sekcia železničnej dopravy a dráh
odbor dráhový stavebný úrad
Číslo: 19922/2022/SŽDD/43797
Stupeň dôvernosti: VJ

V Košiciach, dňa 20.04.2022

ROZHODNUTIE

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len MDV SR) ako orgán verejnej
správy vo veciach dráh podľa § 101 písm. a) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon
o dráhach) v znení jeho neskorších predpisov, zároveň ako špeciálny stavebný úrad
pre stavby dráh podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) podľa § 69 stavebného
zákona v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (ďalej jen správny poriadok)
v znení neskorších predpisov
povoľuje
predĺženie platnosti stavebného povolenia
č. 06929/2020/SŽDD/25775 zo dňa 18.03.2020,
na stavbu dráhy:

„Železnice Slovenskej republiky, Výhybňa Slivník – rekonštrukcia
výhybiek č. 1-10“
v rozsahu stavebných objektov (SO) a prevádzkových súborov (PS):
SO 01 Železničný spodok
SO 02 Železničný zvršok
SO 03 Úprava trakčného vedenia
SO 04 Elektrický ohrev výhybiek
SO 05 Úprava vonkajšieho osvetlenia
SO 06 Ochrana diaľkovej kabelizácie ŽSR
PS 01 Úprava zabezpečovacieho zariadenia
PS 02 Prenosové zariadenia elektrického ohrevu výhybiek
PS 03 Úpravy oznamovacích zariadení
na pozemkoch vo vlastníctve:
- Slovenskej republiky v správe Železníc Slovenskej republiky, Klemensova 8,
813 61 Bratislava, parcely KN-C č. 900/91, 900/92 (LV č. 922); parcely KN-E
č. 1404/2, 1645/2, 1664/200, 1666, 1667/1, 1895/1, 1892, 1896 (LV č. 1206)
v k. ú. Slivník,
- Slovenskej republiky v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p.,
Radničné námestie 8, 959 55 Banská Štiavnica, parcela KN-E č. 1894/200 (LV č. 315)
v k. ú. Slivník, ku ktorým má stavebník iné právo (zriadené vecné bremená),
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-

Rímskokatolíckej farnosti sv. Jozefa, Majerská 19, 076 12 Slivník, parcela KN-E
č. 1402/15 (LV č.426) v k. ú. Slivník, ku ktorým má stavebník iné právo (zriadené
vecné bremená),
ZE.A.S s.r.o., Hlavná 139, 076 16 Zemplínska Nová Ves - Úpor, parcela KN-E
č. 1677/216 (LV č. 1306) v k. ú. Slivník, ku ktorým má stavebník iné právo (zriadené
vecné bremená),
fyzických osôb, parcely KN-E č. 1677/213 (LV č. 127); 1677/215 (LV č. 1060);
1677/212 (LV č. 150); 1677/111 (LV č. 279); 1677/310 (LV č. 800); 1677/309
(LV č. 356) 1677/308 (LV č. 571); 1662/2 (LV č. 583); 1661/2 (LV č. 511); 1660/2
(LV č. 793); 1659/2 (LV č. 653); 1658/2 (LV č. 276); 1657/2 (LV č. 676); 1656/2
(LV č. 799); 1655/2 (LV č. 1227); 1654/101, 1654/102 (LV č. 1302); 1653/2
(LV č. 1271); 1652/2 (LV č. 1311); 1651/2 (LV č. 153); 1650/2 (LV č. 1226); 1649/2
(LV č. 184); 1648/2 (LV č. 1038); 1646/2 (LV č. 389); 1644/2 (LV č. 354); 1643/2 (LV
č. 151); 1642/2 (LV č. 767); 1641/2 (LV č. 1225); 1403/101, 1426/2 (LV č. 1294);
1426/1 (LV č. 1215) v k. ú. Slivník, ku ktorým má stavebník iné právo (zriadené vecné
bremená),

stavebníkovi: Železnice Slovenskej republiky, GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava.
Na žiadosť stavebníka zo dňa 28.02.2022, MDV SR, odbor dráhový stavebný úrad, príslušný
podľa § 120 stavebného zákona, podľa § 69 ods.1 stavebného zákona predlžuje platnosť
uvedeného stavebného povolenia do 06. 05. 2024.
Odôvodnenie
Stavebník, Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8,
813 61 Bratislava, listom zo dňa 22.02.2022, doručeným dňa 28.02.2022, MDV SR oznámil,
že povolenú stavbu dráhy nemôže začať do doby platnosti stavebného povolenia a požiadal
o predĺženie platnosti stavebného povolenia stavby dráhy: „Železnice Slovenskej republiky,
Výhybňa Slivník – rekonštrukcia výhybiek č. 1-10“ na pozemkoch vo vlastníctve: Slovenskej
republiky v správe Železníc Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, parcely
KN-C č. 900/91, 900/92 (LV č. 922); parcely KN-E č. 1404/2, 1645/2, 1664/200, 1666, 1667/1,
1895/1, 1892, 1896 (LV č. 1206) v k. ú. Slivník; Slovenskej republiky v správe Slovenského
vodohospodárskeho podniku, š. p., Radničné námestie 8, 959 55 Banská Štiavnica, parcela
KN-E č. 1894/200 (LV č. 315) v k. ú. Slivník; Rímskokatolíckej farnosti sv. Jozefa, Majerská
19, 076 12 Slivník, parcela KN-E č. 1402/15 (LV č.426) v k. ú. Slivník; ZE.A.S s.r.o., Hlavná
139, 076 16 Zemplínska Nová Ves - Úpor, parcela KN-E č. 1677/216 (LV č. 1306)
v k. ú. Slivník a fyzických osôb, parcely KN-E č. 1677/213 (LV č. 127); 1677/215 (LV č. 1060);
1677/212 (LV č. 150); 1677/111 (LV č. 279); 1677/310 (LV č. 800); 1677/309 (LV č. 356)
1677/308 (LV č. 571); 1662/2 (LV č. 583); 1661/2 (LV č. 511); 1660/2 (LV č. 793); 1659/2
(LV č. 653); 1658/2 (LV č. 276); 1657/2 (LV č. 676); 1656/2 (LV č. 799); 1655/2 (LV č. 1227);
1654/101, 1654/102 (LV č. 1302); 1653/2 (LV č. 1271); 1652/2 (LV č. 1311); 1651/2
(LV č. 153); 1650/2 (LV č. 1226); 1649/2 (LV č. 184); 1648/2 (LV č. 1038); 1646/2
(LV č. 389); 1644/2 (LV č. 354); 1643/2 (LV č. 151); 1642/2 (LV č. 767); 1641/2 (LV č. 1225);
1403/101, 1426/2 (LV č. 1294); 1426/1 (LV č. 1215) v k. ú. Slivník.
Dňom podania žiadosti začalo konanie o predĺžení platnosti stavebného povolenia.

MDV
SR
oznámilo
účastníkom
konania
a dotknutým
orgánom
pod
č. 19922/2022/SŽDD/29613 zo dňa 11.03.2022 začatie konania o predĺžení platnosti
stavebného povolenia a nakoľko mu boli dostatočné známe pomery staveniska a žiadosť
poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie podania, upustilo od miestneho zisťovania
spojeného s ústnym pojednávaním a zároveň stanovilo termín na uplatnenie prípadných
námietok a pripomienok k predmetu veci.
V stanovenej lehote neboli k predlženiu stavebného povolenia doručené žiadne námietky ani
pripomienky.
V uskutočnenom konaní MDV SR preskúmalo žiadosť v súlade s § 69 ods. 1 stavebného
zákona a zistilo, že predĺžením platnosti stavebného povolenia spojeného so zmenou termínu
ukončenia predmetnej stavby dráhy nebudú ohrozené verejné záujmy, predovšetkým z hľadiska
ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, ani neprimerané obmedzené či
ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.
MDV SR v priebehu konania nezistilo dôvody, ktoré by bránili povoleniu predlženia platnosti
stavebného povolenia, zároveň posúdilo dôvody, pre ktoré nebola stavba dráhy začatá
a pretože (ostatné) podmienky, za ktorých bolo stavebné povolenie vydané zostali nezmenené,
rozhodlo tak ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Stavebník uhradil správny poplatok za predĺženie platnosti stavebného povolenia vo výške
100,- € podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku v znení
neskorších predpisov podať rozklad v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na MDV SR,
Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava. Právoplatné rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.

Ing. Ján Farkaš
generálny riaditeľ sekcie
Spracovateľ:
Tel.:
E-mail:

Ing. Ján Rusnák
055/62 55 249
jan.rusnak@mindop.sk

Toto rozhodnutie bude doručené verejnou vyhláškou v súlade s § 26 ods. 2 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov, vyvesením po dobu
15 dní na úradnej tabuli MDV SR a zároveň bude zverejnené na webovom sídle MDV SR,
v časti Verejné vyhlášky, ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke
www.slovensko.sk v časti „Úradná tabuľa“. MDV SR žiada obec Slivník, aby vyvesila verejnú
vyhlášku podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien
a doplnkov na úradnej tabuli obce a na jej webovom sídle, a to najmenej na tú istú dobu, ako sa
zverejňuje na úradnej tabuli MDV SR.
Po uplynutí 15 dňovej lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto verejnú vyhlášku zaslať
späť na MDV SR s vyznačením dátumu jej vyvesenia a zvesenia.

Rozhodnutie sa doručí
Účastníkom konania:
Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Oblastné riaditeľstvo Košice, Kasárenské námestie 11, 041 50 Košice
Oblastná správa majetku Košice, Štefánikova 60, 041 50 Košice
VALBEK&PRODEX spol. s r. o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Radničné námestie 8, 959 55 Banská Štiavnica
Správa povodia Bodrogu, M. R. Štefánika 25, 075 01 Trebišov
Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Majerská 19, 076 12 Slivník
ZE.A.S s. r. o., Hlavná 139, 076 16 Zemplínska Nová Ves - Úpor
Obec Slivník, Hlavná ulica 9/29, 076 12 Slivník + 1 x na vyvesenie
Ostatným:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Agentúra správy majetku, Komenského 39/A, 040 01 Košice
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti,
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove,
T. G. Masaryka 13, 075 01 Trebišov
Okresný úrad Trebišov, M. R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov
Odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠVS, OH, OPaK)
Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Eustream, a. s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo
iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám, môžu byť
rozhodnutím priamo dotknuté.
Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis zodpovedného
zamestnanca obce Slivník

Pečiatka a podpis zodpovedného
zamestnanca obce Slivník

