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Oznámenie
o začatí konania o povolení obnory konania

(Verejná vyhláška)

Mirristeľstvu dopravy a výstavby Slovenskej ľepubliky, sekcii cestnej dopravy a pozemných
komunikácií, špeciálnemu Stavebnému úradu (d'alej len ,, ministeľstvo") boli doručené návľhy Ing'
Arpáda Beneša, bytom 925 91 Král'ová nad Váhom č. d. l l7 (d'alej len ,,navľhovatel"') na obnovu
stavebného konania a to ukončeného prvostupňovým ľozhodnutím č. OU-NR-OCDPK-
20201002|528-082 zo dňa 14'08'2020 a potvrdeným rozhodnutím vydaného v rámci odvolacieho
konania k prvostupňovému rozhodnutiu č. 3124112020/SCDPK/90973, právoplatným l 0. 12'202l .

Predmetom týchto rozhodnutí je stavebné povolenie na stavbu ,, Cesta I/75 Šal'a _ obchvat" od km
3,000 do km I I ,783".

Navľhovatel' dňa 12'04'202| uhradil na základe výzvy ministerstva pod č'
074l7l202llSCDPIí3392| ač. 074l7l202l/SCDPK/33926 spľávny poplatok za Ííeto konania vo
výške 16'50 eur vzmysle poloŽky č. l Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu
k zákonu č.l45l1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskoľších pľedpisov.

obsahom prvého podania je návrh na obnovu stavebného konania, ktoré bolo ukončené
rozhodnutím č. OU-NR-OCDPK-202010021528-082 zo dňa 14.08.2020 (d'alej len ,,napadnuté
rozhodnutie"). Týmto napadnutým rozhodnutím pľvostupňový správny oľgán opätovne ľozhodoval
o stavebnom povolení na stavbu ,,Cesta I/75 Šal'a - obchvat"' nakol'ko bolo prvé stavebné
povolenie vydané okľesným úradom Nitra, odboľom cestnej dopravy a pozemných komunikácií
pod č. oU-NR-oCDPK-20l9l00976l-059 zo dňa l9'L2'20l9 ľozhodnutím ministerstva ako
odvolacieho oľgánu pod č. 1615llz0z0lSCDPK-34782 zo dňa29.04.2020 podl'a $ 59 ods. 3 zákona
č. 7l/1967 Zb. o správnom konaní (správny poľiadok) v znení neskoľších predpisov zľušené a vec
bola vrátená na nové prejednanie a ľozhodnutie.

obsahom dľuhého podania je návrh na obnovu odvolacieho konania č.
3124ll20z0lSCDPK/909673 zo dňa 24.11'2020, ktoľým ministeľstvo potvrdilo prvostupňové
rozhodnutie č. OU-NR-OCDPK-2020/002 l 58/082 zo dňa l 4'08.2020.

V podaných návrhoch Žiada navrhovatel' obnovu týchto konaní podl'a $ 62 ods. l písm' a)

a c) správneho poriadku. Vzhl'adom na rovnaký predmet týchto konaní sa uvedené podania zlučujú
do jedného konania o povolení/nepovolení obnovy konania.

Ministeľstvo ako príslušný správny orgán podl'a $ 63 ods. l spľávneho poriadku a podl'a

$ l8 ods' l správneho poriadku oznamuje začatie konania o povolení/nepovolení obnovy vyššie
uvedených konaní.

Ministerstvo upovedomuje účastníkom konania, Že svoje námietky a pripomienky v konaní
o povolení/nepovolení obnovy stavebného konania si môžu účastníci konania uplatniť najneskôľ do
7 dní odo dňa doľučenia tohto oznámenia. Na neskoršie podané námietky sa nebude prihliadať.
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S úplným znení návrhov na obnovu konania sa môŽu účastníci konania oboznámiť na
úľadnej tabuli ministeľstva'

Peteľ Vaľga, MBA, MSc.
geneľálny riaditel' sekcie

cestnej dopravy a pozemrlý ch komunikáci í

Toto oznámenie sa doľučuje účastníkom konania foľmou veľejnej vyhlášky vyvesením po
dobu 15 dní na úradnej tabuli Ministeľstva dopľavy a výstavby SR, Námestie slobody ó, 810
05 Bľatislaya a zároveň bude zveľejnené na webovom sídle Ministeľstva dopľavy a výstavby
SR www.mindon.sk v časti ,,Veľejné vyhlášky", ako aj na centľálnej úľadnej elektľonickej
tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk v časti ,,Úľadná tabul'a".

Potvľdenie dátumu vyvesenia a zvesenia oznámenia verejnej vyhlášky:

Dátr.rm vyvesenia:
Podpis a odtlačok úradnej pečiatky

Dátum zvesenia
Podpis a odtlačok úradnej pečiatky

Doľučí sa účastníkom konania - verejnou vyhláškou:

Slovenská spľáva ciest, Miletičova l 9,826 l9 Bľatislava
Ing. Aľpád Beneš, č.d' l l 7, 925 9l Král'ová nad Váhom
Známyn a neznétmyln právnickým osobám a ýzickým osobám, ktoľých vlastnícke alebo iné
práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môŽu byt
oznámením priamo dotknuté
Zainteresovaná veľejnosť podl'a ust. $ 24 _ 27 zákona č. 2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na Životné prostredie a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v zmysle ľozhodnutia zo zisťovacieho konania č' 20171026765-052-F2l zo dňa 27 'l0.2017

Doľučí sa dotknutým oľgánom (na vedomie):

okľesný Úrrad Nitľa' odboľ cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štef,ínikova 69, 949 0l
Nitra' so žiadost'ou o zveľejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úľadnej
tabuli a na webovom sídle, ak ho má zľiadené
Mesto Šaľa, Námestie SV' Trojice 7,9z7 15 Šal'a, so žiadost'ou ozveľejnenie tohto
oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úľadnej tabuli a na webovom sídle, ak ho má
zľiadené
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7. obec Dlhá nad Váhom. Dlhá nad Váhom 225.927 05 Dlhá nad Váhom. so žiadostoou
o zverejnenie tohto oznámenia lyvesením po dobu 15 dní na úľadnej tabuli a na
webovom sídle, ak ho má zľiadené

8. obec Tľnovec nad Váhom, Trnovec nad Váhom 587,9z5 7l Tľnovec nad Váhom, so
žiadost'ou o zveľejnenie tohto oznámenia ryvesením po dobu 15 dnÍ na úľadnej tabuli
a na webovom sídle, ak ho má zriadené

9. Rol'nícke druŽstvo Šal'a' Hviezdoslavova z,9z7 l4 Šal'a
10. FARMA JATOV. s.ľ'o., Hoľný Jatov 877,9z5 7l Tľnovec nad Váhom
l l. DOLINA, s'r.o., Bačala3l4,95l l5 Vel'ká Dolina
|z. DUSLO, Administratívna bttdova 1236,9z7 03 Šal'a
13. Slovenský vodohospodáľsky podnik, odštepný závod Piešt'any, nábreŽie Ivana Krasku 834 3,

92l 80 Piešťany
14. Geoconsult' s.r.o.' Tomášikova l0E, 82l 03 Bratislava
l5. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 8 l 7 l 5 Bratislava _ Staré Mesto
16. Dopľavný úrad, Letisko M.R. Štef;ĺnika, 823 05 Bratislava _ mestská časť RuŽinov
17 . Regionálny úrad veľejného zdravotníctva Nitľa. Štefanikova 58.949 63 Nitra,
18. Ministerstvo Životného pľostľedia Slovenskej ľepubliky, Námestie Ľ' Štúra' 8l2 35 Bratislava
|9. Ministerstvo obrany Slovenskej ľepubliky, Agentúra spľávy majetku, Kutuzovova 8,832 47

Bratislava
20 Úľad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odboľ dopľavy a pozemných komunikácií' Rázusova

21^,949 0l Nitra
Technická inšpekcia, a.s', Trnavská cesta 56,82l0l Bratislava
Tiiv Siid Slovakia' s.ľ.o.. Jašíkova 6, 82l 03 Bratislava _ RuŽinov
Regionálna správa aúdrŽbaciest, a's', Štúrová l47,949 65 Nitra
Michlovský' S.ľ.o.' LetrÁ 796 9,92l 0l Piešťany
Západoslovenská distľibučná' Čulenova 6, 8l6 47 Bľatislava
Slovak Telekom, Bajkalská 28, 8l7 62Bratis|ava
02 Bratislava, s.ľ.o., Einsteinova 24,851 0l Bratislava
SPP - distribúcia' a.s., Mlynské nivy 44b,825 l l Bratislava
Eustream, a.s., Votrubova l1 A, 821 09 Bratislava
Slovenský vodohospodáľsky podnik š'p. oZ Piešťany' NábľeŽie I. Krasku 834 3, 92l 80
Piešťany
SATRO, s.ľ.o., Hodonínska 25,84 03 Bľatislava
ARRIVA Nové Zámky, a.s., Považská 2,940 l4 Nové Zámky
HEIZER OPTIK, s.ľ.o., Dolnobárska cesta. Aľeál PD, 930 l3 Trhová Hradská
Peteľ Vyskočil' Štúľova l45 5,900 33 Maľianka
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.ľ.o., Ševčenkova 36' 85l 0l Bratislava
HYDROMELIORÁCIE, š' p. Bľatislava, Vľakun ská 29, 825 63 B ratis lava
Transpetrol, a.s., Šumavská 38' 82l 08 Bľatislava
SLO\,rNAFT, a.S., Vlčie hrdlo l, 824 l2 Bľatislava
NAFTA, a.s., Votrubova l, 821 09 Bratislava
Slovenské elektľárne,a.s'' závodné elektľárne, Soblahovskáz,9l l 69 Tľenčín
SITEL, s.ľ.o.. Zemplinska 6,040 0l Košice
Energotel, a's., Miletičova 7, 82l 08 Bratislava
Západoslovenská vodál'enská spoločnosť, a.s. NábľeŽie za hydľocentľálou 4,949 60 Nitľa
Kľajský pamiatkový úľad Nitľa. Námestie Jána Pavla II. 8' 949 0l Nitľa
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