.Dá zo 

dňa 04.11.2016 - právoplatné dňom 30.01.2017, ktorého neoddeliteľnou súčasťou sú Oznámenia 
o oprave zrejmej chyby v písaní č. UHA-DaCH-5484/2016-008-Ing.Dá zo dňa 08.11.2016 a č. 
UHA-DaCH-5484/2016-009-Ing.Dá zo dňa 24.11.2016 vydané Mestom Nitra; 

katastrálne územie  : Dražovce;   
parcelné čísla         :  

- parcela register „C“: 1264/89, 1264/90 (parc.čísla podľa porealizačného zamerania);   
katastrálne územie  : Dražovce;   
 
SO 203 – Most na komunikácii (obchvat v km 0,700 nad komunikáciou do existujúceho priemyselného  
               parku 
parcelné čísla         :  

- parcela register „C“: 1264/36, 1264/54, 1264/55; 
- Parcelné čísla sú uvedené podľa stavebného povolenia číslo UHA-DaCH-5484/2016-007-Ing.Dá zo 

dňa 04.11.2016 - právoplatné dňom 30.01.2017, ktorého neoddeliteľnou súčasťou sú Oznámenia 
o oprave zrejmej chyby v písaní č. UHA-DaCH-5484/2016-008-Ing.Dá zo dňa 08.11.2016 a č. 
UHA-DaCH-5484/2016-009-Ing.Dá zo dňa 24.11.2016 vydané Mestom Nitra; 

katastrálne územie  : Dražovce;   
parcelné čísla         :  

- parcela register „C“: 1264/105, 1264/10, 1264/36, 1264/55, 1264/54, 1264/53 (parc.čísla podľa 
porealizačného zamerania);   

katastrálne územie  : Dražovce;   
 
SO 251 – Oporné múry v 0,650 km komunikácie (obchvat) vpravo 
parcelné čísla         :  

- parcela register „C“: 1264/53, 1264/54, 1264/86, 1264/87, 1264/88, 1264/89, 1264/90, 1264/91 
parcely register „E“ : 1317/1; 

- Parcelné čísla sú uvedené podľa stavebného povolenia číslo UHA-DaCH-5484/2016-007-Ing.Dá zo 
dňa 04.11.2016 - právoplatné dňom 30.01.2017, ktorého neoddeliteľnou súčasťou sú Oznámenia 
o oprave zrejmej chyby v písaní č. UHA-DaCH-5484/2016-008-Ing.Dá zo dňa 08.11.2016 a č. 
UHA-DaCH-5484/2016-009-Ing.Dá zo dňa 24.11.2016 vydané Mestom Nitra; 

katastrálne územie  : Dražovce;   
parcelné čísla         :  

- parcela register „C“: 1264/54, 1264/53, 1264/91, 1264/90, 1264/89, 1264/88, 1264/87, 1264/86 
(parc.čísla podľa porealizačného zamerania);   

katastrálne územie  : Dražovce;   
 
SO 252 – Oporné múry v 0,650 km komunikácie (obchvat) vľavo 
parcelné čísla         :  

- parcela register „C“: 1264/53, 1264/87, 1264/88, 1264/89, 1264/90, 1264/91 parcely register „E“ : 
1317/1; 

- Parcelné čísla sú uvedené podľa stavebného povolenia číslo UHA-DaCH-5484/2016-007-Ing.Dá zo 
dňa 04.11.2016 - právoplatné dňom 30.01.2017, ktorého neoddeliteľnou súčasťou sú Oznámenia 
o oprave zrejmej chyby v písaní č. UHA-DaCH-5484/2016-008-Ing.Dá zo dňa 08.11.2016 a č. 
UHA-DaCH-5484/2016-009-Ing.Dá zo dňa 24.11.2016 vydané Mestom Nitra; 

katastrálne územie  : Dražovce;   
parcelné čísla         :  
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- parcela register „C“: 1264/54, 1264/53, 1264/91, 1264/90, 1264/89, 1264/88, 1264/87, 1264/86 
(parc.čísla podľa porealizačného zamerania);   

katastrálne územie  : Dražovce;   
 
účel stavby:  inžinierska dopravná stavba – komunikácie, mosty, oporné múry, podjazd pre cyklistov  
stavebník:       Slovenská správa ciest so sídlom Miletičova 19, 826 19 Bratislava 2, 
 
Stavebné objekty sú zrealizované na základe stavebného povolenia č.j. UHA-DaCH-5484/2016-007-Ing.Dá 
zo dňa 04.11.2016  (právoplatné dňom 30.01.2017), ktorého neoddeliteľnou súčasťou sú Oznámenia 
o oprave zrejmej chyby v písaní č. UHA-DaCH-5484/2016-008-Ing.Dá zo dňa 08.11.2016 a č. UHA-DaCH-
5484/2016-009-Ing.Dá zo dňa 24.11.2016 vydané Mestom Nitra. 
  
I.  Pre užívanie stavby  stavebný úrad stanovuje tieto  p o d m i e n k y  : 
1. objekty stavby užívať na účel, určený v tomto rozhodnutí;   
2. vlastníci stavebných objektov sú povinní udržiavať ich v dobrom technickom stave, aby nedošlo k ich 

znehodnoteniu; 
3. pri prevádzkovaní objektov dodržať platné predpisy a príslušné technické normy a technologické 

predpisy tak, aby bola zabezpečená ochrana verejných záujmov, dopravných záujmov, záujmov 
životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; 

 

II. Drobné nedostatky, ktoré budú odstránené v stanovených lehotách : 
- nevyskytli sa; 
 
III. P o d m i e n k y    na zaistenie bezpečnosti na stavenisku, stavbe, resp. na tej časti, kde sa dodávky 
ešte budú dokončovať : 
- pri prácach na neukončených dodávkach stavby musia byť dôsledne dodržiavané ustanovenia vyhlášok 

o bezpečnosti práce ako aj ustanovenia § 43g a § 43i stavebného zákona; 
-  priestory, v ktorých sa realizujú alebo budú realizovať stavebné práce na neukončených dodávkach, 

musia byť dôsledne oddelené od priestorov, daných do užívania týmto rozhodnutím. Stavenisko musí 
byť riadne označené a nesmie dochádzať ku križovaniu prevádzky užívanej časti stavby s časťou stavby, 
ktorú je potrebné dokončiť;  

 
IV. Ďalšie   p o d m i e n k y  : 
- do 15 dní po odovzdaní a prevzatí všetkých dodávok stavby je stavebník povinný v súlade s § 83 

stavebného zákona podať na príslušný stavebný úrad návrh na kolaudáciu stavby, dokončenej v celom jej 
rozsahu; 

 
V. Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníka konania : 
-    v uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky a pripomienky. 
 
Na základe žiadosti stavebníka zo dňa 10.01.2019 špeciálny stavebný úrad podľa § 55 ods. 2 správneho 
poriadku vylučuje vo verejnom záujme odkladný účinok proti prípadnému odvolaniu proti tomuto 
rozhodnutiu. 
 

O d ô v o d n e n i e 
 

Dňa 28.11.2018 podal stavebník: Slovenská správa ciest so sídlom Miletičova 19, 826 19 Bratislava 2, 
IČO: 003328  (ďalej len „stavebník“), na Mesto Nitra, Útvar hlavného architekta, referát dopravného 
urbanizmu a inžinieringu (ďalej ako „Mesto Nitra“), žiadosť na vydanie rozhodnutia o predčasnom užívaní 
stavby aj pred odovzdaním a prevzatím všetkých dodávok stavby (novostavby): „Príprava strategického 
parku Nitra“,obj. SO 101 – Účelová komunikácia (obchvat), I. úsek Spolu s dočasným napojením; 
parcela register „C“: 401/45, 401/44, 401/43, 401/42, 401/41, 401/40 (pôvodné  401/1,  394/1, 394/2, 397/1, 
397/2, 401/1, 402/1), parcela register „C“: 520/236, 520/532, 520/533, 520/235, 520/234, 520/233, 520/231, 
520/230, 520/229, 520/228, 520/227, 520/226, 520/225, 520/224, 520/223, 520/222, 520/221, 520/220, 
520/219, 520/217, 520/218, 520/536, 520/537, 520/216, 520/538, 520/215, 520/214, 520/212, 520/213, 



 
Strana 7 z 15 

UHA-DUaI-20776/2018-016-Ing.Dá – 12.04.2019 

520/210, 520/211, 520/209, 520/208, 520/207, 520/206, 520/205, 520/195, 520/193, 520/542, 520/192, 
520/191, 520/190, 520/189, 520/188, 520/187, 520/548, 520/549, 520/186, 520/185, 520/184, 520/183, 
520/182, 520/181, 520/180, 520/179, 520/178, 520/177, 520/141, 520/140, 520/139, 520/138, 520/137, 
520/136, 520/135, 520/134, 520/133, 520/130, 520/129, 520/128, 520/127, 520/126, 520/125, 520/124, 
520/123, 520/122, 520/121, 520/610, 520/611, 520/120, 520/577, 520/119, 520/118, 520/116, 520/578, 
520/115, 520/114, 520/113, 520/112, 520/111, 520/110, 520/109, 520/108, 520/98, 520/97, 520/96, 520/95, 
520/94, 520/93, 520/92, 520/91, 520/582, 520/583, 520/90, 520/89, 520/88, 520/87, 520/86, 520/85, 520/84, 
520/83, 520/82, 520/81, 520/80, 520/79, 520/78, 520/585, 520/77, 520/76, 520/75, 520/74, 520/73, 520/587, 
520/590, 520/72, 520/591, 520/71, 520/70, 520/69, 520/68, 520/67 (pôvodné 520/1, 472/3, 473/3, 476/2, 
477/2, 480/2, 481/1, 481/2, 485, 486, 491, 492, 499/1, 499/2, 505/3, 506/2, 507/2, 508/2, 509/2, 512/3, 513, 
514/3, 518, 517/2, 519, 520, 523, 524, 525, 526, 529, 530, 532, 535, 538, 749/4, 539/2, 540/2, 545/2, 546 , 
551, 552, 557/2, 558/3, 558/4, 563/1, 563/4, 564/2, 567/2, 569/2, 574/3, 574/4, 575/5, 575/6, 575/7, 575/8, 
750/2, 1521, 1522, 1523, 1524/1, 1524/2, 1525, 1526, 1527, 1528, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 
1537/1, 1537/2, 1538, 1539, 1540, 1541/1, 1541/2, 1542/2, 1543, 1544, 1545, 1546/1, 1546/2, 1547/1, 
1547/2, 1548/1, 1548/2, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556/1, 1556/2, 1557, 1558, 1559, 1560, 
1561/1, 1561/2, 1562, 1563, 1564, 1565/1, 1565/2, 1566, 1567, 1568, 1251, 1250, 1249, 1248, 1247/2, 
1247/1, 1246, 1245, 1244, 1243, 1242, 1241, 1240, 1239/2, 1238, 1237, 1569/4); parcela register „C“: 
1251/3; parcela register „C“: 1569/2 = parcely register „E“:  1569/4, 3023/2; parcela register „C“: 3023/73 = 
parcela register „E“:  3023/2; parcela register „C“: 3023/35 = parcela register „E“:  1410; parcela register 
„C“: 3023/36 = parcela register „E“:  1409; parcela register „C“: 1497/182 = parcela register „E“:  1409; 
parcela register „C“: 3023/37 = parcela register „E“:  1407; parcela register „C“: 1497/181 = parcela register 
„E“:  1407; parcela register „C“: 1497/180, 3023/38, 3023/39, 1497/179; parcela register „C“: 1497/178 = 
parcela register „E“:  1400; parcela register „C“: 3023/40 = parcela register „E“:  1400; parcela register „C“: 
3023/41 = parcela register „E“:  1399; parcela register „C“: 1497/177 = parcela register „E“:  1399; parcela 
register „C“: 1497/176 = parcela register „E“:  1398; parcela register „C“: 3023/42 = parcela register „E“:  
1398; parcela register „C“: 3023/43 = parcela register „E“:  1396/3; parcela register „C“: 1497/175 = parcela 
register „E“:  1396/3; parcela register „C“: 1497/174, 3023/44; parcela register „C“: 3023/45 = parcely 
register „E“:  1396/1; parcela register „C“: 1497/173 = parcely register „E“:  1396/1; parcela register „C“: 
1497/172, 3023/46; parcela register „C“: 3023/47 = parcela register „E“:  1394/1; parcela register „C“: 
1497/170 = parcela register „E“:  1394/1;parcela register „C“: 1497/169 = parcela register „E“:  1391/2; 
parcela register „C“: 3023/48 = parcela register „E“:  1391/2; parcela register „C“: 3023/49 = parcela register 
„E“:  1390/2; parcela register „C“: 1497/168 = parcela register „E“:  1390/1; parcela register „C“: 1497/167 
= parcela register „E“:  1389/1; parcela register „C“: 3023/50 = parcela register „E“: 1389/1; parcela register 
„C“: 3023/51, 1497/166; parcela register „C“: 1497/165 = parcela register „E“:  1387/2; parcela register „C“: 
3023/52 = parcela register „E“:  1387/2; parcela register „C“: 3023/53 = parcela register „E“:  1387/1; 
parcela register „C“: 1497/164 = parcela register „E“:  1387/1; parcela register „C“: 1497/163 = parcela 
register „E“:  1386/1; parcela register „C“: 3023/54 = parcela register „E“:  1386/1; parcela register „C“: 
3023/55 = parcela register „E“:  1385/1; parcela register „C“: 1497/162 = parcela register „E“:  1385/1; 
parcela register „C“: 1497/161 = parcela register „E“:  1384/1; parcela register „C“: 3023/56 = parcela 
register „E“:  1384/1; parcela register „C“: 3023/57 = parcela register „E“:  1383/1; parcela register „C“: 
1497/160 = parcela register „E“:  1383/1; parcela register „C“: 1497/159 = parcela register „E“:  1382/1; 
parcela register „C“: 3023/58 = parcela register „E“:  1382/1; parcela register „C“: 3023/59 = parcela register 
„E“:  1381/1; parcela register „C“: 1497/158 = parcela register „E“:  1381/1; parcela register „C“: 1497/157 
= parcela register „E“:  1380/1; parcela register „C“: 3023/60 = parcela register „E“:  1380/1; parcela register 
„C“: 1497/156; parcela register „C“: 1497/155 = parcela register „E“:  1379/1; parcela register „C“: 3023/72 
= parcela register „E“:  3023/2; parcela register „C“: 3023/71 = parcela register „E“:  1384/2; parcela register 
„C“: 1394/2, 1394/18, 1394/17, 1394/20, 1394/21, 1394/22, 1394/16, 1394/15, 1394/23 (pôvodné 1394/2, 
1377/2, 1378/2, 1379/3, 1379/4, 1380/2, 1381/2, 1382/2, 1383/2, 1384/2); parcela register „C“: 1264/56, 
1264/57, 1264/58, 1264/59, 1264/60, 1264/92, 1264/93, 1264/94, 1264/95, 1264/96 (pôvodné 1264/3, 3024, 
1374/2, 1372, 1371/2, 1370/2, 1369/2, 1368/2, 1367/2, 1366/2, 1365/2); parcela register „C“: 1569/1 = 
parcela register „E“:  1569/1; parcela register „C“: 1067/68, 1067/69 (pôvodné 1067/1,  1122/1, 1122/2); 
parcela register „C“: 1264/105 (pôvodné 1264/2), 1264/10, 1264/36, 1264/55, 1264/54, 1264/53; parcela 
register „C“: 1264/91 = parcela register „E“:  1317/1;parcela register „C“: 1264/90, 1264/89, 1264/88, 
1264/87, 1264/86; parcela register „C“: 1264/85; parcela register „C“: 1264/84; parcela register „C“: 
1264/83, 1264/82, 1264/81, 1264/80; parcela register „C“: 1264/79; parcela register „C“: 1264/78; parcela 
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register „C“: 1264/77; parcela register „C“: 1264/76; parcela register „C“: 1254/6 = parcela register „E“:  
1254/1; parcela register „C“: 3023/14= parcela register „E“:  3023/2; parcela register „C“: 1065/16; parcela 
register „C“: 3023/15= parcela register „E“:  3023/2; v katastrálnom území: Dražovce; parcela register „C“: 
4787/2, 4790/4, 4790/5, 4791/2, 4794/16, 4794/15, 4770/8, 4798/2, 4798/13, 4798/10, 4457/71, 4457/102, 
4457/35; v katastrálnom území: Zobor; stav. obj. SO 201 – Most na komunikácii (obchvat), úsek I. v km 
0,250 nad potokom Dobrotka; parcela register „C“: 1065/16; v katastrálnom území: Dražovce; stav. obj 
SO 202 – Podjazd pre cyklistov a SVP pod komunikáciou (obchvat) v 0,5 km; parcela register „C“ : 
1264/89, 1264/90, 3023/4, 3023/16 = parcela register „E“ : 3023/2; v katastrálnom území: Dražovce; stav. 
obj. SO 203 – Most na komunikácii (obchvat v km 0,700 nad komunikáciou do existujúceho 
priemyselného parku; parcela register „C“ : 1264/36, 1264/54, 1264/55; v katastrálnom území: Dražovce; 
stav. obj. SO 251 – Oporné múry v 0,650 km komunikácie (obchvat) vpravo; parcela register „C“ : 
1264/53, 1264/54, 1264/86, 1264/87, 1264/88, 1264/89, 1264/90, 1264/91 parcely register „E“ : 1317/1; 
v katastrálnom území: Dražovce; stav. obj SO 252 – Oporné múry v 0,650 km komunikácie (obchvat) 
vľavo; parcela register „C“ : 1264/53, 1264/87, 1264/88, 1264/89, 1264/90, 1264/91; parcela register „E“ : 
1317/1; v katastrálnom území: Dražovce (parcelné čísla sú uvedené podľa stavebného povolenia číslo UHA-
DaCH-5484/2016-007-Ing.Dá zo dňa 04.11.2016 - právoplatné dňom 30.01.2017, ktorého neoddeliteľnou 
súčasťou sú Oznámenia o oprave zrejmej chyby v písaní č. UHA-DaCH-5484/2016-008-Ing.Dá zo dňa 
08.11.2016 a č. UHA-DaCH-5484/2016-009-Ing.Dá zo dňa 24.11.2016 vydané Mestom Nitra. 
 

Vzhľadom k tomu, že podaný návrh s prílohami nebol úplný podľa § 17 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, predložené doklady nestačili na riadne posúdenie 
návrhu z hľadiska záujmov sledovaných v kolaudačnom konaní, Mesto Nitra ako príslušný špeciálny 
stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov  (ďalej len „stavebný zákon“) a podľa ustanovenia §3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,  podľa § 32 ods. 3 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny 
poriadok“) vyzval stavebníka na doplnenie dokladov v stanovenej lehote a konanie prerušil rozhodnutím č.j. 
UHA-DUaI-20776/2018-002-Ing.Dá zo dňa 21.12.2018. 
Stavebník doplnil požadované doklady dňa 15.01.2019 a 08.02.2019. 
 

Dňa 15.01.2019 bolo doručené Mestu Nitra oznámenie spoločnosti MH Invest, s.r.o. so sídlom Mlynské 
Nivy 44/A, 821 09 Bratislava 2, IČO: 36 724 530 o zmene stavebníka. V rámci kolaudačného konania 
o predčasnom užívaní časti stavby aj pred odovzdaním a prevzatím všetkých dodávok stavby (novostavby) 
bola prejednaná zmena stavebníka a to z pôvodného stavebníka spoločnosti MH Invest, s.r.o., so sídlom 
Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava 2, IČO: 36 724 530, na nového stavebníka Slovenská správa ciest, 
Miletičova 19, 829 16 Bratislava 2, IČO: 003328 (ďalej aj ako „stavebník“). Vyššie uvedená skutočnosť 
bola riadne preukázaná  oznámením o zmene stavebníka, a to zmluvou o postúpení práv a povinností 
a Kúpnou zmluvou č. 20160062 v znení dodatku č. 1 uzatvorenou medzi spoločnosťou MH Invest, s.r.o. 
a novým stavebníkom Slovenskou správou ciest. 
 

Nakoľko podľa § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov 
konania a práva a povinnosti vyplývajúce zo stavebného povolenia č.j. UHA-DaCH-5484/2016-007-Ing.Dá 
zo dňa 04.11.2016 (právoplatné dňom 30.01.2017), ktorého neoddeliteľnou súčasťou sú Oznámenia o oprave 
zrejmej chyby v písaní č. UHA-DaCH-5484/2016-008-Ing.Dá zo dňa 08.11.2016 a č. UHA-DaCH-
5484/2016-009-Ing.Dá zo dňa 24.11.2016, vydané Mestom Nitra prešli v plnom rozsahu na nového 
stavebníka, stavebný úrad viedol kolaudačné konanie o predčasnom užívaní časti stavby aj pred odovzdaním 
a prevzatím všetkých dodávok stavby (novostavby) s novým stavebníkom a ostatnými účastníkmi konania 
a rozhodnutie o časovo obmedzenom predčasnom užívaní časti stavby aj pred odovzdaním a prevzatím 
všetkých dodávok stavby (novostavby) vydal pre nového stavebníka Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 
826 19 Bratislava 2, IČO: 003328. 
 

Pre stavbu bolo Mestom Nitra vydané stavebné povolenie č.j. UHA-DaCH-5484/2016-007-Ing.Dá zo dňa 
04.11.2016 (právoplatné dňom 30.01.2017), ktorého neoddeliteľnou súčasťou sú Oznámenia o oprave 
zrejmej chyby v písaní č. UHA-DaCH-5484/2016-008-Ing.Dá zo dňa 08.11.2016, UHA-DaCH-5484/2016-
009-Ing.Dá zo dňa 24.11.2016 vydané Mestom Nitra. 
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Mesto Nitra ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona oznámením  č.j. UHA-
DUaI-20776/2018-006-Ing.Dá zo dňa 13.02.2019 oznámilo začatie konania  o predčasnom užívaní časti 
stavby aj pred odovzdaním a prevzatím všetkých dodávok stavby účastníkom konania a dotknutým orgánom. 
Súčasne stanovilo termín ústneho rokovania a tvaromiestnej obhliadky na deň 05.03.2019. 
 

Oznámenie o začatí konania bolo doručené všetkým pozvaným účastníkom konania ako aj dotknutým 
orgánom včas. 
 

Na ústnom rokovaní a tvaromiestnej obhliadky dňa 05.03.2019 sa nezúčastnili účastníci konania, dotknuté 
orgány a prizvaní:  Krajský pamiatkový úrad Nitra, Krajské riaditeľstvo HaZZ,  Ministerstvo  obrany  SR,  
sekcia  majetku  a infraštruktúry, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Okresný  úrad  Nitra,  odbor  
starostlivosti  o životné  prostredie,  štátna  správa  ochrany prírody a krajiny, Okresný  úrad  Nitra,  odbor  
starostlivosti  o životné  prostredie,  štátna  vodná  správa, Okresný  úrad  Nitra,  odbor  starostlivosti  o 
životné  prostredie,  štátna  správa  ochrany ovzdušia, Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné 
prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Okresný  úrad  Nitra,  odbor  starostlivosti  o životné  
prostredie,  oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Ing. Sibyla Lopošová, 
Dopravný úrad, ŽSR, generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, ŽSR, OR 
Trnava, Stredisko miestnej správy a údržby, ŽSR, SHM v Bratislave, Regionálne pracovisko Nové Zámky, 
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, 
Odbor dráhový stavebný úrad, Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných 
komunikácií, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Nitra, SPP-distribúcia, a.s., Slovak Telekom 
a. s., Západoslovenská distribučná a. s., Orange Slovensko a.s., ELcomp s.r.o., ARRIVA NITRA a.s.,  H&W 
INVEST s.r.o., GABRIEL BALASKO – FLORIAN-UNI, MAGMA – Margita Liďáková. 
 

Kolaudačné konanie je vedené na základe úplne zisteného skutkového a právneho stavu.  
 

Špeciálny stavebný úrad na základe výsledkov tvaromiestnej obhliadky konštatoval, že stavebný objekt  bol 
zrealizovaný v rozsahu, ako bolo uvedené v žiadosti, konanie o predčasnom užívaní, podľa dokumentácie, 
overenej v stavebnom konaní s nepodstatnými zmenami stavby, ktoré sú zakreslené v PD skutočného 
vyhotovenia stavby, a ktoré boli v tomto konaní o predčasnom  užívaní časti stavby aj pred odovzdaním 
a prevzatím všetkých dodávok v súlade s ustanovením § 81 ods. 4 stavebného zákona prejednané.  
 

Ide o nasledovné nepodstatné zmeny, pričom účastníci konania a zástupcovia dotknutých orgánov nevzniesli 
k týmto zmenám námietky: 
SO 101 – Účelová komunikácia (obchvat), I. úsek Spolu s dočasným napojením 
so súhlasom projektanta sa podkladná vrstva vozovky zmenila z AC 16 P; PMB 25/55-65; I,  
na AC 22P; 35/50; I z dôvodu prispôsobenia sa technológii zhotoviteľa. So súhlasom projektanta sa vrstva 
spevnenia v strednom deliacom páse (SDP) zmenila z AC 16 O; 45/80-75; II na SMA 11 O; PMB 45/80-75; 
I z dôvodu prispôsobenia sa technológii zhotoviteľa. Zábrana v strednom deliacom páse (SDP) brániaca 
prebiehaniu chodcov cez komunikáciu      v úseku autobusových zastávok, sa so súhlasom budúceho správcu 
komunikácie skrátila na dĺžku 144 m (z pôvodne navrhnutej dĺžky 217 m v rámci DSP) z dôvodu polohy 
betónových resp.  oceľových zvodidiel súvisiacich s polohou mostných objektov 202 a 203.  V rámci DSP 
bolo uvažované s prepojením SO 101 úsek I. s existujúcou cestou I/64 do doby realizácie nadväzujúceho 800 
m úseku cesty C22,5/80 s prepojením na rýchlostnú cestu R1a  (SO A 101 Mimoúrovňová križovatka 
Šindolka). Z dôvodu komplikovaného uzla preložiek vodovodných potrubí a tlakovej kanalizácie v mieste 
napojenia SO 101 na cestu I/64 a z toho vyplývajúcej náročnosti organizácie výstavby, bolo potrebné najprv 
zrealizovať vodovodné „bypassy“. Z tohto dôvodu bolo nevyhnutné vybudovať dočasnú preložku toku 
Dobrotka a vzápätí dočasné prepojenie komunikácie SO 101 úsek I. s existujúcou cestou I/64 (do doby 
realizácie definitívnej podoby SO 101 úsek I.). 

SO 201 – Most na komunikácii (obchvat), úsek I. v km 0,250 nad potokom Dobrotka 
Zmena dĺžky a počtu pilót z dôvodu nevyhovujúcej únosnosti preukázanej zaťažovacou skúškou pilót. 
Zmena tvaru základov opôr 1 a 4 – rozšírenie z dôvodu pridania počtu pilót. 
SO 203 – Most na komunikácii (obchvat v km 0,700 nad komunikáciou do existujúceho priemyselného 
parku 
Zmena dĺžky pilót z dôvodu nevyhovujúcej únosnosti preukázanej zaťažovacou skúškou pilót. 
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SO 251 – Oporné múry v 0,650 km komunikácie (obchvat) vpravo 
Zrealizovaný oporný múr SO251.2 je 0,3m dlhší ako bola navrhovaný predchádzajúcich stupňoch 
dokumentácie. Celková vybudovaná dĺžka oporného múra SO251.2 je 18,7m. Predĺženie vyplýva 
z technologického hľadiska a realizácie. Dĺžka oporného múra SO251.1 je 150,4m a dĺžka oporného múra 
SO251.3 je 54,2m.  

SO 252 – Oporné múry v 0,650 km komunikácie (obchvat) vľavo 
Zrealizovaný oporný múr SO252.1 je dlhší o 0,4m ako bol navrhnutý v predchádzajúcich stupňoch 
dokumentácie. Celková vybudovaná dĺžka oporného múra SO252.1 je 158,4m. Predĺženie vyplýva 
z technologického hľadiska a realizácie. Oporný múr SO252.3 je kratší o 0,5m ako bol navrhnutý 
v predchádzajúcich stupňoch dokumentácie. Celková vybudovaná dĺžka oporného múra SO252.3 je 25,7m. 
Skrátenie vyplýva z technologického hľadiska a realizácie. Oporný  múr SO252.2 je rovnakej dĺžky ako bol 
navrhnutý. Celková vybudovaná dĺžka oporného múra SO252.2 je 18,2m.  
 
Stavebný objekt „SO 141 - Chodníky a nástupištia pri obchvate Dražoviec“, uvedený v Oznámení o začatí 
konania  o predčasnom užívaní časti stavby aj pred odovzdaním a prevzatím všetkých dodávok stavby č.j. 
UHA-DUaI-20776/2018-006-Ing.Dá zo dňa 13.02.2019 bol vypustený z predmetného konania o predčasnom 
užívaní. Bude predmetom samostatného konania o predčasnom užívaní časti stavby.   
  
Špeciálny stavebný úrad pre vylúčenie pochybností uvádza, že predmetom konania o povolení predčasného 
užívania stavby aj pred ukončením ostatných dodávok stavby nie je celý objekt SO 101 ale len jeho časť a to 
samostatne definovaná v dokumentácii skutočnej realizácie stavby, preto sú vo výroku rozhodnutia uvedené 
len tie parcely, ktoré sú dotknuté časťou SO 101, ktorý žiada stavebník uviesť do predčasného užívania aj 
pred ukončením ostatných dodávok stavby. Špeciálny stavebný úrad konštatuje, že objekt SO 101 bol 
zrealizovaný oproti projektovej dokumentácii overenej v stavebnom konaní v menšom rozsahu, ktorý však 
bol zakreslený v PD skutočného vyhotovenia stavby; naviac, nebolo zasiahnuté do vlastníckych práv iných 
fyzických alebo právnických osôb, než tých, ktorí boli účastníkmi stavebného konania, vzťahujúceho sa 
k predmetnému objektu, resp. do iných pozemkov, ako uvedených v žiadosti o stavebné povolenie; uvedená 
zmena nebráni uvedeniu stavby do predčasného užívania aj pred ukončením ostatných dodávok stavby, aj 
v súvislosti s faktom, že dotknuté orgány chrániace verejné záujmy na úseku životného prostredia, verejného 
zdravia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vyjadrili so stavbou súhlas a v konaní neboli zistené 
dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na predčasné užívanie.  
 

Konanie bolo vedené podľa § 83 stavebného zákona ako konanie o povolení predčasného užívania stavby aj 
pred ukončením ostatných dodávok stavby. 
 

Pri konaní o predčasnom užívaní časti stavby aj pred odovzdatím a prevzatím všetkých dodávok stavby, 
predovšetkým pri tvaromiestnej obhliadke predmetnej stavby, ktorá sa uskutočnila dňa 05.03.2019, neboli 
zistené závady a nedostatky, brániace jej užívaniu. Nakoľko stavebník nepredložil doklady potrebné 
k vydaniu rozhodnutia o predčasnom užívaní časti stavby, špeciálny stavebný úrad  konanie o predčasnom 
užívaní prerušil zápisom v protokole č.j. UHA-DUaI-20776/2018-008-Ing.Dá zo dňa 05.03.2018. Dňa 
10.04.2019 bolo na Mesto Nitra doručené posledné chýbajúce stanovisko Inšpektorátu práce Nitra, ktoré je 
potrebné k vydaniu predmetného rozhodnutia. 
 

Špeciálny stavebný úrad skontroloval splnenie podmienok stavebného povolenia a vykonal kontrolu 
dokladov o výsledkoch predpísaných skúšok a dokladov o tom, že stavba je spôsobilá na bezpečnú a plynulú 
prevádzku. Stavebný úrad preskúmal či skutočné realizovanie stavby a jej užívanie nebude ohrozovať 
verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia , bezpečnosti 
práce a technických zariadení.  
 
Stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu. Z predložených dokladov o výsledkoch 
predpísaných skúšok vyplýva, že je schopná riadneho užívania aj pred ukončením všetkých  dodávok  
stavby. 
 

Po ukončení ostatných dodávok stavby je stavebník povinný požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia 
a doložiť geometrický plán overený Okresným úradom Nitra, katastrálnym odborom. 
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Uvedený zámer posúdil Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie v zisťovacom konaní 
podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vydal rozhodnutie č.: pod č. OU-NR-
OSZP3/2015/031851-017-F36 zo dňa 08.10.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.12.2015. 
Uvedený dokument je prístupný na stránke:  
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/automotive-nitra-project 
 

V rozhodnutí sa uvádza, že zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje taký zásah do životného prostredia, 
ktorý by v značnej miere ohrozoval životné prostredie a zdravie obyvateľov, nie je v rozpore so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi v oblasti starostlivosti o životné prostredie a zdravie obyvateľov, ani nebol 
zistený nesúlad s platnými územnoplánovacími podkladmi v záujmovom území. 
 

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal záväzné stanovisko ku kolaudačnému 
konaniu – predčasnému užívaniu časti stavby č. OU-NR-OSZP3-2019/016449 zo dňa 06.03.2019, doručené 
Mestu Nitra dňa 13.03.2019. V záväznom stanovisku sa konštatuje, že „Príprava strategického parku Nitra“, 
stavebné objekty SO 101 Účelová komunikácia (obchvat) úsek 1., SO 141 Chodníky a nástupištia pri 
obchvate Dražovce, SO 201 Most na komunikácií (obchvat), úsek I. v km 0,250 nad potokom Dobrotka, SO 
202 Podjazd pre cyklistov a SVP pod komunikáciou (obchvat) v 0,5 km, SO 203 Most na komunikácií 
(obchvat) v km 0,700 nad komunikáciu do existujúceho PP, SO 251 Oporné múry v 0,650 km komunikácie 
(obchvat) vpravo, SO 252 Oporné múry v 0,650 km komunikácie (obchvat) vľavo je z koncepčného hľadiska 
v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a v súlade s Rozhodnutím vydaním 
v zisťovacom konaní č. OU-NR-OSZP3-2015/031851-017- F36 zo dňa 08.10.2015. (právoplatné 
28.12.2015). 
 

Dotknutá verejnosť by ani nebola účastníkom, ale sa v priebehu kolaudačného konania nevyjadrila 
a nepodala pripomienky. 
 

Odňatie odkladného účinku proti prípadnému rozhodnutiu špeciálny stavebný úrad odôvodňuje nasledovne: 
Stavebné objekty boli zrealizované v zmysle stavebného povolenia č.j. UHA-DaCH-5484/2016-007-Ing.Dá 
zo dňa 04.11.2016 (právoplatné dňom 30.01.2017), ktorého neoddeliteľnou súčasťou sú Oznámenia o oprave 
zrejmej chyby v písaní č. UHA-DaCH-5484/2016-008-Ing.Dá zo dňa 08.11.2016 a č. UHA-DaCH-
5484/2016-009-Ing.Dá zo dňa 24.11.2016 vydané Mestom Nitra. 
 

Predmetné užívacie povolenie je nevyhnutným predpokladom pre riadne fungovanie ostatných objektov 
postavených v rámci projektu „Vybudovanie strategického parku Nitra“ ako aj uvedeného projektu ako 
celku. 
 

Slovenská správa ciest, so sídlom Miletičova 19, 829 16 Bratislava 2, realizuje v rámci stavby „Príprava 
strategického parku Nitra“ dielo „Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra.“ Realizácia 
predmetnej stavby je nevyhnutná na zabezpečenie prípravy územia pre stavbu významnej investície 
„Vybudovanie strategického parku“, o ktorej vláda Slovenskej republiky rozhodla, že jej realizácia je vo 
verejnom záujme. Z vyššie uvedeného je zrejmé, že je vo verejnom záujme, aby bola stavba riadne a včas 
dokončená a uvedená čo najskôr do prevádzky. 
 

V prípade, ak nebude predmetné užívacie povolenie v určitom čase účinné príp. právoplatné, zásadným 
spôsobom to ovplyvní riadny chod  a prevádzku celého Parku a dôjde k  
(i) výraznému omeškaniu so spustením prevádzky Parku v celom rozsahu, 
(ii) k výraznému sťaženiu riadnej prevádzky Parku, aj z dôvodu napr. možných neskorých príchodov 
zamestnancov investorov v Parku na pracovnú zmenu v súvislosti s dopravnými zápchami v oblasti 
križovatky „G“ na ceste prvej triedy č. I/64.  
 
Taktiež môže dôjsť aj k hospodárskym škodám, keďže výroba v Parku nabieha v týchto obdobiach výrazne 
na obrátkach. Za týmto účelom je potrebné, aby bol Objekt daný do užívania dostatočne v predstihu, aby sa 
zabránilo vyššie opísaným skutočnostiam, a to aj s prihliadnutím na skutočnosť, že je dôvodné predpokladať, 
že intenzita dopravy v okolí Parku bude v nasledujúcich obdobiach stúpať, čo v konečnom dôsledku 
ovplyvní aj obyvateľov okolitých obcí – a to najmä m. č. Nitra – Dražovce, ktorej obyvatelia ak nebude 
Objekt daný do užívania, budú odkázaní na (i) čakanie v dopravnej zápche pri križovatke „G“ v smere do 
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Nitry, ktoré sa bude so stúpajúcou intenzitou dopravy predlžovať, (ii) alternatívne na používanie iných trás, 
ktoré sú však výraznejšou obchádzkou oproti tomu, ak by verejnosť mohla využívať Objekty. Uvedením 
Objektu do užívania bude v prevádzke kompletný obchvat m. č. Nitra – Dražovce a bude tak zabezpečený 
ďalší príjazd do Parku zo smeru od Nitry. Už v aktuálnej situácii dochádza k neúmernej dobe čakania zo 
strany mestskej časti Dražovce smerom do Nitry, ktoré sa bude ešte zväčšovať s rozšírením dopravy 
v súvislosti s náborom druhej smeny do výrobného závodu Jaguar Landrover. Nadjazd a mostný objekt 
slúžia primárne k plnému odvedeniu dopravy smerujúcej na záchytné parkovisko a zo záchytného parkoviska 
Strategického parku Nitra. 
 

Akýkoľvek posun so spustením prevádzky Parku v plnom rozsahu oproti plánovaným a zmluvne opatreným 
termínom by znamenal nepriaznivý dopad na verejné financie. Jednoznačne o nepriaznivom dopade na 
verejné financie možno hovoriť aj v prípade, ak by došlo k výraznému ohrozeniu, obmedzeniu alebo 
znemožneniu riadnej prevádzky Parku.  
 

Omeškanie spustenia prevádzky  Parku v plnom rozsahu, prípadne výrazné ohrozenie, obmedzenie alebo 
znemožnenie riadnej prevádzky Parku môže mať aj ďalšie negatívne dopady, napr. vážny negatívny dopad 
na povesť SR: najmä na podnikateľské prostredie SR a jeho medzinárodné hodnotenie alebo vážny negatívny 
dopad na prilákanie nových zahraničných investícií na Slovensko. 
 

Oneskorenie prevádzky Parku v plnom rozsahu, prípadne výrazné ohrozenie, obmedzenie alebo 
znemožnenie riadnej prevádzky Parku  môže predstavovať pre ekonomiku SR finančné škody,  zohľadňujúc 
pritom multiplikačný efekt investície a prevádzky, ktorý sa prejaví v ekonomike po vynaložení prostriedkov 
na investície súvisiace s Parkom a po spustení Parku do prevádzky v plnom rozsahu vo forme tvorby nových 
investícií, nového subdodávateľského reťazca a nových pracovných miest plynúcich z nových investícií 
firiem a spotreby dôchodkov domácností. To môže mať takisto aj dopad na výšku HDP, nakoľko 
predpoklady pre jeho rast nebudú naplnené.  
 

Je nesporné, že predmetnou investíciou sa ovplyvní výroba a zamestnanosť v Slovenskej republike, čo sa 
priaznivo prejaví v ekonomike a v sociálnej sfére zvýšením zamestnanosti vytvorením nových pracovných 
miest. Táto investícia bude mať totiž pozitívny vplyv aj na sekundárnu zamestnanosť v oblasti 
subdodávateľskej siete vo vzťahu k priamej investícii. V tejto súvislosti poukazujeme na vyjadrenie 
Ministerstva hospodárstva SR, že sa predpokladá, že vybudovanie strategického parku bude mať pozitívne 
dopady na hospodárstvo SR, a to najmä v oblasti zníženia nezamestnanosti a zlepšenia ponuky pracovných 
miest v Nitrianskom kraji, zlepšenia dopravnej infraštruktúry, najmä vybudovaním nových pozemných 
komunikácií, ako aj v oblasti podpory a rozvoja podnikateľov a podnikateľského prostredia. 
 

Samotná Slovenská republika omeškaním spustenia prevádzky Parku v plnom rozsahu môže utrpieť vysoké 
finančné a nefinančné straty : 
- zmluvné pokuty a/alebo náhrady ušlého zisku, ktoré bude musieť Slovenská republika uhrádzať 

dodávateľom pri omeškaní so spustením prevádzky Parku v plnom rozsahu, resp. pri výraznom ohrození, 
obmedzení až znemožnení riadnej prevádzky Parku, 

- vysoké riziko čiastočného alebo úplného rozpadu dodávateľského reťazca jednotlivých investorov. 
 
Pokiaľ ide o nenahraditeľnú ujmu, ktorá vznikne iným subjektom ako je účastník konania v dôsledku 
omeškania spustenia prevádzky Parku v plnom rozsahu, resp. v dôsledku výrazného ohrozenia, obmedzenia, 
alebo znemožnenia riadnej prevádzky Parku, hrozí riziko prepúšťania ich zamestnancov, nebezpečenstvo 
konkurzu niektorých dodávateľských spoločnosti a tým zvýšenie nezamestnanosti v SR. 
 
Z uvedených dôvodov je vo verejnom záujme, aby stavebné objekty boli bezodkladne dané do užívania 
a slúžili svojmu účelu čo najskôr.   
 
Podkladom pre vydanie rozhodnutia boli nasledovné doklady, kladné stanoviská, posúdenia a vyjadrenia 
dotknutých orgánov :  
- projektová dokumentáciu overenú v stavebnom konaní; 
- PD skutočného vyhotovenia; 



 
Strana 13 z 15 

UHA-DUaI-20776/2018-016-Ing.Dá – 12.04.2019 

- Porealizačné zameranie stavby zo dňa 28.11.2018, vypracované spoločnosťou Združenie infraštruktúra 
geodeti Doprastav, a.s. a GEODETICCA, s.r.o. – Ing. Martin Cifra a Ing. František Radinger, 
autorizačne overil Ing. Richard Szabó autorizačný geodet a kartograf dňa 21.08.2018, 02.10.2018, 
12.10.2018, 19.10.2018, 22.10.2018, 06.11.2018; 

- stavebné  povolenie  vydané Mestom Nitra pod č.j. UHA-DaCH-5484/2016-007-Ing.Dá zo dňa 
04.11.2016 (právoplatné dňom 30.01.2017) + Oznámenia o oprave zrejmej chyby v písaní č. UHA-
DaCH-5484/2016-008-Ing.Dá zo dňa 08.11.2016 a č. UHA-DaCH-5484/2016-009-Ing.Dá zo dňa 
24.11.2016; 

- oznámenie o zmene stavebníka a zmluva o postúpení práv a povinností a Kúpna zmluva č. 20160062 
medzi MH Invest a SSC v znení dodatku č. 1; 

- certifikáty použitých materiálov; 
- stavebný denník; 
- záznam z preberania trvalého dopravného značenia zo dňa 25.01.2019; 
- preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce zo dňa 14.12.2018; 
- protokol o vytýčení stavby; 
- zriaďovacia listina č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, vydaná Ministerstvom dopravy pôšt 

a telekomunikácií SR; 
- určenie rozsahu podpisového práva generálneho riaditeľa SSC 
- výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, obchodné meno: Doprastav, a.s. oddiel: Sa, 

vložka číslo: 581/B, IČO: 31 333 320 zo dňa 01.03.2017; 
- výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, obchodné meno: STRABAG s.r.o., oddiel: 

Sro, vložka číslo: 991/B, IČO: 17 317 282 zo dňa 16.04.2018; 
- bilancie odpadov a nakladanie s nimi zo dňa 07.11.2018; 
- čestné prehlásenie o odpadoch. 
 
K vydaniu rozhodnutia o predčasnom užívaní časti stavby aj pred odovzdaním a prevzatím všetkých 
dodávok stavby predložili svoje stanoviská nasledovné dotknuté orgány a účastníci konania:  
- Inšpektorát práce v Nitre – záväzné stanovisko č.j. INA-32-17-2.2/ZS-C22,C23-19 BOZP 

II/BEZ/2019/2701 zo dňa 07.03.2019 a č.j. INA-48-17-2.2/ZS-C22,C23-19 BOZP II/BEZ/2019/2701 zo 
dňa 10.04.2019; 

- OkÚ Nitra, OSoŽP –  vyjadrenie č.j. OSZP3-2018/043681-F42 zo dňa 27.11.2018; 
- OkÚ Nitra, OSoŽP –  záväzné stanovisko č.j. OU-NR-OSZP3-2019/016449 zo dňa 06.03.2019; 
- PÚ SR Bratislava – stanovisko č.j. PUSR-2018/18408-2/73826 zo dňa 17.09.2018; 
- KR HZZ v Nitre – súhlas (e-mail) zo dňa 12.04.2019; 
- RÚVZ v Nitre – záväzné stanovisko č.j. HZP/A/2019/00972 zo dňa 20.03.2019; 
- SVP, š.p. OZ Piešťany, Správa povodia dolnej Nitry  - stanovisko č.j. CS SVP OZ PN 1509/2019/2 zo 

dňa 06.03.2019; 
 
Na základe výsledkov konania stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia. 
 

P o u č e n i e 
 
Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie, v lehote 15 dní odo dňa  doručenia 
rozhodnutia.  
Podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona proti tomuto rozhodnutiu má právo podať odvolanie aj ten, kto nebol 
účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa 
osobitného predpisu (§ 29 ods. 12, §37 ods. 1 a § 19 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Podľa § 140c 
ods. 9 stavebného zákona je odvolanie možné podať v lehote 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto 
rozhodnutia.     
Odvolanie proti rozhodnutiu nemá odkladný účinok.   
Podľa § 55 ods. 3 správneho poriadku proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku nemožno odvolať. 



 
Strana 14 z 15 

UHA-DUaI-20776/2018-016-Ing.Dá – 12.04.2019 

Podľa § 54 ods. 1 správneho poriadku odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté 
rozhodnutie vydal, t.j. mesto Nitra - Mestský úrad v Nitre, Útvar hlavného architekta, referát dopravného 
urbanizmu a inžinieringu, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra. 
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa 
ustanovení Správneho súdneho poriadku.  
 
 
 
                                                                                                            Marek   H a t t a s 
                                                                                                                   primátor mesta Nitry 
 

 

 

 

 

 

 

Doručí sa účastníkom konania: k č.j. UHA-DUaI-20776/2018-016-Ing.Dá-12.04.2019: 
1. SSC , Miletičova 19, 826 19 Bratislava 2 
2. MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava 
3. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica 
4. Mesto Nitra, p. primátor 
 

Doručí sa dotknutým orgánom:  
5. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra 
6. Krajské riaditeľstvo HaZZ, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra 
7. Ministerstvo  obrany  SR,  sekcia  majetku  a infraštruktúry,  Kutuzovova  8,  832  47 Bratislava 
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova trieda 58, 949 01 Nitra 
9. Okresný  úrad  Nitra,  odbor  starostlivosti  o životné  prostredie,  štátna  správa  ochrany prírody a krajiny, Štefánikova trieda 

69, 949 01 Nitra 
10. Okresný  úrad  Nitra,  odbor  starostlivosti  o životné  prostredie,  štátna  vodná  správa, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 
11. Okresný  úrad  Nitra,  odbor  starostlivosti  o životné  prostredie,  štátna  správa  ochrany ovzdušia, Štefánikova trieda 69, 949 

01 Nitra 
12. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Štefánikova trieda 69, 949 

01 Nitra 
13. Okresný  úrad  Nitra,  odbor  starostlivosti  o životné  prostredie,  oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 

prostredia, EIA, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 
14. Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova 69, 949 01 Nitra 
15. Okresný úrad Nitra, odbor krízového riadenia, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra 
16. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, Bratislava 
17. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 
18. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Riaditeľstvo OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku č. 3/834, 821 80 Piešťany 
19. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Správa povodia dolnej Nitry, Za hydrocentrálou 8, 949 01 Nitra 
20. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. slobody č. 

6, 810 05 Bratislava 15  
21. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, 

Nám. slobody č. 6, 810 05 Bratislava 15  
22. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 

Bratislava   
23. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Rázusova 2A, 94901 Nitra 
24. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra 
25. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 821 11 Bratislava 
26. Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
27. Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
28. Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 
29. ELcomp s.r.o., Pražská 2, N949 01 Nitra 
30. ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra 
31. Inšpektorát práce, Jelenecká 49,949 01 Nitra 
 

Doručí sa: 

32. Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 2.4, 832 03 Bratislava  
33. H&W INVEST s.r.o., Lubochnianska 4, 831 04 Bratislava 
34. GABRIEL BALASKO – FLORIAN-UNI, Čs. armády 112/41, 962 33 Budča 
35. MAGMA – Margita Liďáková, Pútnická 43, 841 06 Bratislava 48  
36. Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava 
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Zverejnenie rozhodnutia - podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona - odo dňa jeho vydania až do nadobudnutia jeho 
právoplatnosti: 
 
 

Mesto Nitra – tabuľa oznamov 

 
 
Vyvesené dňa: .............................................. Zvesené dňa: ................................................. 
 
 
Internetová stránka www.nitra.sk.  

 
 
Zverejnené  dňa: ...........................................         Ukončenie zverejnenia dňa: ........................... 
 

 
 


