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R O Z H O D N U T I E 

 

        Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, 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 § 68 ods. 1 stavebného zákona, podľa 

zákona č. 669/2007 o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb 

diaľnic a rýchlostných ciest a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 

162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny úrad) v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon č. 669/2007 Z. z.“) a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov  

 

                                  p o v o ľ u j e  zmenu stavby pred dokončením  

 

na stavbu:   „Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice“, 

 
stavebných objektov: 

133-01   Dočasné odvodnenie objektu 133-00 – zmiernenie negatívneho vplyvu  

              extrémnych zrážok v km 4,000  

204-00   Most nad R2 na preložke poľnej cesty v km 3,363 R2 

 
stavebníkovi:     Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Dúbravská cesta 14, 821 09 Bratislava 

v zastúpení spoločnosťou HBH Projekt, s.r.o., Organizačná zložka Slovensko, Ružová dolina 

10, 821 09 Bratislava (ďalej len „stavebník“).  

       

     Zmena stavby pred dokončením v tomto konaní spočíva najmä:  

SO 133-01 – v návrhu zmiernenia negatívneho vplyvu extrémnych zrážok, pri ktorých 

dochádza k splavovaniu poľnohospodárskej pôdy z priľahlého svahu R2 vybudovaním 

ochrannej priekopy opatrenej priečnymi hrádzkami, ozelenením ochrannej priekopy kríkmi, 

zatrávnením a výsadbou stromov a doplnením objektu na utlmenie dynamickej sily 

vytekajúcej vody z priepustu pod objektom 205-00;  

SO 204-00 - v prikotvení opory č. 4 piatimi zemnými kotvami, v úprave dĺžky a vyhotovenia 

krídel za oporou č. 4 a v spevnení priestoru pod mostom podľa návrhu sanačných opatrení. 

Pri stavebnom objekte SO 204-00 nedochádza k zmenám záberov pozemkov oproti 

stavebnému povoleniu. Stavebný objekt SO 133-01 sa bude realizovať na pozemkoch v k.ú. 

Malé Chlievany, okres Bánovce nad Bebravou:  

trvalý záber KN-C parc.č.: 264/27, 257/243, 257/244, 257/249, 257/245, 257/246, 260/10, 

257/250, 264/26, 264/28, 263/8, 290/7, 264/27, 257/254, 257/256, 257/253, 257/255, 260/11; 

dočasný záber KN-E parc.č.: 600, 601, 602, 603, 604, 678, 679, 696/1. 
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 Špeciálny stavebný úrad po posúdení predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie a 

po zvážení potrebných skutočností určuje na realizáciu stavby tieto záväzné podmienky : 

 

Stavebník je povinný počas realizácie stavby dodržať podmienky uvedené 

v nasledovných stanoviskách a vyjadreniach dotknutých orgánov: 

 

1. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Odbor starostlivosti o životné prostredie ako 

príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve podľa § 108 ods. 1 písm. m) zákona 

č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „ zákon č. 79/2015 Z.z.“) vydal vyjadrenia podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 

2. zákona č. 79/2015 Z.z. pod č. OU-BN-OSZP-2016/007321-002 zo dňa 08.12.2016 a č.  OU-

BN-OSZP-2017/005198-002 zo dňa 08.08.2017 s týmito podmienkami: 

1.1 so stavebnými odpadmi sa bude nakladať v zmysle § 77 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 

79/2015 Z.z.; 

1.2 stavebné odpady z komunikácií budú materiálovo zhodnotené v zmysle § 77 ods. 4 

zákona č. 79/2015 Z.z.; 

 

2. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Pozemkový a lesný odbor, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957  

01 Bánovce nad Bebravou ako príslušný správny orgán podľa § 23 zákona č. 220/2004 Z.z. 

o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. 

o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení pod č. OU-BN-PLO-2017/005303-002 zo dňa 17.08.2017 s týmito 

podmienkami: 

2.1 rozsah trvalého odňatia je 0,5436 ha, rozsah dočasného záberu je 0,1289 ha; 

2.2 OU-BN-PLO schvaľuje bilanciu skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej 

pôdy, vypracovanej Ing. Jánom Janecom – MMJ pod č. 17-00578, dátum 01/2017 a ukladá 

povinnosť jej vykonania podľa časového harmonogramu; 

2.3 Ukladá povinnosť spätnej rekultivácie poľnohospodárskej pôdy odnímanej dočasne. 

 

3. Ostatné podmienky uvedené v rozhodnutí č. 18660/2012/SCDPK-72078 dňa 18.12.2012 

ostávajú v platnosti aj pre zmenu stavby pred dokončením povolenú týmto rozhodnutím.    

   

      Stavebník je oslobodený od zaplatenia správneho poplatku za vydanie tohto rozhodnutia 

v zmysle Oslobodenia podľa položky č. 60 Sadzobníka správnych poplatkov tvoriaceho 

prílohu zákona NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.            

  

      V stanovenej lehote špeciálnemu stavebnému úradu neboli doručené žiadne námietky  

účastníkov konania k navrhovanej zmene stavby pred dokončením, preto o nich nebolo 

potrebné rozhodnúť. 

 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

       Stavebník podal dňa 22.08.2017  listom č. 17-06110  zo dňa 18.08.2017 žiadosť o zmenu 

stavby pred dokončením na stavebné objekty uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.  

        Na stavbu vydal špeciálny stavebný úrad  stavebné povolenie č. 18660/2012/SCDPK-

72078 dňa 18.12.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.01.2013. Zmeny stavby pred 

dokončením, ktoré sa týkali SO 204, boli povolené rozhodnutiami č. 17682/2014/C212-

SCDPK-46338 zo dňa 24.07.2014 a č. 19407/2015/C212-SCDPK/54100 zo dňa 03.09.2015.          
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        Zmena stavby sa bude realizovať na pozemkoch, ku ktorým má stavebník vlastnícke 

právo a iné právo v rámci pôvodných trvalých záberov uvedených v stavebnom povolení 

v katastrálnych územiach: Malé Chlievany a Horné Ozorovce a SO 133-01 okrem toho na 

pozemkoch v k.ú. Malé Chlievany: trvalý záber KN-C parc.č.: 264/27, 257/243, 257/244, 

257/249, 257/245, 257/246, 260/10, 257/250, 264/26, 264/28, 263/8, 290/7, 264/27, 257/254, 

257/256, 257/253, 257/255, 260/11, dočasný záber KN-E parc.č.: 600, 601, 602, 603, 604, 

678, 679, 696/1, ku ktorým má stavebník vlastnícke alebo iné právo.  

       Stavebník doložil záväzné stanoviská Okresného úradu Trenčín, odbor výstavby 

a bytovej politiky podľa § 120 stavebného zákona, v ktorých overil podmienky určené 

v územnom rozhodnutí č. KSÚ 2012-417/1353-13/Pá zo dňa 15.05.2012 a konštatuje, že 

predmetnými zmenami stavby pred dokončením sa nemení určenie stavebného pozemku 

a umiestnenie stavby na ňom a podstatným spôsobom sa nezasahuje ani do podmienok 

uvedených vo výrokovej časti uvedeného územného rozhodnutia, k SO 133-00 stanovisko č. 

OU-TN-OVBP2-2016/35180-2/Pa zo dňa 05.12.2016 a k SO 204-00 stanovisko č. OU-TN-

OUBP2-2017/26108-2/Pa zo dňa 04.09.2017. Ďalej boli doložené súhlasné stanoviská, 

stanoviská, v ktorých neboli uvedené žiadne výhrady, požiadavky, pripomienky ani 

pozmeňujúce návrhy týkajúce objektov stavby uvedených vo výrokovej časti rozhodnutia: 

MŽP SR č. 2462/2017-1.7/ml zo dňa 24.03.2017,  Okresného úradu Bánovce nad Bebravou,   

Odbor starostlivosti o životné prostredie, č. OU-BN-OSZP-2016/007114-002 zo dňa 

25.11.2016, č. OU-BN-OSZP-2016/007099-002 zo dňa 25.11.2016, č. OU-BN-OSZP-

2015/007098-002 zo dňa 28.11.2016, OU-BN-OSZP-2017/005424-002 zo dňa 04.09.2017, č. 

OU-BN-OSZP-2017/005191-002 zo dňa 07.08.2017, č. OU-BN-OSZP-2016/005280-002 zo 

dňa 16.08.2017 a Mesto Bánovce nad Bebravou č. SU/3221/22286/2017 zo dňa 11.08.2017 

a č. OSM/3849/24495/2016 zo dňa 02.12.2016. Podmienky zapracované do podmienok tohto 

rozhodnutia vyplynuli z týchto záväzných stanovísk: Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, 

Odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-BN-OSZP-2016/007321-002 zo dňa 

08.12.2016, č.  OU-BN-OSZP-2017/005198-002 zo dňa 08.08.2017 a Okresný úrad Bánovce 

nad Bebravou, Pozemkový a lesný odbor pod č. OU-BN-PLO-2017/005303-002 zo dňa 

17.08.2017. Na základe oznámenia bolo doručené stanovisko Ministerstva obrany SR, Úrad 

centrálnej logistiky a správy majetku štátu č. ÚCLaSMŠ-44-382/2017 zo dňa 04.09.2017.   

 

      MŽP SR, Sekcia enviromentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor 

enviromentálneho posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) vydalo 

k objektu SO 133-01 rozhodnutie č. 2462/2017-1.7/rs zo dňa 16.01.2017, podľa ktorého sa 

navrhovaná činnosť nebude posudzovať. Listom č. 2462/2017-1.7/ml zo dňa 24.03.2017 

vydalo vyjadrenie k objektu SO 204-00, podľa ktorého vyššie navrhovaná činnosť, resp. 

zmena technického riešenia nepredstavuje podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov predmet povinného hodnotenia a vzhľadom na rozsah a charakter nepredstavuje ani 

zmenu navrhovanej činnosti, ktorá môže mať významný vplyv na životné prostredie a preto 

MŽP SR nepožadovalo predložiť oznámenie o navrhovanej činnosti.  

                 

       Špeciálny stavebný úrad oznámil listom č. 24284/2017/SCDPK/60837 zo dňa 24.08.2017 

začatie konania o zmene stavby pred dokončením účastníkom konania, zúčastneným osobám a 

dotknutým orgánom verejnou vyhláškou (ďalej len „oznámenie“). Nakoľko sú špeciálnemu 

stavebnému úradu dostatočne známe pomery staveniska a  žiadosť poskytuje dostatočný 

podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny stavby, špeciálny stavebný úrad upustil od 

miestneho zisťovania a ústneho konania. Podľa § 3 ods.1 zákona č.669/2007 Z.z. stavebný 

úrad nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie iba vtedy, ak sa vyskytne prekážka 
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v konaní, ktorú nemožno inak odstrániť. V oznámení určil lehotu na podanie námietok 

a stanovísk k zmene stavby pred dokončením. Oznámenie bolo zverejnené na centrálnej 

úradnej elektronickej tabuli, internetovej stránke a úradnej tabuli špeciálneho stavebného 

úradu v dňoch 28.08. – 12.09.2017, v meste Bánovce nad Bebravou v dňoch 04.09. – 

19.09.2017, v obci Brezolupy v dňoch 31.08. – 18.09.2017, v obci  Veľké Chlievany v dňoch 

31.08. – 19.09.2017, v obci Dolné Naštice v dňoch 30.08. – 15.09.2017 a v obci Dvorec 

v dňoch 04.09. – 20.09.2017. Ku konaniu neboli vznesené námietky, a preto nebolo potrebné 

o nich rozhodnúť. Na základe oznámenia bolo doručené špeciálnemu stavebnému úradu 

stanovisko: Ministerstva obrany SR č. ÚCLaSMŠ-44-382/2017 zo dňa 04.09.2017 bez 

pripomienok.  

 

      V uskutočnenom konaní o zmene stavby pred dokončením špeciálny stavebný úrad posúdil 

žiadosť z hľadísk uvedených v  § 68 stavebného zákona a zistil, že zmenou stavby nebudú 

ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené 

záujmy účastníkov konania. 

 

        Špeciálny stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu 

zmeny stavby pred dokončením, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto 

rozhodnutia.   

     Toto povolenie je podľa § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov 

konania. 

 

P o u č e n i e 
 

        Proti tomuto rozhodnutia môžu účastníci konania podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku 

podať rozklad v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.  

        Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona, ktorému predchádzalo 

konanie podľa osobitného predpisu, má právo podať rozklad aj ten, kto nebol účastníkom 

konania, ale len v rozsahu, v akom namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa 

osobitného predpisu. Lehota na podanie rozkladu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona       

je 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia. Podľa § 140c 

ods. 10) stavebného zákona podaním rozkladu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona sa ten, 

kto ho podal, stáva účastníkom konania.  

         Rozklad je možné podať na Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, na 

sekciu cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. slobody č. 6, 810 05 Bratislava.  

         Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné 

príslušným súdom. 

 

 

 

 

                                                                                      Peter Varga MBA, MSc.  

 generálny riaditeľ sekcie 

                                                                         cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

  

        Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 669/2007 Z. z. toto oznámenie  bude doručené verejnou 

vyhláškou 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 portálu www.slovensko.sk v časti „Úradná tabuľa“. 

http://www.slovensko.sk/
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        Špeciálny stavebný úrad žiada mesto Bánovce nad Bebravou  a dotknuté obce, aby podľa 

§ 4 ods. 2 zákona č. 669/2007 Z.z.  predmetnú verejnú vyhlášku zverejnili na úradnej tabuli 

obci a na ich webových sídlach, ak ich majú zriadené, a to najmenej na tú istú dobu, ako sa 

zverejňuje na úradnej tabuli MDV SR.  Po uplynutí 15 dňovej lehoty určenej na zverejnenie, 

žiadame túto vyhlášku zaslať späť na ministerstvo s vyznačením dátumu jej vyvesenia 

a zvesenia.  

 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 

 

dátum vyvesenia:        dátum zvesenia: 

 

odtlačok pečiatky, podpis:       odtlačok pečiatky, podpis: 

 

Doručuje sa:  

1. NDS, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO 35919001 

2. Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO 00 

310 182 

3. Obec Brezolupy, 957 01 Brezolupy 63, IČO 00310263 

4. Obec Dvorec, 956 55 Dvorec 69, IČO 00310387 

5. Obec Dežerice, Dežerice 193, 957 03 Bánovce nad Bebravou, IČO 00310336  

6. Obec Dolné Naštice, Dolné Naštice 36, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO 00310352 

7. Obec Veľké Chlievany, 956 55 Veľké Chlievany 80, IČO 00311260  

8. Obec Ruskovce, Ruskovce 1, 956 54 Veľké Držkovce, IČO 00311031  

9. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20, 911 01 Trenčín, IČO 36126624 

10. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO 17335345  

11. Lesy SR š.p., Odštepný závod Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín, IČO 36038351 

12. VALBEK, s.r.o., Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava, IČO 36612642  

13. HBH Projekt, s.r.o., Organizačná zložka Slovensko, Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava, 

IČO 31815332   

14. SSC, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO 003328 

15. verejnou vyhláškou ostatní účastníci konania 

 

Na vedomie: 

16. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26, IČO 35910739 

17. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36677281 

18. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 

Nitra, IČO 36550949 

19. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Továrnická 2208, 955 55 Topoľčany,  IČO 

36550949 

20. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku č.3, 921 80 

Piešťany,  IČO 3602204702 

21. Slovak Telecom, a.s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 

22. Železnice SR, GR, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1, IČO 31364501 

23. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Investičný odbor Žilina, Radlinského 13, 010 01 

Žilina, IČO 35919001 
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24. MO SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, IČO 

30845572  

25. MV SR, Prezídium policajného zboru, odbor dopravnej polície, Račianska 45, 812 72 

Bratislava, IČO 678678 

26. KR PZ SR, KDI,  Jilemnického 1, 911 42 Trenčín, IČO 00151866 

27. OR PZ SR, ODI, Školská 769/27, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO 00151866  

28. Okresný úrad Trenčín, OVBP, OCDPK, OSŽP,  Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, IČO , 

IČO 00151866 

29. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Štefánikova 20, 911 49 Trenčín, 

IČO 00151866 

30. Okresný úrad Trenčín, PaLO, Nám. Sv. Anny 7, 911 01 Trenčín, , IČO 00151866 

31. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Hviezdoslavova 1, 911 01 Trenčín 

32. MŽP, SEHaR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO 42181810 

33. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, OCDPK, PaLO, OSŽP, OKR, Ul. gen. M.R. 

Štefánika 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO 00151866  

34. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211, IČO 35860839 

35. Štátna ochrana prírody a krajiny SR, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica, IČO 

1705820 

36. Podielnické poľnohospodárske družstvo Rybany, 956 36 Rybany, IČO 00205656 

37. MVL – Agro, s.r.o., Malé Chlievany 67, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO 34135286 

38. Poľnohospodárske družstvo Bebrava, Veľké Chlievany, 956 55 Veľké Chlievany, IČO 

00205834 

39. Poľnohospodárske družstvo Brezina Pravotice, 958 35 Pravotice, IČO 00205583  

40. TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, IČO IČO 35852216 

41. TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Pobočka Banská Bystrica, Lazovná 69, 974 01 Banská 

Bystrica, IČO 35852216 

42. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Správa a údržba, Priemyselná 4, 971 01 

Prievidza, IČO 37915568 

43. Železnice SR, oblastné riaditeľstvo Žilina, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej 

techniky, 1. Mája 34, 010 01 Žilina, IČO 31364501  

44. Železnice SR, oblastné riaditeľstvo Žilina, Sekcia železničných tratí a stavieb, ul. 1. Mája 

34, 010 01 Žilina, IČO 31364501  

45. Železnice SR, Stredisko hospodárenia s majetkom, Regionálne pracovisko Trenčín 

Sadová 1, 911 44 Trenčín, IČO 31364501  

46. SAG Elektrovod, Prievozská 4C, 821 09 Bratislava, IČO 36863513 

47. MDVRR SR, C340 

48. MDVRR SR, B300 

49. MDV SR, C231 

 

 
                Tel 02/5949 4632                                                           Fax 02/5273 1445 
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