sekcia železničnej dopravy a dráh
odbor dráhový stavebný úrad
Číslo: 17886/2022/SŽDD/22710
Stupeň dôvernosti: VJ

Bratislava dňa 23. 02. 2022

Vec:
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou
a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním
Stavebník Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, Bratislava
zastúpený akciovou spoločnosťou REMING CONSULT, a. s. Trnavská cesta 27, Bratislava
podal dňa 23.02.2022 žiadosť o stavebné povoleni na stavbu:
„Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad
Tatry (mimo) V. etapa UČS 411 Liptovský Mikuláš - Paludza“,
tvorená stavebnými objektmi (SO):
 SO 411-32-11
Liptovský Mikuláš - Paludza, priepust v nžkm 255,867
 SO 411-32-12
Liptovský Mikuláš - Paludza, priepust v nžkm 256,675
 SO 411-33-06.1 Liptovský Mikuláš – Paludza, železničný most nad Andickým
potokom v nžkm 257,026
 SO 411-33-06.2 Liptovský Mikuláš – Paludza, železničný most nad Andickým
potokom v nžkm 257,026 – úprava koryta
Stavba bude realizovaná na pozemkoch v správe ŽSR a na pozemkoch, ku ktorým má stavebník
iné právo podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona, parcely v:
k. ú. Galovany
parcela KN-C č. 459/5, 459/4 – LV č. 335
vlastník: Slovenská republika v správe Železníc Slovenskej republiky, Bratislava
k. ú. Benice
parcela KN-C č. 264/3, 264/4 – LV č. 141
vlastník: Slovenská republika v správe Železníc Slovenskej republiky, Bratislava
parcela KN-C č. 269/6, 269/7, 269/8 – LV č. 41
vlastník: Slovenská republika v správe Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
parcela KN-C č. 274/4 – LV č. 141
vlastník: Slovenská republika v správe Železníc Slovenskej republiky, Bratislava
k. ú. Palúdzka
parcela KN-C č. 2070/5 – LV č. 571
vlastník: Slovenská republika v správe Železníc Slovenskej republiky, Bratislava
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Dňom podania žiadosti začalo stavebné konanie.
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR) ako orgán verejnej správy vo
veciach dráh a 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) a zároveň
ako špeciálny stavebný úrad podľa § 102 ods. 1 písm. aa) zákona o dráhach § 120 ods. 1 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie
stavebného konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania a súčasne
v súlade s ustanovením § 21 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len
správny poriadok) v znení neskorších predpisov nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním
na deň

06. 04. 2022 o 10.00 hod.

so stretnutím účastníkov ústneho pojednávania pred Okresným úradom Liptovský Mikuláš,
Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš.
Stavebníka žiadame o zabezpečenie vhodnej rokovacej miestnosti.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť do dňa ústneho pojednávania na MDV SR, Odbor
dráhový stavený úrad, Oddelenie Bratislava - Sever, Lamačská 8, Bratislava a pri samotnom
ústnom pojednávaní na mieste stavby.
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri tomto ústnom
pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania
zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným podpisom toho
účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Ing. Ján Farkaš
generálny riaditeľ sekcie
Tel. č.: 02/59494 834
e-mail: eva.drnajova@mindop.sk
Toto oznámenie bude doručené verejnou vyhláškou podľa § 61 ods. 4 zákona č.50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 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“. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej
republiky žiada príslušné Mesto Liptovský Mikuláš a Obec Galovany 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.
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Po uplynutí 15 dňovej lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto verejnú vyhlášku zaslať späť na
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky s vyznačením dátumu jej vyvesenia a
zvesenia.
Doručí sa:
Účastníkom konania:
ŽSR, Generálne riaditeľstvo, Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
 ŽSR, Oblastné riaditeľstvo, ul. 1. mája 34, 010 01 Žilina
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
 OZ, Správa povodie horného Váhu, Jána Jančeka 36, 034 01 Ružomberok
REMING CONSULT, a. s. Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava
Ostatným:
Krajský úrad životného prostredia v Žiline, Námestie M.R. Štefánika 1, 010 01 Žilina
 odbor starostlivosti o životné prostredie,
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Vrbická 1993, P. O. BOX 38, 031 01 Liptovský Mikuláš
 odbor starostlivosti o životné prostredie
 odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
Ministerstvo životného prostredia, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
MV SR, Prezídium Hasičského a záchranného zboru, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Námestie Požiarnikov 1, 010 01 Žilina
Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš
Obec Galovany, Galovany 67, 032 11 Svätý Kríž
MO SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7,
974 31 Banská Bystrica
Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, Demänová 393,
031 01 Liptovský Mikuláš
Obvodný banský úrad Banská Bystrica, ul. 9. mája 2, 975 90 Banská Bystrica
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
SSC, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Správa ciest žilinského samosprávneho kraja, Detašované pracovisko: Pod Stráňami 4,
031 01 Liptovský Mikuláš
SPP – Distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava
Známe a neznáme právnické osoby a fyzické osoby, 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: Mesto Liptovský Mikuláš
Vyvesené dňa:
Pečiatka a podpis zodpovedného
zamestnanca obce/mesta

Zvesené dňa:
Pečiatka a podpis zodpovedného
zamestnanca obce/mesta

17886/2022/SŽDD-22710/2022

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: Obec Galovany
Vyvesené dňa:
Pečiatka a podpis zodpovedného
zamestnanca obce/mesta

Zvesené dňa:
Pečiatka a podpis zodpovedného
zamestnanca obce/mesta
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