Mesto Senec
spoločný stavebný úrad
Mierové námestie 8

Č. j.: Výst.906-17-Sc,Om

dňa 19.7.2017

Vec : Oznámenie o začatí konania o predĺžení doby platnosti územného rozhodnutia
líniovej stavby podľa S 36 ods. 1 a ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku. v znení neskorších predpisov ďalej len
„stavebný zákon") verejnou vyhláškou a o upustení od ústneho pojednávania
ďalej len „konanie")
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. so sídlom Mlynské Nivy 45, Bratislava
zastupujúca Slovenskú správu ciest so sídlom Miletičova 19, Bratislava podala dňa
24.5.2017 žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia na stavbu 'Cesta I/61
Bratislava - Senec I/b etapa - 0-etapa Diaľnica D1 Ba - TT ,križovatka
Triblavina - napojenie na cestu I/61' .
Mesto Senec, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad (na základe určenia
Krajského stavebného úradu v Bratislave, odboru stavebného poriadku a štátneho
stavebného dohľadu A/2009/2689/DLD a doplneného č. A/2011/1677/Mat zo dňa
18.11.2009 ) podľa § 119 ods. 1 Zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov oznamuje podľa §
36 ods. 4 a § 40 ods. 3 stavebného zákona začatie konania o predĺžení platnosti
rozhodnutia o zmene umiestenia stavby verejnou vyhláškou dotknutým orgánom a
účastníkom konania o umiestnení líniovej stavby:
'Cesta I/61 Bratislava – Senec I/b etapa'
(t.j. od km 2,900 až km 4,275 t.j. východne od Nádražnej ulice v Ivanke pri
Dunaji po križovatku „Bernolákovo - západ").
Etapa 0 - Diaľnica D1 Ba - TT ,križovatka Triblavina - napojenie na cestu I/61'
katastrálne územie Ivanka pri Dunaji a Bernolákovo
Druh stavby
inžinierska stavba
Účel stavby
cestná komunikácia
Popis stavby : projekt rieši dočasné napojenie Križovatky Triblavina na cestu I/61,
ako vyvolanú investíciu stavby „Diaľnica D1 Bratislava - Trnava, križovatka
Triblavina ". Stavba 'Cesta I/61 Bratislava – Senec I/b etapa' sa dopĺňa (resp. mení)
o objekty 101 Úprava cesty I/61 , 102 Napojenie pre cestu I/61 ,601 Prípojka NN
pre CDS v km 0,372 cesty I/61 , 602 Cestná dopravná signalizácia v križovatke
Bernolákovo západ , 701 Preložka VTL plynovodu DN 300 v km 0,372 cesty I/61.
Na stavbu 'Cesta I/61 Bratislava – Senec I/b etapa' bolo stavebným úradom
vydané:
- dňa 21.8.2013 územné rozhodnutie pod č. j.: Výst.932-13-Sc,Om
- dňa 10.6.2014 zmena územného rozhodnutia pod č. j.: Výst.628-14-Sc,Om

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr 7 pracovných dní (za deň
doručenia sa považuje pätnásty deň vyvesenia verejnej vyhlášky) odo dňa doručenia
oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. Na neskôr podané námietky a
pripomienky sa neprihliada.
Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť
svoje pripomienky a námietky účastníci konania o predĺžení platnosti územného
rozhodnutia. Ak niektorý z orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas,
stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži.
Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí konania o predĺžení platnosti
územného rozhodnutia, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko
k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov
súhlasí.
Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na Mestskom úrade č.
dv.17 počas stránkových dní v pondelok od 8,00 – 15,00 hod., v stredu od 8,00 –
17,00 hod. a v piatok od 8,00 – 12,00 hod..
Podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad neprihliadne na námietky a
pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.
Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci
uplatnené mohli byť. Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať,
musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka konania,
ktorý sa nechá zastupovať.
Ing. Karol Kvál
primátor mesta
v.z. Ing.Tibor Omasta
oddelenie stavebného poriadku

Doručuje sa:
Slovenská správa ciest , Miletičova 19, Bratislava, 821 09, 821 08
v.z. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. , Mlynské Nivy 45, Bratislava, 821 09
Obecný úrad v Ivanke pri Dunaji ,Štefánikova 12 , Ivanka pri Dunaji
Obecný úrad v Bernolákove , Hlavná 111 ,900 27 Bernolákovo
Známym aj neznámym právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné
práva k pozemkom alebo k stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu
byť rozhodnutím priamo dotknuté a tým, ktorým toto postavenie vyplýva z
osobitných predpisov
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46
Slovenský plynárenský priemysel, a.s, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, 825 11
Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava, Čulenová 6, Bratislava, 816 47
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovska 8, Bratislava, 821 01
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchran. Zboru , Staromestská 6, Bratislava 1,
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, Senec,
Okresný úrad Senec, odbor krízového riadenia , Hurbanova 21, Senec, 90301
Okresný úrad Senec ,odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií , Hurbanova
21, Senec, 90301
Bratislavský samosprávny kraj , Sabinovská 16, Bratislava, 820 05
Okresný úrad Bratislava ,odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ,
Vajnorská 98/D, Bratislava, 831 03
Regionálne cesty Bratislava a.s., Čučoriedkova 6, Bratislava, 827 12
Krajský pamiatkový úrad , Leškova 17, Bratislava 1, 811 04
Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, Bratislava, 825 63

Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Karloveská 2, Bratislava, 842 17
Transpetrol a.s., Šumavská 38, Bratislava, 821 08
Energotel a.s., Miletičova 7, Bratislava, 821 08
Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, odbor
telekomunikácií ,, Pribinova 2, Bratislava 1, 812 72
Ministerstvo dopravy ,pôšt a telekomunikácií SR ,sekcia cestnej dopravy a
pozemných komunikácií, Nám. Slobody 6, Bratislava, 810 05
Ministersvo obrany SR,správa nehnutelného majetku a výstavby, Za kasárňou 3 ,
Bratislava, 823 47
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava, 851 01
ORANGE Slovensko a.s., Metodova 8 , Bratislava , 821 08
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 , Bratislava , 817 62
INVITEL INTERNATIONAL SK spol.s.r.o., Haanova 12, Bratislava , 851 04
SITEL, s.r.o, Kopčianska 20/C, Bratislava , 851 01
GTS Nextra, a.s, Einsteinová 24, Bratislava , 824 09
OCAM s.r.o., Paulínyho 8, Bratislava , 811 02
Slovanet, a.s. , Záhradnícka 151, Bratislava , 821 08
Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave Krajský dopravný inšpektorát, Holého 4, Senec,
Inštitút výskumu samospráv a medzinárodných vzťahov SR, P.O. BOX 54, Bratislava
Okresné riaditeľstvo PZ ,Dopravný inšpektorát, Holého 4, Senec, 903 01
SIEMENS s.r.o., Lamačská cesta 3/A , Bratislava, 841 04
Obvodný lesný úrad v Bratislave, Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52
Obvodný banský úrad v Bratislave, Mierová 19 , Bratislava, 821 05
Letecký úrad SR, letisko M.R.Štefánika, Bratislava, 823 05
Šaroň s.r.o., Panenská 6, Bratislava, 811 03
Okresný úrad Senec,Pozemkový a lesný odbor , Hurbanova 21, Senec, 90301
Doručuje sa so žiadosťou o vyvesenie a zvesenie verejnej vyhlášky a potvrdenie
tohto vyvesenia a zvesenia
Obecný úrad v Ivanke pri Dunaji ,Štefánikova 12 , Ivanka pri Dunaji (na úradnej
tabuli )
Obecný úrad v Bernolákove , Hlavná 111 ,900 27 Bernolákovo (na úradnej tabuli)
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní
na úradnej tabuli Mesta Senec , Obce Ivanka pri Dunaji a Obce Bernolákovo . Za
deň doručenia sa považuje pätnásty deň vyvesenia verejnej vyhlášky na Mestskom
úrade v Senci. Oznámenie je k nahliadnutiu aj na internetovej stránke www.senec.sk
Vyvesené dňa: 20.7.2017

Zvesené dňa: ...................
.........................................................
odtlačok úradnej pečiatky a podpis
oprávnenej osoby vyhlášku zverejniť

Vybavuje: Ing. Tibor Omasta

telefón :02/20205 138

mail: omastat@senec.sk

