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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo   Vybavuje/kontakt    V Košiciach 
 41329/2022/SŽDD/119255         Ing. Nikola Mihaľová                 21.11.2022 

 Stupeň dôvernosti: VJ  055/699 85 78  

     nikola.mihalova@mindop.sk                                          

         

Vec 

Upovedomenie o obsahu podaného rozkladu a vyžiadanie stanoviska k rozkladu.  

 

Dňa 3. 11. 2022 podala spoločnosť SLOV-DEPO, s.r.o., so sídlom Andreja Žarnova 1, 917 01 

Trnava, v zastúpení advokátskou kanceláriou PROSMAN A PAVLOVIČ advokátska kancelária, 

s. r. o., Hlavná 31, 917 01 Trnava, rozklad proti rozhodnutiu Ministerstva dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky (ďalej len ,,MDV SR”) pod č.: 15544/2022/SŽDD/99949 zo dňa 4.10.2022,                 

vo veci nariadenia na odstránenie nelegálnej stavby dráhy: „Hala povrchových úprav“ umiestnenej 

na pozemkoch v katastrálnom území Michaľany: parcely registra C-KN č. 508/23, 508/25, 508/29 

(LV č. 1138), vo vlastníctve: SLOV-DEPO, s. r. o., Andreja Žarnova 1, Trnava. 

 

V súlade s ustanovením § 56 zákona 71/1976 Zb. o správnom konaní  v znení neskorších predpisov, 

Vás MDV SR týmto upovedomuje o obsahu podaného rozkladu a zároveň Vás ako účastníkov 

konania vyzýva v lehote do 15 dní od prijatia tejto výzvy písomne sa vyjadriť k rozkladu a toto 

vyjadrenie zaslať na MDV SR. 

 

MDV SR upozorňuje, že v prípade nepredloženia vyjadrenia k rozkladu v určenej lehote, rozklad 

bude predložený rozkladovej komisii MDV SR bez Vášho vyjadrenia. 

  
 

 

 

                              Ing. Ján Farkaš 

                   generálny riaditeľ sekcie 

 

 

Príloha: kópia rozkladu  

 

Toto upovedomenie 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 mesto Sečovce a obec Michaľany, 

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. 

 

http://www.slovensko.sk/


  

 

 

 

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. 

Doručí sa:    

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. 

 

  

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 

 

Vyvesené dňa:       Zvesené dňa: 

 

 

 

 

 

Pečiatka a podpis zodpovedného     Pečiatka a podpis zodpovedného 

zamestnanca mesta Sečovce     zamestnanca mesta Sečovce 

 

Vyvesené dňa:       Zvesené dňa: 

 

 

 

 

Pečiatka a podpis zodpovedného     Pečiatka a podpis zodpovedného 

zamestnanca obce Michaľany     zamestnanca obce Michaľany 

 

Vyvesené dňa:       Zvesené dňa: 

 

 

 

 

Pečiatka a podpis zodpovedného     Pečiatka a podpis zodpovedného 

zamestnanca MDV SR      zamestnanca MDV SR 

 

   

  


