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DOPRAVY A VYSTAVBY
SLovENSKEJ REPUBLTKY

sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií
odbor špeciálny stavebný úrad pre dial'nice

č.j. 07 4 17 1202 1 /SCDPK/7 2I 19

Stupeň dôvernosti: VJ
Bratislava, I 0.06.202 I

ROZHODNUTIE

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej ľepubliky, sekcia cestnej dopravy a pozemných
komunikácií, odboľ špeciálny stavebný úrad pľe dial'nice (d'alej ten ,,ministerstvo")' ako ústredný
orgán štátnej správy pre pozemné komunikácie podl'a $ 8 ods. l písm. d) zákona č. 5751200l' Z' z'
o organizácií činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej spľávy v znení neskoľších predpisov
apľíslušný správny oľgán podl'a $ 63 ods' l zákona č,.7ll1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) vznení neskoľších pľedpisov vspojení s $ 3 ods. l písm. a) aods.3 písm. o) zákona č.
1351196l Zb' o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších pľedpisov konanie
o povolení/nepovolení obnovy konania pod č. OU_NR_OCDPK-2020ĺ002158 (ptvostupňové
konanie) a konania č. 3124lĺ2020/sCDPK 190973 (druhostupňové konanie) zaľegistrovanej na
ministerstve pod spisovou značkou 07417/LILI/SCDPK vedeného na návľh Ing. Aľpáda Beneša,
bytom 9259l Kľál'ová nad Váhom č.d. 117 (d'alej len,,navľhovatel"'), podl'a $ 30 ods. 1 písm. l
písm. b) spľávneho poľiadku

zastavuje

nakol'ko navrhovatel' vzal návrh na zaiatie konania späť a ostatní účastníci so späť vzatím
súhlasia'

odôvodnenie:

Navrhovatel' návrhom zo dňa 2l.12.2020 podal návrh na obnovu prvostupňového
stavebného konania vedeného pod č. oU-NR-oCDPK-2020/00z158l082 zo dňa 14.08.2020
a odvolacieho konania vedeného pod č. 3|24l|2020/SCDPK/90973 zo dňa 15.0l '2020 (právoplatné
dňa l0.l2.2oz0). Predmetom týchto konaní bolo povolbvanie výstavby stavby: ,,Cesta Il75 Šal'a
obchvat" od km 3,000 do km 1 1,783.

Vyzvou pod č. 074l202l/sCDPK/04552 zo dňa l5.0l.20zl bol navrhovatel'vyzvaný na
úhradu spľávneho poplatku podl'a zálkona NR SR č. |45l1995 Z.z.. Uvedený poplatok navľhovatel'
podl'a výzvy aj uhradil. Na základe uvedeného ministerstvo podl'a $ 63 ods. l a $ l8 ods. l
správneho poriadku oznámi|o listom č,. 074|7l202l/sCDPKJ45539 zo dťla 2l.04.202l začatie
konania o povolení/nepovolení obnovy predmetných konaní. oznámenie bolo všetkým účastnftom
doručované formou veľejnej vyhlášky.

Navľhovatel' dňa 04.05.202l doručil ministerstvu podanie, v ktoľom svoj návrh na obnovu
predmetných konaní beľie späť. Na základe uvedeného ministeľstvo o uvedenom späť vzatí návrhu
upovedomilo ostatných účastníkom konaní avyzvalo ich, aby vsúlade s $ 30 ods. l písm. b)
správneho poľiadku sa v lehote 5 dníodo dňa doručenia oznámenia k späť vzatiu vyjadľili, či s ním
súhlasia' alebo nie.

Vzlrl'adom nato, Že žiaden účastník konania nenamietal so späť vzatím podania Zo Strany konania,
rozhodlo ministerstvo tak' ako je to uvedené vo výrokovej časti ľozhodnutia a konanie o
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povolení/nepovolení obnovy konania č. OU-NR-OCDPK-2020|002l58
č.3l24l|2020/SCDPK/90973 zastavilo podl'a $ 30 ods. l písm. b) spľávneho poriadku.

Poučenie

Proti tomuto ľozhodnutiu sa podl'a $ 30 ods. l písm. b) spľávneho poriadku nemoŽno
odvolať' Toto rozhodnutie moŽno pľeskúmať podl'a Spľávneho súdneho poriadku.

Peteľ Vaľga, MBA' MSc.
geneľálny ľiaditel' sekc ie

cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Toto oznámenie sa doľučuje účastníkom konania foľmou veľejnej vyhlášky vyvesením po
dobu 15 dní na úľadnej tabuli Ministerstva dopľavy a výstavby SR, Námestie slobody 6' 810
05 Bratislaya a zároveň bude zveľejnené na webovom sídle Ministeľstva dopravy a výstavby
SR www.mindop.sk v časti ,,Veľejné vyhlášky", ako aj na centľálnej úradnej elektľonickej
tabuli na stľánke portálu www.slovensko.sk v časti ,,Úľadná tabul'a".

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia oznámenia veľejnej ryhláš\y:

Dátum vyvesenia:
Podpis a odtlačok úľadnej pečiatky

Dátum zvesenia
Podpis a odtlačok úradnej pečiatky

Doľučí sa účastníkom konania _ veľejnou {vhláškou:

Slovenská spľáva ciest, Miletičova l 9, 826 l9 Bľatislava
Ing. Aľpád Beneš' č.d. ll7,925 9l Kľál'ová nad Váhom
Znélmym aneznámym právnickým osobám aýzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné
pľáva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu bý'
oznámením pľiamo dotknuté
Zainteresovaná veľejnosť podl'a ust. $ 24 _ 27 zákona é.2412006 Z' z. o posudzovaní vplyvov
na Životné prostľedie a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov v zneni neskoľších predpisov
v zmysle ľozhodnutia zo zisťovacieho konania č.20171026765-052-F2l zo dŕn27.|0'2017
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Doľučí sa dotknutým orgánom (na vedomie):
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okľesný úľad Nitľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štef,ĺnikova 69,94g 01

Nitra, so žiadost'ou o zveľejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej
tabuli a na webovom sídle, ak ho má zľiadené
Mesto Šal'a, Námestie SV. Trojice 7, g27 15 Šal'a, so žiadost'ou ozveľejnenie tohto
oznámenia v1ľesením po dobu 15 dní na úľadnej tabuli a na webovom sídle, ak ho má
zriadené
obec Dlhá nad Váhom. Dlhá nad Váhom z25, 9z7 05 Dlhá nad Váhom. so žiadost'ou
o zveľejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úľadnej tabuli a na
webovom sídle, ak ho má zľiadené
obec Trnovec nad Váhom, Trnovec nad Váhom 587,9z5 71 Tľnovec nad Válrom, so

žiadost'ou o zveľejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úľadnej tabuli
a na webovom sídle, ak ho má zľiadené
Rol'nícke dľuŽstvo Šal'a. Hviezdoslavova 2,927 l4 Šal'a
FARMA JATOV, s.ľ.o., Hoľný Jatov 877, 925 7l Trnovec nad Váhom
DOLINA' s.ľ.o., Bačala3l4,951 l5 Vel'ká Dolina
DUSLO' Administratívna budova 1236,927 03 Šal'a
Slovenský vodohospodáľsky podnik, odštepný závod Piešťany, nábreŽie Ivana Krasku 834 3,

92l 80 Piešťany
Geoconsult' S.r.o.' Tomášikova l0E, 82l 03 Bľatislava
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 8l 7 l 5 Bľatislava _ Staré Mesto
Dopľavný úľad, Letisko M.R' Štef;ĺnika, 823 05 Bľatislava _ mestská časť RuŽinov
Regionálny úľad veľejného zdľavotníctva Nitra, Štef;ánikova 58,949 63 Nitľa,
Ministeľstvo Životného prostľedia Slovenskej ľepubliky, Námestie Ľ' Štúra, 8l2 35 Bľatislava
Ministeľstvo obľany Slovenskej ľepubliky, Agentúľa spľávy majetku, Kutuzovova 8, 83z 47
Bratislava
Úľad Nitrianskeho samosprávneho kľaja' odbor dopravy a pozemných komunikácií, Rázusova
2A,949 0l Nitra
Technická inšpekcia, a.s., Tľnavská cesta 56,82l0l Bľatislava
Tiiv Stid Slovakia, s.ľ.o.' Jašíkova 6,82l 03 Bľatislava _ RuŽinov
Regionálna spľáva aúdrŽba ciest, a.s., Štúrová 147,949 65 Nitľa
Michlovský' s.ľ'o.' Letná796 9,92l 01 Piešťany
Západoslovenská distribučná, Čulenova 6, 8l6 47 Bratislava
Slovak Telekom, Bajkalská 28, 8l7 62Bratislava
02 Bratislava' s.r.o.' Einsteinova 24,851 01 Bľatislava
SPP _ distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b,825 l l Bľatislava
Eustream, a.s., Votrubova l1 A,821 09 Bratislava
Slovenský vodohospodáľsky podnik š.p. oZ Piešťany' NábľeŽie I. Kľasku 834 3, 92l 80
Piešťany
SATRO, s.r.o., Hodonínska 25' 84 03 Bratislava
ARRIVA Nové Zámky' a.s., Považská 2,94014 Nové Zámky
HEIZER OPTIK, s'r.o., Dolnobáľska cesta, Areál PD, 930 l3 Trhová Hľadská
Peteľ Vyskočil, Štúľova l45 5,900 33 Maľianka
UPC BROADBAND SLOVAKIA' s.ľ.o.' Ševčenkova 36, 85l 0l Bratislava
HYDROMELI ORÁCIE, š. p. Bľatis lava, Vrakun ská 29, 825 63 Bratislava
Transpetľol, a's', Šumavská 38, 82l 08 Bratislava
SLO\,rNAFT' a.s., Vlčie hrdlo l,824 l2 Bratislava
NAFTA, a.s., Votrubova l, 821 09 Bratislava
Slovenské elektrárne,a.s., závodné elektľárne, SoblahovskŕLz,9l l 69 Trenčín
SITEL, s.r.o., Zemplinska 6,040 0l Košice
Eneľgotel, a.s., Miletičova7, 82l 08 Bľatislava
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Západoslovenská vodáľenská spoločnosť, a.s' NábreŽie za hydľocentrálou 4,949 60 Nitľa
Krajský pamiatkový úrad Nitra' Námestie Jána Pavla IL 8,949 0l Nitra


