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Vec 

Oznámenie o začatí stavebného konania 

a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním 

 

 

Stavebník Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava zastúpený spoločnosťou 

REMING CONSULT, a. s. Trnavská cesta 27, Bratislava, podal na Ministerstvo dopravy 

a výstavby SR (ďalej len MDV SR), pod č. 1550/2022/2014/31/Sv zo dňa 18. 05. 2022, žiadosť 

o vydanie stavebného povolenia na stavbu dráhy 

 

„ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica 

SR/ČR“ 
Stavba A, úsek A.2 Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR (sžkm 68,090 – 74,900), 

časť A.2.1.2 Brodské (mimo) – Brodské (sžkm 72,750 – 74,900) 

 
vrozsahu stavebných objektov (SO) a prevádzkových súborov (PS) 

 

odbor 27 – Elektrický zabezpečovací systém (EZS) a kamerový systém (KMS) 

PS 12-27-01 Kúty – štátna hranica SR/ČR, technologický kontajner, EZS 

 

odbor 29 – Kontrola a riadenie TPNET 

PS 12-29-01 Kúty – štátna hranica SR/ČR, meranie spotreby trakcie 

PS 12-29-02 Kúty – štátna hranica SR/ČR, technologický kontajner, DLR 

 

odbor 32 – Železničný zvršok, spodok, nástupištia a priepusty 

SO 12-32-01 Kúty – štátna hranica SR/ČR, železničný zvršok 

SO 12-32-02 Kúty – štátna hranica SR/ČR, železničný spodok 

SO 12-32-03 Kúty – štátna hranica SR/ČR, železničný zvršok - demontáž 

SO 12-32-04 Kúty – štátna hranica SR/ČR, káblová chráničková trasa 

SO 12-32-05 Kúty – štátna hranica SR/ČR, pripeust v nžkm 72,940 (ev. km 72,917) 

 

odbor 33 – Mosty a umelé stavby 

SO 12-33-01 Kúty – štátna hranica SR/ČR, prestavba žel. mosta v nžkm 73,232 (ev. km 73,210) 

SO 12-33-02 Kúty – štátna hranica SR/ČR, prestavba žel. mosta v nžkm 73,489 (ev. km 73,466) 

SO 12-33-03 Kúty – štátna hranica SR/ČR, nový žel. most v nžkm 74,306 (SR) 

SO 12-33-04 Kúty – štátna hranica SR/ČR, prestavba žel. mosta v nžkm 74,410 (ev. km 74,386) 

 

odbor 34 – Pozemné stavby 

SO 12-34-01 Kúty – štátna hranica SR/ČR, technologický kontajner 

 

odbor 35 – Trakčné vedenie a energetika 

SO 12-35-01 Kúty – štátna hranica SR/ČR, trakčné vedenie, časť 1. 



SO 12-35-02 Kúty – štátna hranica SR/ČR, ukoľajnenie oceľových konštrukcií, časť 1. 

SO 12-35-03 Kúty – štátna hranica SR/ČR, technologický kontajner, pripojenie na TV 

SO 12-35-04 Kúty – štátna hranica SR/ČR, úprava rozvodov VN 6kV 

SO 12-35-05 Kúty – štátna hranica SR/ČR, preložky vedení VN ZSDiS 

SO 12-35-06 Kúty – štátna hranica SR/ČR, technologický kontajner, prípojka NN 

SO 12-35-07 Kúty – štátna hranica SR/ČR, technologický kontajner, uzemňovacia sieť 

SO 12-35-08 Kúty – štátna hranica SR/ČR, technologický kontajner, DOO 

 

odbor 38 – Cesty a prístupové komunikácie 

SO 12-38-02 Kúty – štátna hranica SR/ČR, prístupová komunikácia k objektu pre kabelizáciu. 

 

katastrálne 
územie LV parcela č. Vlastník 

Brodské 449 

KN-C 7377/7 Slovenská republika, v správe 
Železníc SR, Klemensova 8, 
Bratislava KN-E 6120/2 

Brodské 5600 

novo vytvorená parcela KN-C 7497/4 Slovenská republika, v správe 
Železníc SR, klemensova 8, 
Bratislava (na základe kúpnych 
zmlúv a rozhodnutí o 
vyvlastnení) 

vzniknutá z parciel KN-E 6132/2, 6133/1, 
6134/2, 6135/1, 6136/2, 6137/1, 6138/2, 
6139/1, 6140/2, 6141/1, 6142/2, 6143/1, 
6144/2, 6145/1 a 6146/2 

Brodské 782 

KN-E 7549/202 a 7549/302 Slovenská republika, v správe 
Slovenského 
vodohospodárskeho podniku, 
š. p., o. z. Bratislava 

KN-C 7484/4, 7484/7, 7500/2, 7500/3, 7500/4 
a 7504/3 

 

Hlavným účelom predmetnej stavby dráhy je modernizácia technickej infraštruktúry železničnej 

trate pre dosiahnutie európskych parametrov, nakoľko z medzinárodného hľadiska je 

modernizovaný úsek trate súčasťou Paneurópskeho dopravného koridoru č. IV, hlavnej siete TEN-

T Core, trasy č. E52 dohody AGC a trasy č. C-E52 dohody AGTC. Predmetná časť úseku 

železničnej trate je súčasťou globálneho projektu prepojenia slovensko-českej hranice                                 

so slovensko-maďarskou hranicou cez železničný uzol Bratislava. 

Cieľom modernizácie je zjednotenie so železničným systémom v EÚ, harmonizácia kvalitatívnych 

ukazovateľov a zvyšovanie výkonnostných parametrov železníc. Návrh zohľadňuje zvýšenie 

traťovej rýchlosti na rýchlosť do 160 km/h. 

Z technicko – prevádzkového hľadiska je predmetná železničná trať dvojkoľajná s rozchodom 

koľají 1435 mm. Modernizovaný traťový úsek má dĺžku cca 1,76 km. 

V celom úseku trate sa zrealizuje komplexná rekonštrukcia železničného zvršku a sanácia 

železničného spodku vrátane priepustu a mostných objektov. 

Podrobné technické riešenie a popis je uvedený v projektovej dokumentácii stavby dráhy, ktorá 

bola vypracovaná spoločnosťou Reming Consult, a.s., Trnavská cesta 27, Bratislava.  

 

Dňom podania žiadosti začalo stavebné konanie. 

 

MDV SR, ako orgán verejnej správy vo veciach dráh a podľa § 101 písm. a) zákona č. 513/2009 

Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len zákon o dráhach) a zároveň ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len 

stavebný zákon) a v súlade s ustanovením § 61, ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona                                

o z n a m u j e začatie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a účastníkom 



konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené 

s miestnym zisťovaním na deň   

                                                     

27. júna 2022 (pondelok) o 09,30 hod. 
 

so stretnutím účastníkov pred železničnou stanicou Brodské. Stavebníka žiadame 

o zabezpečenie vhodnej rokovacej miestnosti a zabezpečenie odvozu zúčastnených na miesto 

stavby. 

 

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr pri 

ústnom pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté. 

Do podkladov možno nahliadnuť na miestnom zisťovaní alebo na MDV SR, Lamačská cesta 

8, Bratislava. Na nahliadnutie do podkladov je potrebné si vopred dohodnúť, telefonicky alebo                

e-mailom, konkrétny termín a čas sprístupnenia podkladov.  

 

 

 

 

 

              Ing. Ján Farkaš 

generálny riaditeľ sekcie 

 
 

 

vybavuje Ing. Kováčová Dominika 

telefón      02/59494511 

e- mail     dominika.kovacova@mindop.sk    

 

 

Toto oznámenie bude doručené verejnou vyhláškou v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona 

a v súlade s § 26 ods. 2 správneho poriadku, 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 www.slovensko.sk v časti „Úradná tabuľa“. 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky žiada obec Brodské, aby vyvesila 

verejnú vyhlášku podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 

neskorších zmien a doplnkov na úradnej tabuli obce a na jej webovom sídle, a to najmenej na 

tú istú dobu, ako sa zverejňuje na úradnej tabuli MDV SR. 

 

Po uplynutí 15 dňovej lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto verejnú vyhlášku zaslať 

späť na Ministerstvo dopravy a výstavby SR s vyznačením dátumu jej vyvesenia                            

a zvesenia. 

 

 

Oznámenie sa doručí 

Účastníkom konania 

Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61  Bratislava  

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. o. z. Bratislava, Karloveská 2, 842 17  Bratislava 

REMING CONSULT, a. s. Trnavská cesta 27, 831 04  Bratislava 

 



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

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

rozhodnutím priamo dotknuté. 

 

Ostatným 

Obec Brodské, Školská 1030/2, 908 85  Brodské 

Obec Kúty, Námestie Radlinského 981, 908 01  Kúty 

Okresný úrad Skalica, Štefánikova 2157/20, 909 01  Skalica 

 Odbor starostlivosti o ŽP 

 Odbor krízového riadenia 

Okresný úrad Trnava, Kollárova 8, 917 02  Trnava 

Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01  Trnava 

 Odbor dopravnej politiky 

Okresné riaditeľstvo HaZZ, Štúrova 1, 908 51  Holíč 

Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01  Trnava 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 

 Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky. Kutuzovova 8, 832 47  Bratislava 

 Sekcia majetku a infraštruktúry 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Drieňová 22, 826 86  Bratislava 

 Sekcia verejnej správy MV SR, odbor správy štátnych hraníc 

Slovenská zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01  Bratislava 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50  Bratislava 

Vodohospodárska výstavba, š. p., Karloveská 2, 842 17  Bratislava 

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 

Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Nám. slobody 6, 810 05  Bratislava 

 Útvar vedúceho hygienika rezortu 

Drážní úřad, Sekce infrastruktury, Wilsonova 300/8, 121 06  Praha 2 - Vinohrady 

Povodí Moravy, Dřevárska 11, 602 00 Brno, Česká republika  

Správa železníc, Dláždená 1003/7, 110 00 Praha 1, Česká republika 

 Oblastne ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43  Brno, Česká republika 

Město Lanžhot, Náměstí 177, 691 51  Lanžhot, Česká republika     
 

 

 Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 

 

Vyvesené dňa:       Zvesené dňa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pečiatka a podpis zodpovedného     Pečiatka a podpis zodpovedného 

zamestnanca obce Brodské     zamestnanca obce Brodské 


	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

