Ministerstvo dopravy a výstavby
Slovenskej republiky
Číslo: 06005/2021/SL/01926-M
Stupeň dôvernosti: CH

Oznámenie o začatí konania o preskúmaní rozhodnutia Ministerstva dopravy
a výstavby Slovenskej republiky mimo odvolacieho konania

Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcii cestnej dopravy
a pozemných komunikácií, bol dňa 02.11.2020 doručený podnet spoločnosti Remedies, s. r. o.,
IČO: 36733954, so sídlom Kupeckého 3, 821 08 Bratislava, v zastúpení advokátom JUDr.
Matejom Marhavým, so sídlom Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava, na preskúmanie
rozhodnutia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)
č. 25905/2020/SCDPK/75714 zo dňa 08.10.2020 mimo odvolacieho konania podľa § 65 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„správny poriadok“). Rozhodnutím ministerstva č. 25905/2020/SCDPK/75714 zo dňa
08.10.2020 bolo zamietnuté odvolanie účastníka konania spoločnosti Remedies, s. r. o., IČO:
36733954, so sídlom Kupeckého 3, 821 08 Bratislava, v zastúpení advokátom JUDr. Matejom
Marhavým, so sídlom Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava a potvrdené rozhodnutie
Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky, č. OU-TT-OOP2-2020/019165
zo dňa 21.04.2020.
Minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky na návrh ním ustanovenej osobitnej
rozkladovej komisie pre oblasť výstavby a bytovej politiky, zriadenej Rozhodnutím ministra
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 204 zo dňa 2. 8. 2011 po
predbežnom preskúmaní veci na podklade spisového materiálu predloženého sekciou výstavby
podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku

oznamuje začatie konania
o preskúmaní právoplatného rozhodnutia ministerstva č. 25905/2020/SCDPK/75714 zo
dňa 08.10.2020 mimo odvolacieho konania podľa § 65 správneho poriadku.
Zistené výsledky predbežného preskúmania rozhodnutia ministerstva č.
25905/2020/SCDPK/75714 zo dňa 08.10.2020 mimo odvolacieho konania podľa § 65
správneho poriadku nasvedčujú tomu, že rozhodnutie Okresného úradu Trnava, odbor
opravných prostriedkov, referát cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OU-TT-OOP22020/019165 zo dňa 21.04.2020, ktorým bolo vyhovené protestu prokurátora č. Pd
105/19/2201-12 zo dňa 20.02.2020 (ďalej len „protest prokurátora“) a zrušené rozhodnutie
Okresného úradu Dunajská Streda, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OUDS-OCDPK-2019/009432 zo dňa 17.05.2019, je v rozpore s § 3 ods. 1 a 5, § 32 ods. 1, § 46 a
§ 47 ods. 3 správneho poriadku. Okresný úrad Trnava sa nedostatočne vysporiadal s
argumentmi účastníkov konania o proteste prokurátora a vôbec sa nevysporiadal s rozporom
medzi tvrdením uvedeným v proteste prokurátora o tom, že dohoda o uskutočnení stavby zo
dňa 14.12.2015 nebola zverejnená v zákonom stanovenej lehote, z čoho prokurátor vyvodzuje

jej nulitnosť a z tvrdení spoločnosti Remedies, s. r. o., a obce Báč, z ktorých vyplýva opak.
Ministerstvo v rozhodnutí č. 25905/2020/SCDPK/75714 zo dňa 08.10.2020, ktorým potvrdilo
rozhodnutie Okresného úradu Trnava č. OU-TT-OOP2-2020/019165 zo dňa 21.04.2020,
neodstránilo nezákonnosť tohto rozhodnutia.
Účastníci konania sa môžu v záujme ochrany svojich práv a právom chránených
záujmov vyjadriť k predmetnej veci v lehote do 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.
V Bratislave dňa

Andrej Doležal
minister dopravy a výstavby
Slovenskej republiky

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:
1. JUDr. Matej Marhavý, advokát so sídlom Šafárikovo námestie 1, 811 02 Bratislava
(splnomocnenec spoločnosti Remedies, s. r. o., so sídlom Kupeckého 3, 821 08
Bratislava)
2. Ing. Peter Hanesz - PROINVEST, Alžbetínske námestie č. 328, 929 01 Dunajská Streda
3. Právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom parc.
č. 321, 322/122, 322/225, 322/226, 322/429, 322/308, 322/330, 322/272, 322/272,
322/352, 322/415, 322/350 v k. ú. Báč, obce Báč a na pozemkoch parc. č. 502/70 a
502/92 v k. ú. Kyselica, obce Kyselica, môžu byť konaním priamo dotknuté.
Prokurátorovi:
Okresná prokuratúra Dunajská Streda, Nám. Sv. Štefana 1, 929 21 Dunajská Streda
Na vedomie:
1. Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, Kollárova 8, 917 02 Trnava
so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia na úradnej tabuli úradu
2. Obec Báč, Báč 124, 930 03 Báč so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia na úradnej
tabuli úradu vyvesením po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým
3. Obec Kyselica, Kyselica 60, 930 30 Kyselica so žiadosťou o zverejnenie tohto
oznámenia na úradnej tabuli úradu vyvesením po dobu 15 dní spôsobom v mieste
obvyklým
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4. Okresný úrad Dunajská Streda, Pozemkový a lesný odbor, Korzo Bélu Bartóka 789/3,
919 01 Dunajská Streda
5. Okresné riaditeľstvo PZ SR, ODI, 929 01 Dunajská Streda
6. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava 1
7. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo Bélu
Bartóka 789/3, 919 01 Dunajská Streda
8. Okresné riadiťelstvo HaZZ v Dunajskej strede, Trhovisko, 929 01 Dunajská Streda 1
9. Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava-Podunajské
Biskupice
10. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
11. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
12. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., OZ Dunajská Streda, Kračanská cesta
1233, 929 01 Dunajská Streda
13. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 932 47 Bratislava
14. Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
15. Správa a údržba ciest TT SK, Bulharská 39, 918 53 Trnava
16. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
17. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda so žiadosťou o zverejnenie tohto
oznámenia na úradnej tabuli úradu vyvesením po dobu 15 dní spôsobom v mieste
obvyklým
18. Okresný úrda Trnava, odbor opravných prostriedkov, Vajanského 2, P.O.BOX 3, 917
02 Trnava so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia na úradnej tabuli úradu
vyvesením po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým
Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia oznámenia:

Dátum vyvesenia: .......................

........................................................
Podpis a odtlačok úradnej pečiatky

Dátum zvesenia: .......................

........................................................
Podpis a odtlačok úradnej pečiatky
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