
Tel.: 034/3210561     e-mail: martin.macek@holic.sk  

                 Obec   Brodské 
             Školská 1030, 908 85 Brodské   

  
       

Sp. zn.: 311/2022                                                                                       V Holíči, dňa 24.08.2022 
Vybavuje: Ing. Martin Maček 

 

 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

- V e r e j n á   v y h l á š k a - 

Žiadateľ:                                       Železnice Slovenskej republiky                          IČO: 31364501  

                                                   Generálne riaditeľstvo Bratislava                  

adresa:                                       Klemensova 8, 813 61  Bratislava 1 

 

(ďalej len žiadateľ), podal dňa 11.04.2022 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť na vydanie 

stavebného povolenia na  

 

stavbu:   „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – št. hranica SR/ČR“ 

stavebný objekt:   „SO 12-38-01 Kúty – št. hranica SR/ČR, úprava spevnenej  

                                  komunikácie pod mostom cez Moravu v nžkm 74,305“ 

 

na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 7377/7, 7497/4 v k. ú. Brodské a pozemkoch reg. „E“ parc. č. 

7549/202, 6133/1 v k. ú. Brodské, na umiestnenie ktorej vydal stavebný úrad Obec Kúty územné 

rozhodnutie dňa 07.06.2004 pod zn. SOÚ-1053/2003/75/2004-MUC. 

 

     Obec Brodské ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové cesty podľa § 3a 

ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov, preskúmal žiadosť stavebníka podľa ust. § 60 a § 61 

stavebného zákona a ust. § 8 a § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. (ďalej len „vyhlášky“), ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v stavebnom konaní so známymi účastníkmi 

konania a dotknutými orgánmi a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona rozhodol takto: 

 

stavba: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – št. hranica SR/ČR“ 

stavebný objekt: „SO 12-38-01 Kúty – št. hranica SR/ČR, úprava spevnenej                              

komunikácie pod mostom cez Moravu v nžkm 74,305“ na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 7377/7, 

7497/4 v k. ú. Brodské a pozemkoch reg. „E“ parc. č. 7549/202, 6133/1 v k. ú. Brodské sa podľa    

§ 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky 

 

p o v o ľ u j e . 

 

Na uskutočňovanie stavby sa určujú nasledovné podmienky: 

1. Vybudovaním nového objektu železničného mosta cez rieku Moravu v rámci modernizácie 

železničnej trate v úseku Kúty – št. hranica SR/ČR, dôjde v dôsledku osadenia nových mostných 

pilierov a presypaniu časti nosnej konštrukcie k prerušeniu jestvujúcej prístupovej spevnenej 
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komunikácie, ktorá slúži k prejazdu a prístupu mechanizmov správcu toku vykonávajúcich práce 

a činnosti v súvislosti s údržbou a ochranou vodného toku ako aj ochranou pred povodňami. 

Stavebný objekt je navrhnutý ako stranová preložka prerušenej komunikácie, ktorá sa nachádza 

v nžkm 74,28, preloženie komunikácie bude zrealizované na pozemku reg. „C“ parc. č. 7377/7 v k. 

ú. Brodské, ktorého je žiadateľ správcom – list vlastníctva č. 449, druh pozemku je vedený ako 

zastavaná plocha a nádvorie. Súčasťou stavebného objektu bude zrealizovanie stavebných úprav na 

jestvujúcej ceste, v časti cesty nachádzajúcej sa na pozemku reg. „C“ parc. č. 7497/4 v k. ú. 

Brodské a pozemkoch reg. „E“ parc. č. 7549/202, 6133/1 v k. ú. Brodské bude cesta vyfrézovaná. 

Stavba bude umiestnená podľa záväzných podmienok uvedených v územnom rozhodnutí, ktoré 

vydala Obec Kúty dňa 07.06.2004 pod zn. SOÚ-1053/2003/75/2004-MUC. 

 

2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, 

ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny môžu byť urobené len na základe povolenia 

stavebného úradu. Podľa § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie záväzné aj pre právnych 

nástupcov účastníkov konania. 

 

Popis stavby: 

     Jestvujúca cesta zasiahnutá stavbou bude stranovo preložená a znovu plynulo naviazaná na 

účelovú cestu, jedná sa o novostavbu časti účelovej cesty. Celková dĺžka prekladanej cesty je 76,33 

m, z hľadiska šírkového usporiadania bude cesta obsahovať jazdný pruh 3,0 m a nespevnené 

krajnica 2 x 0,5 m, cesta v začiatku a konci úpravy sa napája na jestvujúcu cestu v šírke 2,08 m 

a 2,45 m. Trasa vedie pod železničným mostom s priechodným prierezom hp 4,0 m, v začiatku 

a konci úpravy cesty je navrhnuté frézovanie v hrúbke max. 0,05 m.  

     V mieste kríženia cesty s mostným železničným objektom bude trasa cesty prevedená v bet. 

tubuse, v mieste vstupu do navrhovaného tubusu sa cesta rozšíri na 5 m spevnenej plochy medzi 

stenami tubusu. Cesta je navrhnutá s priečnym sklonom jednostranným smerom k pravej hrane 

cesty 2 %, voda z povrchu vozovky bude odvedená do okolitého terénu, v mieste tubusu pod 

mostným objektom bude voda odvedená do hrany cesty, kde bude osadená betónová žľabová 

tvárnica š. 0,5 m. 

 

Konštrukcia vozovky je navrhnutá pre triedu dopravného zaťaženia IV: 

- asfaltový betón AC 11 O; C 35/50, II, STN EN 13108-1  ...................................  50 mm, 

- postrek spojovací asfaltový; PS-A; 0,5 kg/m2, STN 73 6129 

- asfaltový betón AC 16 L; C 35/50; II; STN EN 13108-1  ...................................  70 mm, 

- postrek spojovací asfaltový; PS-A; 0,5 kg/m2, STN 73 6129 

- cemen. stabilizácia CBGM C5/6 22; STN 73 6124-1  ......................................  150 mm,  

- štrkodrvina UM Š; Gc; STN 73 6126  ......................................................  min. 180 mm, 

Spolu  ...................................................................................................................  450 mm. 

 

3. Požiadavky uplatnené dotknutými orgánmi, ak nie sú určené správnymi rozhodnutiami: 

     Obec Kúty, stavebný úrad, stanovisko zo dňa 08.10.2021 pod zn. SOÚ-1476/2021-PLA – 

súhlasí, aby Obec Brodské, ako špeciálny stavebný úrad, vydal stavebné povolenie na stavbu „SO 

12-38-01 Kúty - št. hranica SR/ČR, úprava spevnenej komunikácie pod mostom cez Moravu v 

nžkm 74,305„ v katastrálnom území Brodské pre stavebníka „Železnice Slovenskej republiky, 

Klemensova 8, 813 61 Bratislava“. 

     Rozhodnutie o umiestnení stavieb bolo vydané Obcou Kúty pod. č. SOÚ-1053/2003/75/2004 - 

MUC zo dňa 07.06.2004. 
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     Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, 

odbor dráhový stavebný úrad, stanovisko zo dňa 20.06.2022 pod zn. 29201/2022/SŽDD/63537 

– MDV SR ako orgán verejnej správy vo veciach dráh v zmysle § 101 zákona 513/2009 Z. z. o 

dráhach v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dráhach) a zároveň ako dotknutý orgán v 

zmysle § 102 ods. 1 písm. ab) zákona o dráhach v územnom a stavebnom konaní pre stavby v 

ochrannom pásme dráhy, ktoré neslúžia na prevádzkovanie dráhy ani na dopravu na dráhe a § 140a 

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

znení neskorších predpisov s § 140b stavebného zákona vydáva toto záväzné stanovisko - súhlas na 

vykonávanie činností v ochrannom pásme dráhy a v obvode dráhy. 

     MDV SR súhlasí so zriadením predmetnej stavby v obvode dráhy (ďalej len OD) a ochrannom 

pásme dráhy (ďalej len OPD) a zároveň pre jej realizáciu určuje tieto podmienky: 

- realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa, 

- stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy, 

- stavba v OPD a v OD musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom, 

- po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu, 

- vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu udržiavať a prispôsobovať pravidlám technickej 

prevádzky železníc a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba a tak, aby bol vylúčený 

nepriaznivý vplyv stavby na dráhu, 

- toto stanovisko nenahradzuje povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na stavbe. 

     V zmysle § 140b, ods. 1 stavebného zákona toto stanovisko je pre správny orgán v konaní podľa 

stavebného zákona záväzné a nahrádza stanovisko MDV SR aj pre následné konania správneho 

orgánu o predmetnej stavbe podľa stavebného zákona za predpokladu, že nedôjde k zmene 

priestorového usporiadania stavby a dráhy v OPD a v OD. 

 

     Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej stavebnej 

správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia, súhlas zo dňa 30.09.2021 pod zn. OU-

TT-OSZP2-2021/027644-002 – súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona o vodách. Podmienky 

súhlasu: 

- dodržať požiadavku správcu toku, SVP, š. p. OZ Bratislava danú v stanovisku č. CS SVP OZ BA 

1201/2021/4 zo dňa 06.09.2021, 

- plánovaná stavebná činnosť nesmie ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd a 

vodných pomerov. Proces prípravy stavby musí rešpektovať všetky možné riziká spojené 

s realizáciou, 

- v zmysle § 47 vodného zákona je potrebné dbať na ochranu vodného toku, 

- v zmysle § 49 vodného zákona nesmú byť počas realizácie stavby obmedzené povinnosti správcu 

vodohospodársky významného vodného toku, 

- vypracovať Plán povodňových zabezpečovacích prác, predložiť ho na odsúhlasenie správcovi toku 

a príslušnému orgánu štátnej vodnej správy na schválenie, 

- akékoľvek poškodenie brehu a bermy koryta vodného toku ako i telesa ochrannej hrádze 

bezodkladne oznámiť správcovi toku, SVP, š. p., OZ Bratislava, a uviesť do pôvodného stavu, 

- zahájenie a ukončenie prác nahlásiť tunajšieho úradu a správcovi toku SVP, š. p., OZ Bratislava, 

Správe povodia Moravy Malacky. 

 

     Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Bratislava, Správa povodia Moravy, 

stanovisko zo dňa 06.09.2021 pod zn. CS SVP OZ BA 1201/2021/4 – vybudovaním nového 

objektu železničného mosta cez rieku Moravu v rámci modernizácie železničnej trate v úseku Kúty 

- št. hranica SR/ČR, dôjde v dôsledku osadenia nových mostných pilierov k prerušeniu jestvujúcej 

prístupovej spevnenej komunikácie, ktorá slúži k prejazdu a prístupu mechanizmov správcu toku 

vykonávajúcich práce a činnosti v súvislosti so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení 

neskorších predpisov a zákonom č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami. V zmysle našej 
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pripomienky je objekt komunikácie pod mostom navrhnutý v šírke 5 m - jednopruhová obojsmerná 

komunikácia šírky 3 m s nespevnenými krajnicami 2 x 0,5 m. Jestvujúca podjazdová výška pod 

železničnou traťou v tomto mieste je 3,5 m. Navrhovaná výška pod novým mostným objektom je 

3,77 - 3,81 m. Celková dĺžka prekladanej trasy je 74,3 m. Odvedenie povrchovej vody z 

komunikácie je navrhnuté do okolitého terénu do pravostrannej priekopy. 

     Upozorňujeme, že na stavby vo vodách, pobrežných pozemkoch, v inundačných územiach je 

podľa § 27 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej vodnej 

správy. Vydaný súhlas žiadame doručiť našej organizácii. Pred zahájením stavebných prác je 

potrebné vypracovať plán organizácie výstavby, ktorý žiadame predložiť našej organizácii na 

odsúhlasenie. Spevnená komunikácia musí byť plynulo naviazaná na jestvujúcu účelovú 

komunikáciu bez odskokov. Zahájenie stavebných prác žiadame vopred oznámiť našej organizácii. 

Počas realizácie nesmie dôjsť k poškodeniu ochrannej hrádze. Akékoľvek poškodenia telesa OH 

ako i jej ochranného pásma, v procese výstavby je potrebné bezodkladne uviesť do pôvodného 

stavu. Na OH ani v jej tesnom okolí (min. 10,0 m od vzdušnej päty, na návodnej strane vôbec) 

nesmie byť situovaný žiadny stavebný alebo iný materiál, dielce, súčiastky, unimobunky, odstavená 

technika alebo osobné a nákladné automobily a pod. Dopravu materiálu je potrebné zabezpečiť inou 

prístupovou cestou. 

     Navrhovanou stavbou nesmú byť obmedzené podmienky správcu toku pri plnení jeho povinností 

vyplývajúce zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov a zákona č. 7/2010 

Z. z. o ochrane pred povodňami počas celej doby výstavby. Protipovodňová ochranná línia musí 

byť počas vyhlásenia jednotlivých stupňov PA a vykonávania povodňových a zabezpečovacích prác 

prejazdná. Pred začiatkom prác je potrebné vypracovať a predložiť na schválenie príslušnému 

orgánu ochrany pred povodňami povodňový plán zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby, ktorý 

bude odsúhlasený správcom vodných tokov. 

 

     Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Povodie Dunaja, o. z., Správa povodia Moravy, 

stanovisko zo dňa 16.06.2022 pod zn. CS SVP OZ BA 2199/2022/2 – listom zn. 1754/2014/31/Šo 

zo dňa 2.6.2022 ste nás požiadali o stanovisko k PD stavebného objektu „SO 12-38-01 Kúty - št. 

hranica SR/ČR, úprava spevnenej komunikácie pod mostom cez Moravu v žkm 74,386” riešeného v 

rámci akcie „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR” . K 

DUR predmetného objektu sa naša organizácia vyjadrila listom zn. CS SVP OZ BA 1201/2021/2 zo 

dňa 23.4.2021. 

     Vybudovaním nového objektu železničného mosta cez rieku Moravu v rámci modernizácie 

železničnej trate v úseku Kúty - št. hranica SR/ČR dôjde v dôsledku osadenia nových mostných 

pilierov a presypaniu časti nosnej konštrukcie k prerušeniu jestvujúcej prístupovej spevnenej 

komunikácie, ktorá slúži správcovi vodného toku pri zabezpečovaní plnenia jeho povinností 

vyplývajúcich so zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred 

povodňami. 

     Jestvujúca komunikácia bude stranovo preložená a znova plynulo naviazaná na jestvujúcu 

účelovú komunikáciu správcu toku. Celková dĺžka navrhovanej prekladanej komunikácie je     

76,33 m. Podľa technickej správy str. 5 bod 7.2 trasa vedie pod železničným mostom s 

priechodným prierezom 4 m. V predloženom výkrese priečneho rezu je šírka priechodného prierezu 

5 m (čo bola i požiadavka našej organizácie). Niveleta komunikácie pod železničným mostom sa 

zahlbuje v najnižšom mieste 0,5 m od jestvujúcej nivelety komunikácie. Komunikácia výškovo v 

začiatku úpravy sleduje výškový priebeh komunikácie až do km 0,01174 odkiaľ začne klesať v 

sklone 4,98 % smerom pod mostný objekt a za mostným objektom stúpa v sklone 5,4 % až na 

úroveň jestvujúcej nivelety komunikácie v km 0,05379. 

     Žiadame, aby šírka priechodu pod železnicou bola 5 m tak, ako to bolo uvedené v našom 

stanovisku k PD pre územné konanie. 
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     Ďalšie pripomienky k návrhu riešenia predmetného stavebného objektu nemáme. Upozorňujeme, 

že na stavby vo vzdialenosti do 23 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze je podľa § 27 zákona č. 

364/2004 Z. z. o vodách potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej vodnej správy. 

     K začiatku realizácie stavebného objektu je potrebné prizvať zástupcu našej organizácie pre 

predmetný úsek - Ing. Čulen tel. 034/7976121. Realizáciou predmetného stavebného objektu 

nesmie byť poškodené teleso ochrannej hrádze rieky Moravy. 

 

     Vodohospodárska výstavba, š. p., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 27.08.2021 pod zn. Z-

008979/2021/2300 – k predloženej projektovej dokumentácií - stavebný objekt SO 12-38-01 Kúty - 

št. hranica SR/ČR, úprava spevnenej komunikácie pod mostom cez Moravu v nžkm 74,305 podnik 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š. p., nemá pripomienky vzhľadom k tomu, že v danej 

lokalite sa nenachádzajú žiadne objekty alebo pozemky, ktoré sú v správe podniku 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š. p. a ani v danom území neplánuje žiadne investičné 

zámery. 

 

     Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, vyjadrenie zo dňa 18.10.2021 pod zn. 

OU-TT-OSZP1-2021/017784-002 – pri realizácii stavby žiadame dodržiavať ustanovenia zákona o 

odpadoch a ku kolaudácii stavby žiadame doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia alebo 

zneškodnenia všetkých odpadov, ktoré vznikli počas výstavby. 

 

     Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Skalici, stanovisko zo dňa 

07.09.2021 pod zn. ORHZ-SI1-233-001/2021 – s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby 

súhlasí bez pripomienok. 

     Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie 

nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby 

požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní. 

 

     Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana ovzdušia, 

posúdenie zo dňa 31.08.2021 pod zn. OU-SI-OSZP-2021/000954-002 – pri realizácii navrhovanej 

stavby zdroj znečistenia ovzdušia budú tvoriť pri výkopoch prašné emisie z dopravných a 

obslužných mechanizmov a preto prach v suchom období doporučujeme eliminovať skrápaním 

prašných ciest. 

     OÚ Skalica, odbor starostlivosti o životného prostredie na úseku ochrany ovzdušia za týchto 

okolností nemá k PD žiadne pripomienky. 

 

     Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny, 

stanovisko zo dňa 31.08.2021 pod zn. OU-SI-OSZP-2021/000951-004 – navrhovaná činnosť je 

situovaná v území v ktorom platí 1. stupeň územnej ochrany podľa zákona o ochrane prírody a 

krajiny. Trasa železnice v úseku Brodské - štátna hranica SR/ČŘ čiastočne zasahuje do Chráneného 

vtáčieho územia SKCHVU016 Záhorské Pomoravie. Pri plánovanej rekonštrukcii nie je nutný nový 

záber poľnohospodárskych ani lesných pozemkov, práce budú realizované v tesnej blízkosti 

existujúcej železničnej trate. Vzhľadom na tieto skutočnosti nie je predpokladaný významnejší 

vplyv na predmety ochrany CHVU Záhorské Pomoravie. 

     Na území s prvým stupňom územnej ochrany, t. j. všeobecná ochrana, je na výrub stromov s 

obvodom kmeňa nad 40 cm meraného vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty v 

zastavanom území obce s výmerou nad 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou 

nad 20 m2 potrebný súhlas územne príslušnej obce, respektíve mesta - § 47 ods. 3 zákona o chrane 

prírody a krajiny. 
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     Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo 

živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu 

alebo k poškodzovaniu a ničeniu - § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny. 

 

     Obec Brodské, cestný správny orgán, stanovisko zo dňa 14.07.2022 pod zn. 

OcúBro/2452/2022-004 – súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou stavby „ŽSR, 

modernizácia železničnej Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR” - úprava spevnenej 

komunikácie v k. ú. Brodské tak, ako je navrhnuté v prílohe projektovej dokumentácie a zároveň 

dávame do pozornosti že: 

- navrhované dopravné napojenie prerušenej jestvujúcej prístupovej spevnenej cesty bude riešené 

tak, ako je navrhnuté na výkrese v prílohe, 

- miestna cesta musí spĺňať požiadavky technickej normy STN 6110, ktorá platí pre projektovanie 

miestnych komunikácií zahŕňajúcich nové stavby a zmeny existujúcich stavieb, 

- z miestnej cesty a spevnených plôch musí byť zabezpečené odvodnenie dažďovej vody tak, aby 

nedochádzalo k ich znečisteniu a zaplavovaniu, 

- v prípade, že počas realizácie stavby bude obmedzená cestná premávka na miestnej ceste je 

potrebné v dostatočnom predstihu predložiť v zmysle § 3 odst. 7) Zákona č. 135/1961 Zb. o 

pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení na Okresný dopravný inšpektorát v 

Skalici prostredníctvom cestného správneho orgánu - Obec Brodské žiadosť o stanovisko k 

projektovej dokumentácii dočasného dopravného značenia, 

- návrh dočasného dopravného značenia musí byť vypracovaný v súlade so zákonom č. 8/2009 Z. z. 

o cestnej premávke v znení neskorších predpisov a v súlade s Vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z. z. o 

dopravnom značení a vyhotovený podľa vzorových listov stavieb pozemných komunikácií VL 6.1 

Zvislé dopravné značky a TP 069/2022 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na 

označenie pracovných miest. 

 

4. Podrobnejšie podmienky z hľadiska architektúry: -. 

 

5. Splnenie ohlasovacej povinnosti pri závadách na stavbe, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie. 

 

6. Povinnosť vlastníkov susedných nehnuteľností znášať vykonávanie niektorých prác z ich 

pozemku: stavebník akýmikoľvek stavebnými prácami nesmie narušiť susedné stavby a pozemky. 

 

7. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia stavebného zákona 

o všeobecných požiadavkách na výstavbu a o základných požiadavkách na stavby. 

 

8. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických 

zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. Stavenisko bude zabezpečené v súlade s 

§ 43i ods. 3 stavebného zákona, na stavenisku musí byť po celý čas výstavby v súlade so znením    

§ 43i ods. 5 stavebného zákona k dispozícii stavebným úradom overený projekt stavby za účelom 

výkonu štátneho stavebného dohľadu. Súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku je v súlade s 

§ 46d stavebného zákona stavebný denník, ktorý musí spĺňať požiadavky § 28 vyhlášky MŽP SR č. 

453/2000 Z. z. 

 

9. Stavbu bude stavebník uskutočňovať: dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude združenie JV ICM 

– VÁHOSTAV-SK, ktorého členmi sú ICM S.p.A, Viale dell´Industria 42, 361 00 Vicenza, 

Talianska republika a VÁHOSTAV-SK a. s., Priemyselná 6, 821 09 Bratislava. Dodávateľ 

zabezpečí, aby vedenie uskutočňovania stavby vykonávala oprávnená osoba – stavbyvedúci – 

v zmysle § 46a stavebného zákona. 
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10. Projektantom stavby je REMING CONSULT a. s., Trnavská cesta č. 27, Bratislava. 

 

11. V súlade s ust. § 66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona označí stavebník stavbu na viditeľnom 

mieste štítkom s nasledovnými údajmi: označenie stavby, označenie stavebníka, kto stavbu 

realizuje, kto a kedy stavbu povolil, termín začatia a ukončenia stavby podľa stavebného povolenia 

a meno zodpovedného stavbyvedúceho. 

 

12. Nevyhnutný rozsah plôch pozemkov, ktoré budú tvoriť súčasť staveniska: v prípade potreby 

využiť susedné pozemky ako súčasť staveniska si žiadateľ pred začatím stavby zabezpečí písomný 

súhlas vlastníka predmetného pozemku. 

 

13. Stavba bude dokončená do 08/2025. 

 

14. Námietky účastníkov konania: neboli vznesené. 

 

 

Ďalšie podmienky určené stavebným úradom: 

1. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť /§ 52 zákona č. 

71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov/. 

 

2. Začatie stavby bude oznámené do 15 dní stavebnému úradu. 

 

3. Na výstavbu budú použité iba stavebné výrobky, ktoré sú vhodné na použitie v stavbe na 

zamýšľaný účel. Certifikáty použitých stavebných výrobkov budú predložené pri kolaudácii. 

 

4. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do troch rokov odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

 

5. Pred zahájením výkopových prác budú vytýčené všetky jestvujúce inžinierske siete v dotknutom 

území. 

 

6. V prípade akýchkoľvek škôd, ktoré vzniknú následkom uskutočňovania stavby tretím osobám, 

bude urobená náprava na náklady stavebníka. 

 

7. Stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať 

geodetické činnosti. Doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby predloží stavebník stavebnému 

úradu pri kolaudácii. 

 

8. Podľa § 76 stavebného zákona podlieha stavba po ukončení kolaudácii. 

 

Stavebný úrad k stavebnému povoleniu pripája overenú projektovú dokumentáciu. 

 

 

Odôvodnenie 

 

     Dňa 11.04.2022 požiadal stavebník Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo 

Bratislava, Klemensova 8, Bratislava, prostredníctvom splnomocneného zástupcu spoločnosti 

REMING CONSULT a. s., Trnavská cesta 27, Bratislava, na tunajšom úrade o vydanie stavebného 

povolenia na stavbu „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – št. hranica 
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SR/ČR“ stavebný objekt: „SO 12-38-01 Kúty – št. hranica SR/ČR, úprava spevnenej                              

komunikácie pod mostom cez Moravu v nžkm 74,305“ na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 7377/7, 

7497/4 v k. ú. Brodské a pozemkoch reg. „E“ parc. č. 7549/202, 6133/1 v k. ú. Brodské. Na 

umiestnenie predmetnej stavby vydal stavebný úrad Obec Kúty územné rozhodnutie dňa 

07.06.2004 pod zn. SOÚ-1053/2003/75/2004-MUC. 

     Nakoľko predložená žiadosť neposkytovala dostatočný podklad na riadne posúdenie 

navrhovanej stavby, stavebný úrad v súlade s ust. § 60 ods. 1 stavebného zákona výzvou zo dňa 

29.04.2022 vyzval žiadateľa, aby predloženú žiadosť v primeranej lehote doplnil o chýbajúce 

podklady a súčasne stavebné konanie v súlade s ust. § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní v znení neskorších predpisov prerušil do doby stanovenej na doplnenie podania. Potrebné 

doklady boli stavebnému úradu doručené dňa 15.07.2022.  

     K žiadosti bola priložená 2x projektová dokumentácia, kópia územného rozhodnutia vydaného 

Obcou Kúty dňa 07.06.2004 pod zn. SOÚ-1053/2003/75/2004-MUC, kópia rozhodnutia o predĺžení 

platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby zo dňa 01.07.2021 pod zn. SOÚ-997/2021-PLA, 

splnomocnenie na zastupovanie. 

     Oznámením zo dňa 18.07.2022 stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania a súčasne 

podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. 

Účastníkom konania a dotknutým orgánom určil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia 

oznámenia, v ktorej môžu uplatniť k predloženej žiadosti námietky a pripomienky. V stanovenej 

lehote neboli zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov vznesené námietky. 

     V priebehu stavebného konania boli doložené záväzné stanoviská a vyjadrenia dotknutých 

orgánov: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, 

odbor dráhový stavebný úrad – stanovisko zo dňa 20.06.2022 pod zn. 29201/2022/SŽDD/63537; 

Obec Kúty, stavebný úrad – stanovisko zo dňa 08.10.2021 pod zn. SOÚ-1476/2021-PLA; Okresný 

úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných 

zložiek životného prostredia kraja – súhlas zo dňa 30.09.2021 pod zn. OU-TT-OSZP-2021/027644-

002; Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Bratislava, Správa povodia Moravy – 

stanovisko zo dňa 06.09.2021 pod zn. CS SVP OZ BA 1201/2021/4; Slovenský vodohospodársky 

podnik, š. p., Povodie Dunaja, o. z., Správa povodia Moravy – stanovisko zo dňa 16.06.2022 pod 

zn. CS SVP OZ BA 2199/2022/2; Vodohospodárska výstavba, š. p., Bratislava – vyjadrenie zo dňa 

27.08.2021 pod zn. Z-008979/2021/2300; Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, odpadové hospodárstvo – vyjadrenie zo dňa 24.08.2021 pod zn. OU-SI-OSZP-

2021/000965-002; Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 

ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja – vyjadrenie zo dňa 07.09.2021 pod 

zn. OU-TT-OSZP1-2021/025793; Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja – vyjadrenie zo dňa 

18.10.2021 pod zn. OU-TT-OSZP1-2021/017784-002; Okresné riaditeľstvo Hasičského 

a záchranného zboru v Skalici – stanovisko zo dňa 07.09.2021 pod zn. ORHZ-SI1-233-001/2021; 

Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana ovzdušia – posúdenie zo 

dňa 31.08.2021 pod zn. OU-SI-OSZP-2021/000954-002; Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti 

o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny – stanovisko zo dňa 31.08.2021 pod zn. OU-SI-

OSZP-2021/000951-004; Obec Brodské, cestný správny orgán – stanovisko zo dňa 14.07.2022 pod 

zn. OcúBro/2452/2022-004. Predložené stanoviská a vyjadrenia sú kladné za dodržania podmienok 

v nich uvedených. 

     V uskutočnenom stavebnom konaní stavebný úrad preskúmal žiadosť o stavebné povolenie 

a posúdil žiadosť z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 a § 63 stavebného zákona a zistil, že 

uskutočnením (ani budúcim užívaním stavby) nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane 

obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. 
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     Nakoľko sa jedná o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, stavebný úrad v súlade 

s § 61 ods. 4 stavebného zákona, upovedomil účastníkov konania o začatí stavebného konania 

verejnou vyhláškou. V súlade s § 69 ods. 1 stavebného zákona, stavebný úrad stavebné povolenie 

oznamuje rovnakým spôsobom ako začatie stavebného konania. 

 

     Stavebný úrad v priebehu konania nezistili dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. 

 

     Správny poplatok bol v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov uhradený v hotovosti vo výške 100,00 € pri podaní žiadosti. 

 

 

Poučenie 
 

     Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto 

rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15-tich dní odo dňa doručenia rozhodnutia 

prostredníctvom stavebného úradu – Obec Brodské, Školská 1030, Brodské na Okresný úrad 

Senica, Odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Vajanského 17, Senica.     

     Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je rozhodnutie preskúmateľné príslušným 

správnym súdom. 

 

 

 

 

 

                                                                                                    A n n a     K r í d l o v á 

                                                                                                             starosta obce 

 

 

     Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky, musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej 

tabuli obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

 

 

Vyvesené dňa:  24.8.2022                                              Zvesené dňa:  ..................................... 

 

 

 

 

                                                              ...................................................................................... 

                                                                      odtlačok pečiatky a podpis poverenej osoby 

 

Doručí sa:      

1. Účastníkom konania – verejnou vyhláškou 

 

 

Na vedomie: 

1. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový 

stavebný úrad 



  

  
  
 

10 

2. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Bratislava, Správa povodia Moravy 

3. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek ŽP kraja - OH, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP, 

4. Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana ovzdušia, ochrana 

prírody a krajiny 

5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Skalici 

6. Obec Brodské, cestný správny orgán 

7. Obec Kúty, stavebný úrad 
Ku spisu: 1x      


