sekcia železničnej dopravy a dráh
odbor dráhový stavebný úrad

Číslo: 06929/2020/SŽDD/25775
Stupeň dôvernosti: VJ

V Košiciach, dňa 18.03.2020

STAVEBNÉ POVOLENIE
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 (zákon
o dráhach), zároveň ako špeciálny stavebný úrad pre stavby dráh podľa § 102 ods. 1 písm.
aa) zákona o dráhach a § 120 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokoval podľa § 62 stavebného
zákona žiadosť o stavebné povolenie v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a všetkými
známymi účastníkmi konania a po uskutočnenom konaní podľa § 66 stavebného zákona

povoľuje
stavbu:

„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
PS 02
PS 03

Úprava zabezpečovacieho zariadenia
Prenosové zariadenia elektrického ohrevu výhybiek
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 práva (zriadené vecné bremená),
- 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 práva (zriadené
vecné bremená),
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-

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 práva (zriadené
vecné bremená),

k pozemkom:
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 má
stavebník iné práva (zriadené vecné bremená),
stavebníkovi: Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava,
v zastúpení spoločnosťou: PRODEX spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava.
Účel a popis stavby:
Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu železničného spodku a zvršku výhybiek
vo Výhybni Slivník, ktorá leží v km 15,374 jednokoľajovej trate Trebišov – Výhybňa Slivník.
Výhybňa Slivník je napojená v km 61,725 do dvojkoľajovej trate Čop (UA) – Čierna nad
Tisou – Košice. Výhybňa je vybavená zabezpečovacím zariadením 3. kategórie so svetelnými
hlavnými návestidlami s rýchlostnou návestnou sústavou, ktoré sú zavislé na polohe
prechádzaných a odvratných výhybiek.
V rámci SO 01 je navrhnutá sanácia železničného spodku, ktorá pozostáva z uloženia
geotextílie, geomreže a štrkodrviny v hrúbke 400 mm na zemnú pláň upravenú v sklone 5%.
Jednostranne sklonená pláň cez koľaj č. 1K a č. 2K je navrhnutá od km (1K) 61,900 do km
(1K) 62,002. V úseku koľaje č. 2K od km (2K) 61,804 po km (2K) 61,904 a od km (2K)
62,129 bude zriadená vodorovná sanačná vrstva. V rámci SO 01 je navrhnutá aj sanácia
trebišovského a košického zhlavia v rozsahu sanovaných výhybiek a ochranných polí.
SO 02 rieši kompletnú výmenu železničného zvršku. Výmena sa člení na 3 časti a to:
Konštrukcia železničného zvršku trať Čierna nad Tisou – Košice, Konštrukcia železničného
zvršku Výhybňa Slivník – košické zhlavie, Konštrukcia železničného zvršku Výhybňa Slivník
– trebišovské zhlavie. V tomto SO 02 sú navrhnuté 2 typy výhybiek: výhybky
č. 1,2,6,7,8,9,10 budú 2 generácie tv. UIC 60 (z koľ. 60E2) na železničných betónových
podvaloch s pružným upevnením so srdcovkou z mangánovej ocele. Výhybky č. 3,4,5 budú 2.
generácie sústavy tv. 49 E1 akosť R260 na betónových výhybkových podvaloch (s EMP 600
rozrezného systému) s pružným upevnením KS so srdcovkou SK. V celom úseku Výhybni
Slivníka sa zrealizujú drážne chodníky.
V rámci SO 03 je navrhnutá úprava trakčného vedenia, vrátane jej doplnkov v plnom
rozsahu. Po rekonštrukcii výhybiek č. 1–10 a po vykovaní smerových a výškových úpravách
na koľajach v rámci SO 01 a SO 02 bude potrebné upraviť výškovú a smerovú polohou
existujúceho trolejového vedenia. Pre dosiahnutie zjazdnosti trolejového vedenia nad novou
polohou koľají a výhybiek bude potrebné postaviť 10 nových trakčných podpier, 1 novú
trakčnú bránu, previesť smerovú a výškovú úpravu jednotlivých prvkov na existujúcich
šikmých izolovaných konzolách, vykonať výmenu existujúcich šikmých izolovaných konzol,
previesť smerovú a výškovú úpravu závesov traťového vedenia na bráne, vykonať výmenu
existujúcich smerových lán za nové, vykonať výmenu existujúcich zvislých izolovaných
konzol na polbráne, vykonať výmenu existujúceho odťahu za nový, prerušiť existujúci
kotevný systém traťového vedenia a skrátiť existujúce traťové vedenie č. 5.
Elektrický ohrev rekonštruovaných výhybiek (EOV) sa kompletne zdemontuje,
vrátane napájacích rozvádzačov a ovládacieho rozvádzača v Dopravnej kancelárii. SO 04 rieši

vybudovanie nového elektrického ohrevu výhybiek na všetkých rekonštruovaných výhybkách
č. 1-10. Diaľkové monitorovanie a kontrola EOV bude riešená od správcu, t. j. z kancelárie
SMSÚ ZS v budove OTV v Trebišove. V tejto miestnosti sa osadí PC jednotka s plným
hardvérovým a softvérovým vybavením pre tento účel.
Úprava vonkajšieho osvetlenia, ktorá je predmetom SO 05 rieši ochranu stožiarov č.
1-8, ktoré sa nachádzajú pri výhybke č. 9 a 10, pred zavlečením trakčného prúdu do NN siete.
Osvetľovacie stožiare sa napoja z rozvádzača R-EOV1, ktorý bude pre účely napojenia
sadových stožiarov doplnený o 1 jednofázový vývod opatrený oddeľovacím transformátorom
naviac. Svietidlá a stožiarové rozvodnice sa vymenia za nové. Svietidlá budú v antivandal
prevedení, s osadením na stožiar a svetelným zdrojom s ortuťovou výbojkou 70W. Ovládanie
stožiarov je riešené z ovládacieho panela EOV, ktorý je osadený v Dopravnej kancelárii
Výhybne Slivník.
SO 06 rieši ochranu diaľkového zemného optického kábla Košice - Michaľany, ktorý
je uložený popri železničnej trati Košice – Čierna nad Tisou. Trasu tvoria 3 HDPE rúrky
40/33 mm, z čoho v jednej je zafuknutý optický kábel single-mód SM 24 vlákien a 2 rúrky
HDPE sú rezervné. V žkm 62,000 križuje železničnú trať aj diaľkový metalický kábel DK,
traťový kombinovaný kábel TKK, diaľkový kábel ŽDK1 a prípojný kábel PK 19.
Realizáciou horeuvedenej stavby budú existujúce výhybky nahradené za nový typ.
V rámci tohto PS 01 budú nové výhybky č. 1-10 zabezpečené novými trojfázovými
elektromotorickými prestavníkmi. Na všetkých výhybkách typu UIC budú osadené
nerozrezné prírubové prestavníky doplnené o snímače polohy jazyka. Na výhybkách typu S49
bude uchytenie prestavníkov zrealizované cez pevnú upevňovaciu súpravu. K všetkým
vonkajším prvkom od novo zriaďovaných káblových skríň bude položená nová kabelizácia
typu TCEKPFLE 1,0. Rekonštrukcia počíta aj s výmenou všetkých návestidiel. Spôsob
ovládania staničného zabezpečovacieho zariadenia ostáva bezo zmeny.
V rámci tejto stavby v SO 04 sú okrem vonkajších napájacích a dátových rozvodov
k výhybkám, riešené aj riadiace jednotky s vnútornými rozvodmi EOV, ktoré sú predmetom
PS 02. V rámci tohto PS je riešené dátové prepojenie na diaľkové pracovisko pre ovládanie
EOV. Toto pracovisko sa bude nachádzať v budove ŽST Trebišov v budove OTV NR,
Ruskovská cesta – v kancelárii správcu SMSÚ EE SZ. V budove ATÚ Trebišov nebudú
potrebné žiadne fyzické prepoje, zachová sa jestvujúci dátový spoj.
V dôsledku návrhu smerových a výškových úprav koľají budú vo väčšine prípadov
jestvujúce stožiare a stĺpiky odkopané alebo prisypané. Z dôvodu celkovej zastaranosti
stožiarov je navrhnuté rozhlasové stožiare a stĺpiky vymeniť za nové s plastovými závernými
skrinkami a svorkami pre ukončenie a prepájanie káblov.
Základné technické údaje a podrobnosti stavby sú zrejmé z predloženého projektu
stavby, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
Na uskutočnenie stavby určuje MDV SR tieto záväzné podmienky:
1. Stavbu uskutočniť podľa projektovej dokumentácie stavby, vypracovanej spoločnosťou
PRODEX spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava, overenej MDV SR
v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny stavby nesmú
byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia MDV SR.
2. Stavbu uskutočniť dodávateľsky právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou
na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov, určenou vo výberovom
konaní. Stavebník oznámi názov zhotoviteľa stavby MDV SR do 15 dní od ukončenia
výberového konania a súčasne s tým predloží kópiu oprávnenia zhotoviteľa stavby na jej
realizáciu. Stavebník zabezpečí, aby zhotoviteľ v plnej miere dodržal podmienky tohto
povolenia.
3. Stavebník zabezpečí dozornú činnosť osobou, ktorá spĺňa odbornú spôsobilosť podľa
zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov o autorizovaných architektoch
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a stavebných inžinieroch. Oprávnenie osoby poverenej odborným vedením stavby
predložiť spolu s ostatnými dokladmi MDV SR.
Stavebník zabezpečí vytýčenie stavby právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou
na vykonávanie geodetických činností. Doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby
je stavebník povinný predložiť pri kolaudačnom konaní.
Súčasne s odovzdaním staveniska, stavebník zabezpečí preukázateľné poučenie všetkých
pracovníkov zhotoviteľa, ktorí sa budú na realizácii stavby podieľať.
Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých vedení
a zariadení v obvode staveniska, ich prípadnú ochranu a preloženie podľa príslušných
noriem a predpisov a za odborného dozoru správcov (vlastníkov).
Stavebník (stavbyvedúci, resp. stavebný dozor) je povinný mať na stavenisku overenú
projektovú dokumentáciu stavby a viesť od prvého dňa prípravných prác až do skončenia
stavebných prác stavebný denník, ktorý je jej súčasťou, v zmysle ust. § 46a ods. 1 a § 46d
ods. 1 a 2 stavebného zákona.
Označiť na viditeľnom mieste stavbu výrazným štítkom „Stavba povolená“ (s údajmi:
názov stavby, stavebník, zhotoviteľ stavby, meno stavbyvedúceho, stav. dozoru, termín
začatia a ukončenia stavby, údaje o povoľujúcom orgáne, ktorý stavbu povolil).
Do 7 dní od začatia stavby je stavebník povinný oznámiť túto skutočnosť MDV SR.
Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z. z. a vyhlášky SÚBP č. 147/2013 Z. z.,
ktorou sa stanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných
prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých
pracovných činností ako aj predpisu Z2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach
Železníc Slovenskej republiky. Dbať na ochranu zdravia osôb v obvode dráhy
a na ochranu životného prostredia.
Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie.
Na stavbe použiť stavebné výrobky, ktoré sú vhodné na použitie pre zamýšľaný účel
v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Na ochranu životného prostredia (záujmov spoločnosti) sa určujú tieto podmienky:
- všemožne predchádzať prašnosti, hlučnosti a znečisťovaniu okolia stavby a priľahlých
komunikácií. Na stavbe udržiavať čistotu a poriadok.
Stavenisko počas prác zabezpečiť tak, aby bol zamedzený prístup cudzích osôb (osôb
nezúčastnených na výstavbe) na stavenisko. Zabrániť zbytočnému devastovaniu okolitého
terénu.
Stavebník je povinný organizovať práce tak, aby nedošlo pri ich vykonávaní k zásahom
a neprimeranému rušeniu užívania okolitých nehnuteľností, resp. aby nedošlo pri ich
realizácií k škodám, ktorým je možné účelne zabrániť. Práce organizovať tak, aby nebola
ohrozená bezpečnosť osôb a prevádzky na dráhe.
Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné slovenské technické normy (STN), všeobecné
technické požiadavky na výstavbu a príslušné dráhové predpisy.
Stavebník je povinný rešpektovať podmienky a dodržať požiadavky uplatnených k stavbe,
uvedených najmä:
- vo vyjadrení Východoslovenskej distribučnej, a.s. pod č.: 21179/2019 zo dňa
02.12.2019 a vo vyjadrení pod č.: 17645/2019 zo dňa 14.10.2019,
- vo vyjadrení Okresného úradu Trebišov, Odbor starostlivosti o životné prostredie
(ŠVS) pod č.: OU-TV-OSZP-2019/012456/2 zo dňa 14.10.2019,
- vo vyjadrení Okresného úradu Trebišov, Odbor starostlivosti o životné prostredie
(OH) pod č.: OU-TV-OSZP-2019/012448-002 zo dňa 02.10.2019,
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- v stanovisku Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. pod č.: CS SVP OZ
KE1/2019/297 zo dňa 11.11.2019,
- vo vyjadrení Eustream, a.s. pod č.: GISaITIS 293/2019 zo dňa 18.10.2019,
- vo vyjadrení Železníc Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Košice, Sekcia
elektrotechniky a energetiky pod č.: 2363/2019/SEE/2a.15-3/588 zo dňa 04.10.2019,
- v stanovisku Železníc Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Košice, Sekcia
oznamovacej a zabezpečovacej techniky pod č.: 1266/2019/SOZT zo dňa 16.10.2019,
ktorého súčasťou je aj vyjadrenie Strediska miestnej správy a údržby káblovej
techniky pod č.: 11/110/121/2019/KT-MI zo dňa 10.10.2019,
- vo vyjadrení Železníc Slovenskej republiky, Oblastná správa majetku Košice
pod č.: 4123/2019/OSM zo dňa 01.10.2019.
Vzniknutý odpad zlikvidovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Doklady o tom stavebník predloží príslušnému okresnému
úradu po ukončení stavby a MDV SR pri kolaudácii stavby.
Stavebné práce nesmú byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
Stavba bude ukončená v lehote do 30.04.2022.
Stavebné povolenie stratí platnosť, ak so stavebnými prácami nebude začaté do dvoch
rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Po ukončení stavebných prác stavebník podá na MDV SR návrh na kolaudáciu stavby
podľa § 79 stavebného zákona, resp. požiada o povolenie na predčasné užívanie stavby
podľa § 83 resp. skúšobnú prevádzku podľa § 84 stavebného zákona.
Dokončenú a prevzatú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia
vydaného MDV SR.

Stavebník, všetky podmienky, za ktorých mu je stavba povolená, je povinný plniť
a po doručení tohto rozhodnutia ich berie na vedomie s tým, že sa ich zaväzuje plniť.
Odôvodnenie
Stavebník, Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
v zastúpení spoločnosťou PRODEX spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava, dňa
20.11.2019 podal žiadosť o stavebné povolenie stavby: „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, ku ktorým má stavebník iné
práva (zriadené vecné bremená); 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 práva (zriadené vecné bremená) a 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 práva (zriadené vecné bremená). K pozemkom 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 má stavebník iné práva (zriadené vecné bremená).
Dňom podania žiadosti začalo stavebné konanie.

MDV
SR
na
základe
predloženej
žiadosti
stavebníka
oznámilo
pod č.: 33857/2019/SŽDD/97912 zo dňa 02.12.2019 všetkým známym účastníkom konania
a dotknutým orgánom začatie stavebného konania a vzhľadom k tomu, že mu boli známe
pomery povoľovanej stavby, upustilo od ústneho pojednávania spojeného s miestnym
zisťovaním. K vydaniu stavebného povolenia sa kladne vyjadrili známi účastníci konania
a dotknuté orgány, ktorých opodstatnené pripomienky boli zapracované do výrovej časti toho
rozhodnutia.
(1)
(2)
(3)

K vydaniu stavebného povolenia zaujali kladné stanoviská:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku pod č.: ASMdpV49-1080/2019 zo dňa 11.11.2019,
Okresný úrad Trebišov, Odbor starostlivosti o životné prostredie (OPaK) pod č.: OUTV-OSZP-2019/012456-2 zo dňa 01.10.2019,
Obec Slivník pod č.: 308/2019 zo dňa 03.10.2019,

V uskutočnenom stavebnom konaní MDV SR preskúmalo predloženú žiadosť
o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a ods. 2 stavebného
zákona a zistilo, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nebude ohrozený verejný
záujem, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov
konania. Taktiež zistilo, že uskutočňovaním stavby nebude ohrozená ani neprimerane
obmedzená prevádzka dráhy a prevádzka dopravy na dráhe.
MDV SR vydáva toto stavebné povolenie podľa výsledku stavebného konania,
v ktorom zistilo, že uvažovaná stavba nie je v rozpore so všeobecnými záujmami a nezistilo
dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.
Stavebník uhradil správny poplatok za vydanie stavebného povolenia vo výške 800,- €
podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu majú účastníci konania právo podľa § 61 ods. 1 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov (správny poriadok)
podať rozklad v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Ministerstve dopravy a výstavby
Slovenskej republiky, Námestie Slobody č. 6, 810 05 Bratislava. Právoplatné rozhodnutie je
po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.

Ing. Ján Farkaš
generálny riaditeľ sekcie
železničnej dopravy a dráh
Spracovateľ: Ing. Ján Rusnák
Tel.:
055/625 52 49
E-mail:
jan.rusnak@mindop.sk

Toto oznámenie 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
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

