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Stupeň dôvernosti :VJ 

 

 

Oznámenie 

o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením  

 
 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií (ďalej len „ministerstvo“), 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 v spojení s § 120 ods. 1 zákona č. 50/1967 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  

 

o z n a m u j e 

 

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“) požiadala dňa 04.12.2019 listom č. 2669/115939/30802/2019 zo dňa 02.12.2019  o 

zmenu stavby pred jej dokončením na  

 

stavbu:   Diaľnica D1 Budimír – Bidovce 

 

povolenú rozhodnutím č. 02706/2015/SCDPK-12770 zo dňa 03.03.2015, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 14.04.2015. 

 

Zmena stavby pred jej dokončením spočíva v zmene termínu jej dokončenia. Dôvodom 

predĺženia lehoty výstavby je neskorší začiatok realizácie stavby, uznanie nároku č. 114, ktorý 

predlžuje lehotu výstavby o 212 dní do 30.06.2020 pre stavebné objekty nebrániace 

sprejazdneniu diaľnice. Z uvedeného dôvodu stavebník žiada o zmenu termínu ukončenia stavby 

do 09/2020. 
 

Uvedeným dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o  zmene stavby pred jej dokončením. 

Nakoľko sú ministerstvu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný 

podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny stavby, upúšťa špeciálny stavebný úrad  od 

miestneho zisťovania a ústneho konania. Podľa § 3 ods.1 zákona č.669/2007 Z.z. stavebný úrad 

nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie iba vtedy, ak sa vyskytne prekážka 

v konaní, ktorú nemožno inak odstrániť. 

       Účastníci konania 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-ich 

pracovných dní odo dňa doručenia alebo zverejnenia tohto oznámenia. Špeciálny stavebný 

úrad nebude prihliadať na záväzné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a na námietky a 

pripomienky účastníkov konania, ktoré už boli alebo mali byť uplatnené a vybavené alebo 

zohľadnené pri prerokúvaní územnoplánovacej dokumentácie, alebo boli uplatnené po 

stanovenej lehote. 
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Ak účastník konania 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. Ak dotknutý orgán potrebuje  na riadne posúdenie dlhší čas, stavebný úrad na 

jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predlží. 

Účastníci konania podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov majú možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i 

k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie, na Ministerstve dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, 5. poschodie, č. dverí  529.  

 

 

 

              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. 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. 974/96-4.2 zo dňa 27.01.1998.   

3. Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

4. DOPRAVOPROJEKT, a.s., so sídlom Kominárska 2,4 Bratislava 832 03, Slovenská 

republika, IČO 31322000. 
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Na vedomie : 

1. Obec Kráľovce, Kráľovce 196, 044 44 Kráľovce, 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 Budimír, Budimír 19, 044 43 Budimír 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 Vajkovce, Vajkovce 84, 044 43 Budimír, 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. Obec Beniakovce, Beniakovce 44, 044 42 Rozhanovce, so žiadosťou o zverejnenie tohto 

oznámenia vyvesením  po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle 

obce, ak ho má zriadené 

5. Obec Rozhanovce, ul. SNP 48, 044 42 Rozhanovce, so žiadosťou o zverejnenie tohto 

oznámenia vyvesením  po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle 

obce, ak ho má zriadené 
6. Obec Hrašovík, Hrašovík 36, 044 42 Rozhanovce, so žiadosťou o zverejnenie tohto 

oznámenia vyvesením  po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle 

obce, ak ho má zriadené 

7. Obec Košické Oľšany, Košické Oľšany 118, 044 42 Rozhanovce, so žiadosťou 

o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením  po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na 

webovom sídle obce, ak ho má zriadené 
8. Obec Ďurďošík, Ďurďošík 13, 044 45 Ďurďošík, so žiadosťou o zverejnenie tohto 

oznámenia vyvesením  po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle 

obce, ak ho má zriadené 

9. Obec Bidovce, Bidovce 210, 044 45 Bidovce, so žiadosťou o zverejnenie tohto 

oznámenia vyvesením  po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle 

obce, ak ho má zriadené 
10. Obec Svinica, Svinica 282, 044 45 Bidovce, so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia 

vyvesením  po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má 

zriadené 

11. MŽP SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava + príloha podklady podľa § 140c 

ods. 2 stavebného zákona 

12. Ministerstvo vnútra SR, Prezídium policajného zboru, Račianska 45, 812 72 Bratislava 

13. KR PZ SR, KDI v Košiciach, Kuzmányho 8, 041 01 Košice 

14. Okresné riaditeľstvo PZ Košice-okolie, KDI Košice-okolie, Trieda SNP 35, 041 02 Košice 

15. MO SR, Kutuzovova 8, 831 01 Bratislava 

16. OÚ Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, Komenského 52, 041 26 Košice 

17. OÚ Košice, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52, 041 26 Košice 

18. OÚ Košice - okolie, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Hroncova 13,  041 70 

Košice 

19. OÚ Košice - okolie, odbor starostlivosti o ŽP, Hroncova 13, 041 70 Košice 

 orgán štátnej vodnej správy 

 orgán ochrany krajiny a prírody 

 orgán odpadového hospodárstva 

 orgán ochrany ovzdušia 

20. OÚ Košice - okolie, odbor starostlivosti o ŽP, Hroncova 13, 041 70 Košice 

21. OÚ Košice - okolie, odbor civilnej ochrany, Hroncova 13, 041 70 Košice 

22. Košický samosprávny kraj, odbor dopravy, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice      

23. Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

24. SSC IVSC Košice, Kasárenské nám. č.4, 040 01 Košice  

25. Slovenská správa ciest,  Miletičova 19, 826 19 Bratislava 1 

26. MV SR, Prezídium HaZZ, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29 

27. Krajské riaditeľstvo HaZZ Košice, Komenského 52, 040 01 Košice   
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28. Krajský pamiatkový úrad v Košiciach, Hlavná 25, 040 01 Košice 

29. Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, Akademická 2, 949 01 Nitra 

30. Dopravný úrad SR, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava 

31. Obvodný banský úrad, Timonovova 23, 040 01 Košice 

32. Štátna ochrana prírody SR, Regionálna správa OPK Prešov, Tajovského 10, 040 01 Košice 

33. SVP š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice 

34. Energotel a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava 

35. Východoslovenská distribučná a.s., OR Košice, Mlynská 31, 042 91 Košice 

36. SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 

37. Lesy SR š.p., OZ Košice, Moyzesova 18, 040 01 Košice 

38. VVS a.s., Závod Košice, Komenského 50, 042 48 Košice 

39. HYDROMELIORÁCIE š.p., Vrakuňská 29, 825 63 Bratislava 

40. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 

41. Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Košice, Letná 27, 040 01 Košice 

42. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 

43. Transpetrol a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava 

44. Slovak Telekom a.s , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

45. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 

46. Technická inšpekcia, a.s.. Južná Trieda 95 P.O.BOX A18 040 48 Košice 

47. Marián Nosáľ, Blatná 2, 044 42 Rozhanovce 

48. Tóth Milan, SNP 91, 044 42 Rozhanovce 

49. Záhradníctvo KaK, s.r.o., Školská 2, 044 42 Rozhanovce 

50. AT ABOV, s.r.o., Slnečná 13, 044 42 Rozhanovce 

51. AGROK, s.r.o., Moravecká 32, 951 93 Topoľčany 

52. AGRO-OL s.r.o., Kukučínová 184/1, 075 01 Trebišov 

53. AGRO PLUS, s.r.o., Budimír, 044 43 Budimír 

54. Olšanka, s.r.o., Košické Olšany 305, 044 42 Košické Olšany 

55. Skanska SK a.s., Bidovce 316, 044 45 Bidovce 

56. NDS a.s., Investičný odbor Žilina, Radlinského 13/373, 010 01 Žilina 

57. MDV SR, odbor cestnej infraštruktúry ( C 230) 

58. MDV SR – sekcia OPD 

 
 

 

 

 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia oznámenia verejnej vyhlášky: 

 

 
 

 

Dátum vyvesenia: ....................                        ...................................................       
                                                                        Podpis a odtlačok úradnej pečiatky  

 

 

 

 

Dátum zvesenia: ......................                       ....................................................     
                                                                       Podpis a odtlačok úradnej pečiatky   
 

 

 

 

Vybavuje: Ing. Surový                           tel. 5949 4335                              
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