sekcia železničnej dopravy a dráh
odbor dráhový stavebný úrad

Číslo: 19060/2022/SŽDD/26506
Stupeň dôvernosti: VJ

Košice dňa 21. 02. 2022

Vec
Oznámenie o začatí stavebného konania
a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
Stavebník, Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, v zastúpení
spoločnosťou REMING CONSULT, a. s., Trnavská cesta č. 27, 831 04 Bratislava, podal dňa
21.01.2022 žiadosť na Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR)
o vydanie stavebného povolenia pre stavbu dráhy:
„Implementácia GSM-R do siete ŽSR,
úsek Varín - Košice – Čierna nad Tisou, štátna hranica“
UČS 2: Štrba – Košice
v rozsahu stavebných objektov (SO) a prevádzkového súboru (PS):
SO 02-34-18 Olcnava - Kameňolom, anténny stožiar s technologickým kontajnerom
SO 02-35-18 Olcnava - Kameňolom, prípojka NN
PS 02-27-18 Olcnava - Kameňolom, elektrický zabezpečovací systém (EZS)
na pozemku vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Železníc Slovenskej republiky,
Klemensova 8, 813 61 Bratislava, parc. registra C-KN č. 1236/8 (LV č. 238) v k. ú. Olcnava.
Predmetom stavby dráhy je vybudovanie stožiaru v blízkosti železničnej zastávky Olcnava,
na ktorý sa navrhujú osadiť rádiové antény GSM-R. Objekt sa navrhuje ako oceľová
priehradová konštrukcia. Súčasťou stavby dráhy je osadenie technologického kontajneru
s potrebným technologickým vybavením, elektrická prípojka NN a elektrický zabezpečovací
systém. Nový úsek rádiovej siete sa navrhuje pripojiť na existujúcu ústredňu GSM-R
v železničnej stanici Bratislava Nové Mesto.
Dňom podania žiadosti začalo stavebné konanie.
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) a 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 v súlade
s ustanovením § 61 stavebného zákona a § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom a všetkým
známym účastníkom konania.
Vzhľadom k tomu, že MDV SR sú dobre známe pomery stavby dráhy (staveniska) a žiadosť
poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby dráhy, upúšťa podľa § 61
ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.
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Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť do 15 pracovných dní odo dňa
doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje
stanoviská dotknuté orgány.
V prípade, že účastníci konania a dotknuté orgány svoje stanovisko neoznámia v určenej lehote,
bude sa mať za to, že s predmetnou stavbou dráhy z hľadiska nimi sledovaných záujmov
súhlasia.
Do podkladov možno nahliadnuť na vysunutom pracovisku MDV SR, odbor dráhový stavebný
úrad, oddelenie Košice Východ, Štefánikova 60, Košice.

Ing. Ján Farkaš
generálny riaditeľ sekcie

vybavuje
telefón
e-mail

Ing. Nikola Mihaľová
055/ 699 85 78
nikola.mihalova@mindop.sk

Toto oznámenie bude doručené verejnou vyhláškou v súlade s § 26 ods. 2/ zákona
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 dotknuté Mesto Ružomberok a Obec Olcnava, aby vyvesili 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 Ministerstvo dopravy a výstavby SR s vyznačením dátumu jej vyvesenia
a zvesenia.
Oznámenie sa doručí:
Účastníkom konania:
Železnice Slovenskej republiky, GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
REMING Consult, a. s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava
Ostatným:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Ministerstvo vnútra SR, Drieňová 24, 826 86 Bratislava
odbor požiarnej prevencie
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Agentúra správy majetku štátu
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Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
Lesy Slovenskej republiky, š. p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Hlavný banský úrad, Kammerhofská č. 25, 969 01 Banská Štiavnica
OR HaZZ v Spišskej Novej Vsi, Brezová 30, 052 01 Spišská Nová Ves
Okresný úrad Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves
odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠVS, OH, OPaK)
odbor krízového riadenia
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1098/1, 034 01 Ružomberok + 1x na vyvesenie
Obec Olcnava, Jarná 2, 053 61 Olcnava + 1 x na vyvesenie
SVP , š. p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
Hydromeliorácie, š. p., Vrakunská ul. 29, 825 63 Bratislava 211
SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 821 84 Bratislava
Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava – Karlova Ves
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 Mesta Ružomberok

Pečiatka a podpis zodpovedného
zamestnanca Mesta Ružomberok

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis zodpovedného
zamestnanca Obce Olcnava

Pečiatka a podpis zodpovedného
zamestnanca Obce Olcnava
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