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stupeň dôvernosti: VJ 

 

 

podľa rozdeľovníka 

 

 

VEC: Oprava zrejmej nesprávnosti v rozhodnutí č. 06571/2022/SCDPK/05401 zo dňa 

18.01.2022     
 

       Ministerstvo dopravy a výstavby SR, ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné 

cesty  (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) podľa § 3a  ods. 1  zákona  č. 135/1961 Zb.                   

o pozemných komunikáciách (cestný zákon)  v znení neskorších predpisov v spojení s § 120 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov, podľa zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych 

opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a rýchlostných ciest a o doplnení zákona NR 

SR č.162/1995 Z. z. o  katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon č. 669/2007 Z.z.“) vydalo rozhodnutie pod č. 06571/2022/SCDPK/05401 zo 

dňa 18.01.2022  podľa § 82 stavebného zákona, ktorým povolilo užívanie stavebných objektov 

701 Úprava VTL plynovodu DN 700 v km 0,044 – vybudovanie chráničky, 702 Úprava VTL 

plynovodu DN 300 v km 39,991 – vybudovanie chráničky  a 703 Preložka VTL plynovodu DN 

700 v km 41,446 stavby „Križovatka Stupava-juh na diaľnici D2“.  

 

       Špeciálny stavebný úrad týmto opravuje zrejmé nesprávnosti podľa § 47 ods. 6 zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, kde omylom 

vo výrokovej časti rozhodnutia na  strane č. 1 boli: pri stavebnom objekte 701 uvedená 

nesprávna parcela  a pri stavebnom objekte 703 vymenené parcelné čísla v jednotlivých 

katastrálnych územiach. Zároveň opravuje aj chyby dátumov uvedených v odôvodnení na 

strane č. 2. 

   

Správne znenie parcelných čísiel vo výrokovej časti je: 

SO 701: v okrese Bratislava IV, v katastrálnom území Záhorská Bystrica stav KN-C: 2727/7, 

2730/7, 2730/6, 2730/5, 2730/4, 2730/3 (LV 1276); 

SO 703: v okrese Bratislava IV, v katastrálnom území Záhorská Bystrica podľa geometrického 

plánu č. 117/2020 úradne overeným Okresným úradom, katastrálnym odborom dňa 8.03.2021 

pod č. G1-96/2021  so zriadením vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskej 

siete (VTL plynovodu)  s príslušným bezpečnostným pásmom v prospech správcu siete stav 

registra KN-E: 3914, 3987/2, stav registra KN-C: 2748/58, 2748/60, 2748/63, 4767, 4768, 

4769, 4770, 4771, 4772, 4773, 4774, 4775, 4776, 4777, 4778, 4779, 4780, 4814, 4815, 4816, 

4817, 4818, 4844, 4845 a zriadenie vecného bremena na bezpečnostné pásmo inžinierskej siete 

(VTL plynovodu) stav registra KN-E: 3912, 3913/1, 3913/2, 3915, 3916, 3917 a stav registra 

KN-C: 2747/2, 2747/5, 2747/6, 2748/56, 5748/57, 2748/59, 2748/61, 2748/62, 2748/65, 

2748/67, 2748/73, 2748/77, 4765, 4766, 4806/45, 4806/46, 4806/47, 4806/48, 4807, 4808, 

4819, 4820, 4821, 4822/1 a 4822/2;   

v okrese Stupava v katastrálnom území Mást podľa geometrického plánu č. 122/2018 úradne 

overeného Okresným úradom, katastrálnym odborom dňa 5.12.2018 pod č. G1-1730/2018  so 

zriadením vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskej siete (VTL plynovodu)  

s príslušným bezpečnostným pásmom v prospech správcu siete stav registra KN-E: 2939, 2940, 

2941, 2942, 2943 a 2981/1 a zriadenie vecného bremena na bezpečnostné pásmo inžinierskej 
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siete (VTL plynovodu) stav registra KN-E: 2937, 2938, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949/1 

a stav registra KN-C: 1550/47, 1550/48, 1550/49, 1758/3, 1758/21. 

 

Oprava v odôvodnení znie takto:  

Stavebník podal dňa 22.11.2021 listom č. 5206/73452/30303/2021 zo dňa 30.09.2021 návrh 

na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavebné objekty uvedené vo výrokovej časti 

rozhodnutia.  

Inšpektorát práce Bratislava vydal súhlasné záväzné stanovisko ku kolaudácii stavby listom č. 

IBA-03-27-2.2/ZS-C22,23-22 zo dňa 13.01.2022. 

 

       Ostatné časti uvedeného rozhodnutia zostávajú nezmenené. 
 

 

 

 
 

 

       Peter Varga, MBA, MSc. 

           generálny riaditeľ sekcie 

 cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
 

 

 

 

 

      Táto oprava 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. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

2. SPP- distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava   

 

Na vedomie:  

1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, so žiadosťou 

o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením  po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom 

sídle obce, ak ho má zriadené,  

2. Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica, Námestie rodiny 1, 843 57 Bratislava, so 

žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením  po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce 

a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené,  

3. Mesto Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava, so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia 

vyvesením  po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené,  

4. Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava  

5. Inšpektorát práce, Za kasárňou 1, 831 04 Bratislava 

6. MDV SR, C230, D400 

7. MŽP SR, SEHR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 
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Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 

 

dátum vyvesenia:        dátum zvesenia: 

 

odtlačok pečiatky, podpis:       odtlačok pečiatky, podpis: 
 

 


	Doručí  sa účastníkom konania:

