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Š t á t n y  d r á h o v ý  ú r a d
Klein en sova 8, 812 12 Bratislava 1

Čľ: 2400/023ĎTJ/S-Dr ~  ' ’ ~ “ VBratislave 29.7.2002

R O Z H O D N U T I E

štátny dráhový úrad /ŠDÚ/ ako príslušný dráhový správny úrad v zmysle § 63 zákona
Č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, 
v znení neskorších predpisov dáva podľa § 8 ods. í zákona d. 164/1996 Z. z.

s ú In 1 a s

stavebníkovi: Vladimír Bartovič, Gaštanová 2398/2, Hlohovec 

na stavbu: „Oplotenie pozemku, Leopoldov**, 

ktorá bude zriadená v ochrannom pásme dráhy /OPD/.

Stavba bude zriadená v ochrannom pásme dráhy - železničnej trate Bratislava - Žilina 
vpravo od km 64,741 do km 64,802 v min. vzdialenosti 11,0 m od osi krajnej koľaje na 
pozemku stavebníka, parcela č, 1610/12 v k. ú, Leopoldov.

Pre zriadenie stavby v OPD stanovujeme tieto podmienky:
1, Pri zriaďovaní a následne užívaní stavby neohroziť bezpečnosť a plynulosť prevádzky 

dráhy a prevádzky dopravy na dráhe.
2. Stavbu v OPD zrealizovať tak, aby vyhovovala bezpečnostným, protipožiarnym a 

hygienickým predpisom s ohľadom na prevádzku dráhy.
3,. Vlastník /užívateľ/ stavby a pozemku1, j e povinný svoju činnosť /zariadenie staveniska, 

skládky materiálu, výsadba stromov a pod,/ vykonávať tak, aby boli dodržané rozhľadové 
pomery na dráhe.

4. Stavbu v OPD zrealizovať podľa projektovej dokumentácie overenej ŠDÚ v správnom 
konaní podľa dráhových predpisov. Prípadné zmeny stavby nie je možné zrealizovať bez 
predchádzajúceho súhlasu ŠDÚ.

5. Dodržať podmienky uvedené v súhrnnom stanovisku ŽSR, Generálneho riaditeľstva 
Bratislava zn. 40/544/02-o221 zo dňa 13.5.2002 avdielčích vyjadreniach výkonných 
zložiek ŽSR.

6. Toto rozhodnutie platí dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, nestráca však 
platnosť pokiaľ bola v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie.

Odôvodnenie:
Stavebník Vladimír Bartovíč, Gaštanová 2398/2, Pliohovec požiadal dňa 24.5.2002 

s doplnením dňa 18.6,2002 o vydanie súhlasu na stavbu: „Oplotenie pozemku, Leopoldov“, 
ktorá má byť zriadená v ochrannom pásme dráhy - železničnej trate Bratislava - Žilina.

>



Štátny dráhový úrad po preskúmaní žiadosti a predložených podkladov zistil, že stavba 
je navrhnutá v súlade s-dráhovými predpismi a jej realizáciou nebude narušená plynulosť a 
ohrozená bezpečnosť prevádzky dráhy a prevádzky dopravy na dráhe. Preto rozhodol tak, &ko 
je uvedené vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia.

Stavebník uhradil správny poplatok v kolkových známkach za vydanie súhlasu so 
zriadením stavby vOPD vo výške 500,“ Sk podľa zákona é. 145/1995 Z. z. o správnych 
poplatkoch, v znení neskorších predpisov.

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo v lehote 15 dní odo dňa 
oznámenia rozhodnutia podať odvolanie na ŠDÚ Bratislava /§§ 53 a 54 zákona Č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní/.

Vybavuje: Ing. Drnajová 
* :  02/5058 5219

Rozhodnutie sa doručí:

'Účastníkom konania:
Vladimír Bartovič, Gaštanová 2398/2, 920 01 Hlohovec s overenou PD
ŽSR, Generálne riaditeľstvo, odbor techniky a ekológie, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Na vedomie:
Mesto Leopoldov -  primátor mesta, Hlohoveckä cesta 104/2; 920 41 Leopoldov 
ŽSR', Správa železničných trati a stavieb, Bratislavská 15, 917 02 Trnava

Poučenie:

Ing, Peter Vrátny 
riaditeľ


