sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií
odbor špeciálny stavebný úrad pre diaľnice

č. 14370/2019/SCDPK/30115
Stupeň dôvernosti: VJ

Bratislava 08.04.2019

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako príslušný špeciálny stavebný
úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, podľa § 3a ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „špeciálny stavebný
úrad“) v spojení s § 120 ods. 1 zákona č. 50/1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
oznamuje
podľa § 68 stavebného zákona v spojení s § 3 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.“) začatie konania o zmene stavby
pred jej dokončením.
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava (ďalej len
„stavebník“) podal listom č. 2610/31077/30802/2019 zo dňa 20.03.2019 doručeným dňa
28.03.2019 žiadosť o zmenu stavby pred dokončením
na stavbu: „Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh“
stavebné objekty:
100-00
Diaľnica D1
312-00.1 Protihluková stena v km 102,8 D1 vpravo – časť II. v k.ú. Petrovany
Na stavbu vydalo ministerstvo stavebné povolenie pod č. 02708/2015/C212SCDPK/11298 zo dňa 24.02.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.06.2015.
Zmena stavby pred dokončením v tomto konaní oproti pôvodnej projektovej dokumentácií
spočíva najmä: v dobudovaní protihlukovej steny v dĺžke 370 m v staničení v km 105,200 –
105,575 vľavo diaľnice D1 a v úprave nespevnenej krajnice v dotknutom úseku stavebného
objektu 100-00 pre osadenie protihlukovej steny a záchytného bezpečnostného zariadenia.
Stavebný objekt sa bude realizovať na pozemkoch v rámci pôvodných trvalých záberov
uvedených v stavebnom povolení v k.ú. Petrovany.
Uvedeným dňom podania žiadosti bolo konanie začaté. Nakoľko sú ministerstvu dobre
známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej
stavby, špeciálny stavebný úrad podľa § 3 ods.3 zákona č. 669/2007 Z. z. nenariaďuje ústne
pojednávanie ani miestne zisťovanie.
Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány môžu v zmysle § 3 ods.3 zákona
č.669/2007 Z. z. svoje námietky, pripomienky, vyjadrenia a záväzné stanoviská uplatniť
najneskôr v lehote do 7 (slovom sedem) pracovných dní odo dňa doručenia tohto
oznámenia. Stavebný úrad nebude prihliadať na záväzné stanoviská a vyjadrenia dotknutých
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orgánov a na námietky a pripomienky účastníkov konania a zúčastnených osôb, ktoré už boli
alebo mali byť uplatnené a vybavené alebo zohľadnené pri prerokúvaní územnoplánovacej
dokumentácie, alebo boli uplatnené po stanovenej lehote.
Ak účastník konania, zúčastnená osoba alebo dotknutý orgán v určenej lehote neoznámi
svoje vyjadrenie, pripomienky alebo záväzné stanovisko, má sa za to, že so stavbou z
hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Účastníci konania a zúčastnené osoby majú podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku
možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť
jeho doplnenie, na Ministerstve dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 810 05
Bratislava, na 5. poschodí, č. dverí 522.

Peter Varga MBA, MSc.
generálny riaditeľ sekcie
cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Toto oznámenie sa doručuje účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po
dobu 15 dní na úradnej tabuli Ministerstva dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 810
05 Bratislava a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Ministerstva dopravy a výstavby
SR www.mindop.sk v časti „Verejné vyhlášky“, ako aj na centrálnej úradnej elektronickej
tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk v časti „Úradná tabuľa“.
Doručí sa účastníkom konania – verejnou vyhláškou:
1. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO
35919001
2. 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.
3. Zainteresovaná verejnosť podľa ust. § 24 – 27 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov podľa záverečného stanoviska č. 1808/2018-1.7/df zo dňa
28.02.2018;
Na vedomie:
1. Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO 00327646 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 Haniska, Bajzova 14, 080 01 Haniska, IČO 0069052 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. Obec Petrovany, 082 53 Petrovany 317, IČO 00327603, so žiadosťou o zverejnenie tohto
oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho
má zriadené,
4. Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO 37870475
5. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO 17335345
6. Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava, IČO 31322000
7. SSC, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO 00003328
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8. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26, IČO 35910739
9. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361
10. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO
36570460
11. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné nám. 8, 969 55 Banská Bystrica, IČO
36022047
12. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469
13. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO 35697270
14. Železnice SR, GR, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1, IČO 31364501
15. MO SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, IČO
30845572
16. MV SR, Prezídium policajného zboru, odbor dopravnej polície, Račianska 45, 812 72
Bratislava, IČO 00151866
17. MV SR, Prezídium Hasičského a záchranného zboru, Drieňová 22, 826 86 Bratislava,
IČO 00151866
18. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Požiarnická 1, 080 01 Prešov, IČO 00151866
19. KR PZ SR, KDI, Pionierska 33, 080 05 Prešov, IČO 00151866
20. Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonova 23, 040 01 Košice, IČO 31780270
21. OR PZ SR, ODI, Vajanského 32, 081 08 Prešov, IČO 00151866
22. Okresný úrad Prešov, Odbor výstavby a bytovej politiky, Námestie mieru 3, 081 92
Prešov, IČO 00151866
23. Okresný úrad Prešov, odbor ochrany starostlivosti o životné prostredie, OOPaVZŽP,
Nám. Mieru 2, 081 92 Prešov, IČO 00151866
24. Okresný úrad Prešov, OCDPK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO 00151866
25. Okresný úrad Prešov, Pozemkový a lesný odbor, Masarykova 10, 080 01 Prešov, IČO
00151866
26. Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia, Námestie mieru 3, 091 92 Prešov, IČO
00151866
27. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov, IČO 31755194
28. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava, IČO 42355826
29. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, IČO 36653004
30. Ministerstvo životného prostredia SR, SEHaR, OEP, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
vrátane príloh podľa § 140c stavebného zákona
31. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 01 Prešov, IČO
37936859
32. MDV SR, dopravný úrad C340
33. MDV SR, C231
34. MDV SR, AE00
Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
Dátum vyvesenia: .......................

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

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

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