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Vec: Upovedomenie účastníkov konania o podaní rozkladu 

 

 Ministerstvu dopravy a výstavby SR, sekcii cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

odboru špeciálny stavebný úrad pre diaľnice (ďalej len „špeciálny stavebný úrad pre 

diaľnice“) bol dňa 12.12.2019 doručený rozklad proti rozhodnutiu č. 

05151/2019/SCDPK/9151 zo dňa 08.11.2019, ktorým bola povolená stavba pred dokončením 

na stavbu „Diaľnica D1 Bratislava – Senec, 1. úsek Bratislava – Triblavina, I. etapa“,  od 

spoločnosti AGILITA Advokátska kancelária, spol. s r.o. Panenská 7, 811 03 Bratislava. 

Rozklad je doložený v prílohe. 

  

      Špeciálny stavebný úrad pre diaľnice  u p o v e d o m u j e  podľa § 140c ods. 11 písm. a) 

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

neskorších predpisov ostatných účastníkov konania o obsahu podaného rozkladu zaslaním 

jeho kópie. Zároveň podľa § 140c ods. 11 písm. b) stavebného zákona vyzýva ostatných 

účastníkov konania, aby sa k obsahu podaného rozkladu vyjadrili v termíne do 5 pracovných 

dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia.  
 

 

 

 

     Peter Varga MBA, MSc.  

                                                                                         generálny riaditeľ sekcie 

                                                                         cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

 

Príloha: 1  

 

       Toto upovedomenie 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 – verejnou vyhláškou: 

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

35919001 

2. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo 

iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť 

oznámením priamo dotknuté. 

3. Zainteresovaná verejnosť podľa ust. § 24 – 27 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 

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

predpisov v zmysle záverečného stanoviska MŽP SR č. 9785/2009-3.4/ml z 05/2010 v znení 

rozhodnutia č. 4328/2017-1.7/ml zo dňa 06.11.2017 
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4. Doručuje sa do vlastných rúk vlastníkom stavieb, ktoré majú byť asanované:  

4.1 Akzent BigBoard, a.s., Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO 44540957 

4.2 NUBIUM, s.r.o., Trenčianska 55, 821 09 Bratislava, IČO 47545674 

4.3 CONVWEY, s.r.o., Špitálska 25, 811 08 Bratislava, IČO 45882444 

4.4 Zuzana Mauerová, r. Srnová, Damborského 8, 841 01 Bratislava 

4.5 ARTON, s.r.o., Komenského 27, 010 01 Žilina, IČO 31595154 

4.6 MCST, a.s., Vajnorská 136, 832 61 Bratislava, IČO 35779365 

4.7 Ing. Ladislav Schill, Astrová 759/16, 821 08 Bratislava   

 

Na vedomie:  

1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava,  IČO 00603481 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 – Vajnory, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava, IČO 00304565 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. Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO 00603155 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. Obec Chorvátsky Grob, Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob, IČO 00304760 so 

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

a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené,  

5. Obec Ivanka pri Dunaji, Štefánikova 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO 00304786 so 

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

a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené,  

 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 

 

 

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

                                                                    Podpis a odtlačok úradnej pečiatky: 

                          

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

                                                                                        Podpis a odtlačok úradnej pečiatky 
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