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Oznámenie o začatí kolaudačného konania (predĺženie predčasného užívania) 

a nariadenie ústneho konania. 

 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

(ďalej len „ministerstvo“), ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné 

cesty, podľa § 3a ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v znení neskorších predpisov, podľa § 80 zákona č. 50/1967 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 

669/2007 Z.z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb 

diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona NR SR č.162/1995 Z. z. o katastri 

nehnuteľnosti (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 669/2007 

Z.z.“)  

o z n a m u j e 

 

začatie kolaudačného konania (ďalej len „konanie“) a nariaďuje ústne pojednávanie spojené 

s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 

     

22.10.2019 (utorok)  o  9,30 hod., 

 

v zasadačke PD „BREZINA“ PRAVOTICE, družstvo, Pravotice 140, 956 35 Pravotice. 

 

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

podal dňa 20.09.2019 listom č. 3467/88930/30702/2019 zo dňa 19.09.2019 návrh 

na predĺženie časovo obmedzeného predčasného užívania  

  

stavby:  „Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice“ 

 

stavebných objektov 

SO 101-00 Rýchlostná cesta R2 v km 0,000 – 10,764 88 

SO 202-00 Most na R2 nad preložkou cesty I/50 a traťou ŽSR v km 1,754 R2 

SO 203-00 Most na R2 nad potokom Svinica v km 2,067 R2 

SO 205-00 Most na R2 nad preložkou poľnej cesty v km 3,980 R2 

SO 206-00 Most nad Slameným jarkom v km 4,975 R2 

SO 208-00 Most na R2 nad potokom Inovec v km 6,318 R2 

SO 210-00 Most na R2 nad riekou Bebrava v km 6,808 R2 

SO 211-00 Most na R2 nad traťou ŽSR, melioračným kanálom a cestou II/592 v km 7,645 R2  

SO 213-00 Most na R2 nad potokom Dendéš v km 10,193 R2 

SO 501-00 Kanalizácia rýchlostnej cesty R2 

SO 659-00 Preložka tf vedenia ŽSR v km 7,584 R2 

 

          Stavebné objekty sa nachádzajú v katastrálnych územiach Dežerice, Bánovce nad 

Bebravou – Horné Ozorovce, Bánovce nad Bebravou - Malé Chlievany, Bánovce nad 

Bebravou - Biskupice, Dolné Naštice, Brezolupy, Veľké Chlievany, Dvorec. 
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         Dňom  podania  žiadosti  bolo  konanie  na  uvedené  objekty  stavby  začaté. Stavebné 

objekty boli dané do predčasného užívania rozhodnutiami: SO 101-00, 202-00, 203-00, 205-

00, 206-00, 208-00, 210-00, 211-00, 213-00, 501-00 rozhodnutím č. 20803/2016/C240-

SCDPK/55754 zo dňa 07.09.2016; SO 659-00 rozhodnutím č. 19176/2015/C212-

SCDPK/53151 zo dňa 28.08.2015 a predčasné časovo obmedzené užívanie bolo predĺžené 

rozhodnutím č. 26306/2017/SCDPK/79907 zo dňa 20.11.2017. 

        Nový termín ukončenia predčasného užívania bude 12/2021, z dôvodu neukončeného 

usporiadania všetkých pozemkov, na ktorých je stavba zrealizovaná dobudovania 

protihlukových opatrení vyplývajúcich z objektivizácie hluku v životnom prostredí za účelom 

vyhodnotenia realizovaných protihlukových opatrení počas prevádzky.  

       Uvedeným dňom podania žiadosti bolo konanie začaté. Účastníkov konania, dotknuté 

orgány a organizácie stavebný úrad upozorňuje, že námietky a stanoviská môžu uplatniť 

najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne podľa § 80 ods. 2 stavebného zákona neprihliadne. 

       Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, musí jeho zástupca predložiť 

písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka, ktorý sa nechá zastupovať. 

        Na ústne konanie pripraví stavebník podklady uvedené v § 5  ods. 1 zákona č. 669/2007 

Z.z., podľa § 17 ods. 2 a § 18 ods.1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia stavebného zákona.   

       Účastníci konania podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok)  majú  možnosť  vyjadriť  sa  k  podkladu  rozhodnutia  i  k  spôsobu   jeho zistenia, 

prípadne navrhnúť jeho doplnenie, na Ministerstve dopravy a výstavby SR, Námestie slobody  

6, 810 05 Bratislava, 5. poschodie, č. dverí  522. 

 

 

 

 

                                                                                      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 MDVRR SR a zároveň bude 

zverejnené na webovom sídle MDVRR SR, v časti Verejné vyhlášky. 

 

        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.  

 

Doručuje sa  

Účastníci konania    

1. NDS, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO 35919001   
2. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO 17335345   

3.   Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou 
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