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R o z h o d n u t i e 
 
            Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej 
správy  (ďalej iba OU Trnava – OVBP2), ako vecne  a miestne  príslušný  orgán  štátnej 
správy podľa ust. § 9 zákona č. 180/2013 Z. z.  o organizácii miestnej štátnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých  zákonov  a  podľa  ust. § 7 ods. 1  zákona č. 282/2015 Z. z., 
o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákona č. 282/2015 Z. z.), prerokoval 
návrh Národnej diaľničnej spoločnosti a. s., v zast. predsedom predstavenstva a generálnym 
riaditeľom Ing. Jánom Ďurišinom a podpredsedom predstavenstva Ing. Ladislavom Dudášom, 
PhD., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, v zast. JUDr. Alenou Gombárovou, 
bytom Matičná 583/13, 831 03 Bratislava (ďalej len NDS), zo dňa 17. 10. 2017,  vo veci 
vyvlastnenia vlastníckeho práva k časti nehnuteľnosti – parcele registra „C“, č. 7423/164,  
katastrálnom území Brodské, ku  ktorým  ma vlastnícke právo, v podiele 1/12, vlastník 
pozemku Žofia Dujsíková, rod. Sobkuliaková, bytom 908 85 Brodské 248 (zomrelá), pre účel 
– majetkovoprávne vysporiadanie  pozemkov pod existujúcou stavbou „D2 Bratislava – 
Malacky – štátna hranica SR/ČR (bývalá colnica)“. 
 
          Stavebný úrad,  OU Trnava – OVBP2,  podľa ust. § 13 zákona č. 282/2015 Z. z.  a ust. 
§ 17a a ust. § 24e zákona č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 
v znení  neskorších   predpisov, vo verejnom záujme  
 
                                                                         I. 
 

v y v l a s t ň u j e 
 
v prospech Národnej diaľničnej spoločnosti a. s., v zast. predsedom predstavenstva a  
generálnym riaditeľom Ing. Jánom Ďurišinom a podpredsedom predstavenstva Ing. 
Ladislavom   Dudášom,  PhD.,  so sídlom  Dúbravská cesta 14,  841 04  Bratislava (ďalej  len 
NDS, a. s.), pre účel – pod existujúcou stavbou „D2 Bratislava – Malacky – štátna 
hranica SR/ČR (bývalá colnica)“, vlastnícke právo k nehnuteľnosti, pozemku,                                   
v katastrálnom území Brodské: 
 
1. Vlastník: Žofia Dujsíková, rod. Sobkuliaková, bytom 908 85 Brodské 248,  (zomrelá) 

 

KN-C 
 parc. č.  

druh 
pozemku 

výmera          
v m2 

list  
vlastníctva 

podiel 
výmera na 

spoluvl. podiel 
v m2 

7423/164 ostat. pl.  3 5216 1/12 0,25 
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          Ak vlastník vyvlastňovaného pozemku alebo vyvlastňovanej stavby zomrel alebo bol 
vyhlásený za mŕtveho a pozemok alebo stavba nebola  predmetom dedičského konania, 
účastníkmi vyvlastňovacieho konania sú osoby, ktoré preukážu, že ako dedičia prichádzajú do 
úvahy. Vyvlastniteľ však nie je povinný zisťovať domnelých dedičov. Domnelých dedičov až 
do právoplatnosti rozhodnutia súdu o dedičstve podľa ods. 3 zastupuje Slovenský pozemkový 
fond, čo je v súlade s ust. § 8 ods. 6 zákona č. 282/2015 Z. z.. 
        
            Podľa ust. § 15 ods. 1 zákona č. 282/2015 Z. z. vlastnícke právo k pozemkom 
a stavbám prechádza vyvlastnením na navrhovateľa. Podľa ods. 2 uvedeného ustanovenia 
vyvlastnením zanikajú všetky ostatné práva k vyvlastneným pozemkom a stavbám. 
 
          Podľa ust. § 16 ods. 1 zákona č. 282/2015 Z. z. vyvlastnený pozemok alebo vyvlastnenú 
stavbu možno užívať len na účel, na ktorý bola vyvlastnená, ktorý spočíva v užívaní už 
existujúcej povolenej stavby „D2 Bratislava – Malacky – štátna hranica SR/ČR (bývalá 
colnica)“. 
        Podľa ust. § 16 ods. 2 zákona č. 282/2015 Z. z. s užívaním pozemku na účel, na ktorý bol 
vyvlastnený, sa musí začať v lehote do piatich rokov (líniová stavba) odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti  rozhodnutia o vyvlastnení. 
 
          V rámci vyvlastňovacieho konania neboli účastníkmi konania vznesené žiadne 
námietky.  
 

 
II. 

 
u r č u j e   n á h r a d u   z a   v y v l a s t n e n i e   
 

1.  Žofia Dujsíková, rod. Sobkuliaková, bytom 908 85 Brodské 248 (zomrelá) 
      v sume: 2,49 €  
      slovom: dve eurá štyridsaťdeväť centov. 
                         
       Náhrada za vyvlastňovanú časť nehnuteľnosti bola určená podľa § 9 ods. 1 zákona č. 
282/2015 Z. z. znaleckým posudok číslo 29/2015, vypracovaným znalcom Ing. Stanislavom 
Lasicom (evidenčné číslo znalca : 918 988) dňa 09. 04. 2015, a aktualizovaným dňa                          
20. 07. 2017, pre katastrálne územie Brodské, ktorým bola podľa vyhlášky Ministerstva 
spravodlivosti č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, všeobecná 
jednotková hodnota pozemku  parc. č. 7521/2, stanovená na  9,96 €/m2 (deväť eur 
deväťdesiatšesť za 1 m2).   
                       
            V súlade s ust. § 6 ods. 6 zákona č. 282/2015 Z. z., náhradu za vyvlastnenie zloží  
NDS, a. s., v lehote 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia 
o vyvlastnení, do úschovy na súd, v obvode ktorého sa nachádza pozemok, t. j. na Okresný 
súde v Skalici, Nám. Slobody 15, 909 01 Skalica. 
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                                        O d ô v o d n e n i e 
 
             NDS, a. s., v súlade s ust. § 24e cestného zákona, podal dňa 17. 10. 2017, na OU 
Trnava – OVBP2,  žiadosť na vyvlastnenie vlastníckeho práva k časti nehnuteľnosti parcele 
registra „C“, č. 7423/164, v katastrálnom území Brodské, ku  ktorej  má vlastnícke právo, 
v podiele 1/12, vlastníčka pozemku Žofia Dujsíková, rod. Sobkuliaková, bytom 908 85 
Brodské 248 (zomrelá), pre účel – majetkovoprávne vysporiadanie  pozemkov pod 
existujúcou stavbou „D2 Bratislava – Malacky – štátna hranica SR/ČR (bývalá colnica)“. 
 

Na základe predloženého návrhu vyvlastňovací orgán skúmal, či sú splnené 
predpoklady pre vyvlastnenie a to, či je splnený účel a podmienky, za ktorých možno podľa 
zákona č. 282/2015 Z. z. vyvlastniť.  
          Navrhovateľ predložil stavebnému úradu  návrh na vyvlastnenie  s dokladmi v súlade 
s ust. § 9 zákona č. 282/2015 Z. z.   
             Dôkaz o tom, že pokus, o získanie práv k pozemku, od spoluvlastníkov pozemku,  
dohodou bol bezvýsledný, sa preukazuje doručenkou zaslanej písomnej výzvy, v zmysle ust.          
§ 3 ods. 1 písm. b) a ods. 6 zákona č. 282/2015 Z. z. Keď v zákonnej lehote 15 dní odo dňa 
doručenia (ust. § 17 ods. 1 cestný zákon) vlastník pozemku na výzvu neodpovie, navrhovateľ 
predpokladá, v zmysle ust. § 3 ods. 3 pís. a) zákona č. 282/2015 Z. z.,  že dohodu odmieta (na 
čo musí byť upozornený). 
         Navrhovateľ tento dôkaz nepreukazoval, nakoľko vlastník pozemku je zomrelý.  
         
          OU Trnava – OVBP2, ako vyvlastňovací orgán, v súlade s ust. §10 ods. 1 zákona                            
č. 282/2015 Z. z., o začatí vyvlastňovacieho konania informoval verejnosť listom  č. OU-TT-
OVBP2-2017/033524/Gi zo dňa 19. 10. 2017, vyveseným na úradnej tabuli dňa 20. 10. 2017 a  
na webovej stránke OU Trnava.   
 
 OU Trnava – OVBP2, ako vyvlastňovací orgán, v súlade s ust. §10 ods. 4 a 10 zákona 
č. 282/2015 Z. z., listom  č. OU-TT-OVBP2-2017/033524/Gi zo dňa 19. 10. 2017, oznámil 
začatie vyvlastňovacieho konania  a nariadil ústne  prerokovanie podanej žiadosti  na  deň    
28. 11. 2017.          
 
           Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania bolo účastníkom konania doručené 
v súlade  s  ust. § 10 ods. 4 a 7 zákona  č. 282/2015 Z. z.  (ust. § 24a § 26 správneho 
poriadku),  t. j. najneskôr do 7  dní od podania návrhu  a nariadenie ústneho prerokovania bolo 
účastníkom konania doručené v súlade s ust.  § 10 ods. 11 zákona č. 282/2015 Z. z., t. j. 
najmenej 15 dní vopred. 
 
          V oznámení o začatí vyvlastňovacieho konania boli účastníci konania poučení, že ak  
majú  námietky  proti  vyvlastneniu, podľa § 10 ods. 12 zákona č. 282/2015 Z. z., ich  musia 
uplatniť najneskôr  na  ústnom  konaní,  a že  na  námietky uplatnené  neskôr a na  námietky, 
ktoré boli v územnom konaní zamietnuté, alebo ktoré mohol účastník konania uplatniť 
v územnom konaní podľa stavebného zákona sa neprihliada.    
 
            Na ústnom konaní, dňa 28. 11. 2017  sa žiadny z účastníkov konania nezúčastnil. 
 
           Podľa ust. § 1  zákona č. 282/2015 Z. z.,  odňatie vlastníckeho práva, obmedzenie 
vlastníckeho práva k pozemku alebo ku stavbe, zriadenie, obmedzenie, zrušenie práva 
zodpovedajúceho vecnému bremenu k pozemku alebo ku stavbe, obmedzenie, zrušenie práv 
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tretích osôb k pozemku alebo ku stavbe, je možné, ak je to nevyhnutné pre uskutočnenie 
stavby alebo opatrenia v nevyhnutnej miere, vo verejnom záujme a na účel podľa osobitných 
zákonov a za primeranú náhradu. 
 
             Podľa ust. § 128 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov,  vo  verejnom  záujme  možno vec vyvlastniť, alebo vlastnícke právo obmedziť, ak 
účel nemožno dosiahnuť inak, a to len na základe zákona, len na tento účel a za náhradu.              
 
          Podľa ust. § 2 ods. 1 zákona č. 282/2015 Z. z.,  vyvlastnenie možno uskutočniť len  
a) v nevyhnutnej miere, 
b) vo verejnom záujme na účel ustanovený zákonom, pričom verejný záujem na vyvlastnení    
    sa musí preukázať vo vyvlastňovacom konaní,  
c) za primeranú náhradu, a 
d) ak cieľ vyvlastnenia nemožno dosiahnuť dohodou alebo iným spôsobom. 
            Podľa ods. 2 vyvlastnenie musí byť v súlade s cieľmi a zámermi územného 
plánovania, ten sa preukazuje územným rozhodnutím, územným súhlasom alebo záväzným 
stanoviskom obce vo vyvlastňovacom konaní.  
            Podľa ods. 3 rozsah vyvlastnenia musí byť primeraný účelu, na ktorý sa vyvlastňuje. 
Nemožno rozhodnúť o prechode vlastníckeho práva tam, kde stačí jeho obmedzenie. Ak by 
obmedzenie vlastníckeho práva bolo pre vyvlastňovaného nepriaznivejšie ako jeho prechod, 
rozhodne sa o prechode vlastníckeho práva, ak to vyvlastňovaný uplatnil ako námietku 
najneskôr pri prerokovaní návrhu na ústnom pojednávaní, aj keď tento prechod nie je 
nevyhnutný na dosiahnutie účelu vyvlastnenia. Vyvlastňovaný je ten, proti koho majetku 
vyvlastnenie smeruje a je vlastníkom alebo spoluvlastníkom vyvlastňovaného pozemku alebo 
stavby alebo má k tomuto pozemku alebo k tejto stavbe právo zodpovedajúce vecnému 
bremenu.  
 
           Podľa ods. 4 ak by vyvlastnením malo dôjsť k prechodu vlastníckeho práva iba k časti 
pozemku alebo k časti stavby a vyvlastňovaný by tak nemohol užívať zostávajúcu časť 
pozemku alebo zostávajúcu časť stavby, alebo by túto časť mohol užívať len s neprimeranými 
ťažkosťami, rozšíri  sa  vyvlastnenie  aj  na  zostávajúcu časť pozemku alebo zostávajúcu časť 
stavby, ak to vyvlastňovaný uplatnil ako námietku najneskôr pri prerokovaní návrhu na 
ústnom pojednávaní, aj keď vyvlastnenie tejto zostávajúcej časti pozemku alebo zostávajúcej 
časti stavby nie je nevyhnutné na dosiahnutie účelu vyvlastnenia. Využiteľnosť zostávajúcej 
časti pozemku alebo zostávajúcej časti stavby posúdi vyvlastňovací orgán na základe 
znaleckého posudku. 
 
 Verejný záujem je vyjadrený účelom vyvlastnenia. V danom prípade sa vyvlastňuje 
časť  pozemku  pod existujúcou stavbou „D2 Bratislava – Malacky – štátna hranica SR/ČR 
(bývalá colnica)“. Osobitným predpisom vymedzujúcim účel, pre ktorý možno vyvlastniť 
pozemok alebo stavbu, je v tomto prípade cestný zákon, ust. § 17a.   

Podľa ustanovenia § 17a cestného zákona, z dôvodu výstavby a správy diaľnic, ciest a 
miestnych komunikácii vrátane zriadenia ich ochranných pásiem a na vybudovanie súvisiacich 
vyvolaných úprav možno vlastnícke právo k nehnuteľnostiam vo verejnom záujme za náhradu 
obmedziť alebo nehnuteľnosti za odplatu vyvlastniť. Ak tento zákon neustanovuje inak, 
vzťahuje sa na vyvlastnenie všeobecný predpis o vyvlastňovaní.  

Vyvlastnenie sa týka nehnuteľností, ktoré patria k úseku v užívaní. Vyvlastnenie 
takýchto nehnuteľností je prípustné podľa ustanovenia § 24e cestného zákona, podľa znenia 
ktorého, pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve štátu a v správe Slovenskej správy ciest alebo 
ministerstva, vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, samosprávneho kraja alebo obce 
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z dôvodu, že dosiaľ nedošlo k ich majetkovoprávnemu vysporiadaniu a nachádzajú sa pod 
diaľnicami, cestami alebo miestnymi komunikáciami v užívaní, možno vo verejnom záujme 
vyvlastniť. Vyvlastňovacie konanie sa začína na návrh príslušného vlastníka diaľnice, cesty 
alebo miestnej komunikácie podľa § 3d, pričom návrh na vyvlastnenie práv k takýmto 
pozemkom môže podať najneskôr 31. decembra 2020. 
          
            Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 282/2015 Z. z., vyvlastnenie musí byť v súlade s cieľmi a 
zámermi územného plánovania a ten sa preukazuje územným rozhodnutím, územným 
súhlasom a záväzným stanoviskom obce vo vyvlastňovacom konaní.  
            Vyvlastnenie je v súlade s cieľmi a zámermi územného plánovania, obsiahnutými 
v „Územnom pláne obce Brodské“, schválenom obecným zastupiteľstvom, uznesením č. 
250/06, zo  dňa 28. 08. 2006.  
              Vyvlastniteľ v konaní preukázal súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania 
rozhodnutiami - Obvodný úrad životného prostredia Holíč, oddelenie územného rozvoja 
a štátnej stavebnej správy vydal rozhodnutie o umiestnení stavby „Cestný hraničný prechod 
Břeclav – Kúty na diaľnici D2“, č. ObÚŽP-537/95-Če, zo dňa  22. 11. 1995, následne 
Okresný úrad v Skalici, odbor dopravy a cestného hospodárstva,  vydal stavebné povolenie č. 
St-270-14346/97, zo dňa 07. 05. 1997, na stavbu „Hraničný priechod Kúty D2 – Břeclav, 
objekt SO 111 – parkovisko pre nákladné automobily a objekt  SO 112 – príjazdová 
komunikácia. Ďalej  Okresný úrad v Skalici, odbor dopravy a cestného hospodárstva,  vydal 
stavebné povolenie č. St-691/99, zo dňa 19. 11. 1999, na stavbu „Cestný hraničný prechod 
Kúty - Břeclav na D2, objekt SO 210.1 Komunikácie a spevnené plochy“. 
          Na stavbu „SO 111 – parkovisko pre nákladné automobily a objekt  SO 112 – 
príjazdová komunikácia,  Okresný úrad v Skalici, odbor dopravy a cestného hospodárstva,   
vydal kolaudačné rozhodnutie  č. ST-1017-787/98,  zo dňa 29. 07. 1998,   ktoré   nadobudlo   
právoplatnosť dňa 14. 08. 1998. 
          Na stavbu „SO 210.1 Komunikácie a spevnené plochy“, Okresný úrad v Skalici, odbor 
dopravy  a cestného hospodárstva,  vydal kolaudačné rozhodnutie č. St-M2001/347, zo dňa 
27. 04. 2001, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17. 05. 2001.  
 

Podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 282/2015 Z. z., vyvlastnenie možno uskutočniť len 
v nevyhnutnej miere.  

Nevyhnutnosť miery vyvlastnenia posudzoval vyvlastňovací orgán na základe  kópie 
z katastrálnej mapy.  
 
 Podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 282/2015 Z. z., vyvlastnenie možno uskutočniť len 
za primeranú náhradu.  
 Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 282/2015 Z. z., vyvlastnenému patrí za vyvlastnenie 
primeraná náhrada, ktorá sa poskytuje v peniazoch. Podľa ods. 3 uvedeného ustanovenia,  
podkladom na určenie náhrady za vyvlastnenie je všeobecná hodnota pozemku alebo 
všeobecná hodnota stavby, alebo všeobecná hodnota práva zodpovedajúceho vecnému 
bremenu; tá sa určí na základe znaleckého posudku nie staršieho ako dva roky. Náhrada za 
vyvlastnenie nesmie byť nižšia ako všeobecná hodnota určená znaleckým posudkom. 
 Peňažná náhrada za vyvlastnenie je určená znaleckým posudkom č. 29/2015, 
vypracovaným  znalcom Ing. Stanislavom Lasicom (znalec zapísaný v zozname znalcov, 
tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, odbor stavebníctvo, 
odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca : 918 988) 
dňa 09. 04. 2015 a aktualizovaným dňa 20. 07. 2017, pre katastrálne územie Brodské, ktorým 
bola podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej 
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hodnoty majetku, stanovená všeobecná jednotková  hodnota  pozemkov  9,96 €/m2 (deväť eur 
deväťdesiatšesť centov, za 1 m2).   
        Týmto znaleckým posudkom bola stanovená všeobecná hodnota časti pozemku parc.                  
č. 7423/164, v kat. ú Brodské, tak ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.  
 
          Podľa ust. § 6 ods. 6 zákona č. 282/2015 Z. z., náhradu za vyvlastnenie, ktorú nemožno 
vyplatiť z dôvodu, že do právoplatnosti rozhodnutia nebolo právoplatne skončené konanie 
o dedičstve alebo súdne konanie, alebo nebola právoplatne skončená exekúcia, ktorých 
predmetom je vlastníctvo vyvlastňovaného pozemku alebo vyvlastňovanej stavby, zloží 
vyvlastniteľ v lehote 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyvlastnení 
do úschovy na súde, v obvode ktorého sa nachádza pozemok alebo stavba. 
          V súlade s citovaným ustanovením  NDS, a. s.,  náhradu za vyvlastnenie zloží  v lehote 
30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia o vyvlastnení, do úschovy na 
Okresnom súde v Skalici, Nám. Slobody 15, 909 01 Skalica. 

 
Podľa § 15 ods. 1 zákona č. 282/2015 Z. z., dňom nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia o vyvlastnení prechádza na vyvlastniteľa vlastnícke právo k pozemku alebo ku 
stavbe, alebo v jeho prospech vzniká, obmedzuje sa, alebo zaniká právo zodpovedajúce 
vecnému bremenu k pozemku alebo ku stavbe, alebo v jeho prospech sa obmedzuje, alebo 
zaniká iné právo k pozemku alebo ku stavbe, alebo sa na pozemku alebo na stavbe zriaďujú 
iné opatrenia.  
 
         V súlade s ust. § 13 ods. 6 zákona č. 282/2015 Z. z. vyvlastňovací orgán,  OU Trnava – 
OVBP2, doručí rozhodnutie o vyvlastnení príslušnému okresného  úradu na úseku katastra 
nehnuteľností,  t. j.     Okresného  úradu Skalica, Katastrálny odbor, Oddelenie zápisov  práv 
k nehnuteľnostiam, Námestie Slobody 15, 909 01 Skalica,  do 15 dní odo dňa  nadobudnutia  
právoplatnosti. Uvedeným sa zabezpečí záznam (zápis) tohto rozhodnutia,  do  katastra  
nehnuteľností.  
 
 Vzhľadom k tomu, že cieľ a účel vyvlastnenia nebol dosiahnutý dohodou 
a navrhovateľ  splnil  všetky  podmienky  pre  vydanie rozhodnutia o vyvlastnení vlastníckeho 
práva k pozemkom podľa zákona č. 282/2015 Z. z., vyvlastňovací orgán rozhodol tak, ako je 
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.   
                        
           Navrhovateľ, NDS, a. s.,  je podľa položky č. 62 sadzobníka správnych poplatkov, 
ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien 
a doplnkov, oslobodený od poplatku za podanie návrhu na vyvlastnenie.  
 
 

                                              P o u č e n i e             
 
              Podľa ust. § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
noviel,  proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie.  Odvolanie sa podáva na OU 
Trnava – OVBP2, Kollárova 8, 917 02 Trnava,  v lehote 15 dní odo dňa oznámenia tohto 
rozhodnutia. 
             Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
 

Podľa § 14 ods. 1 zákona č. 282/2015 Z. z., na preskúmanie výrokov podľa § 13 ods. 2  
v odvolacom konaní je príslušné Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
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Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 písm. a). Zrušením výroku podľa § 13 ods. 2 stráca 
platnosť aj výrok podľa § 13 ods. 3. 

Podľa § 14 ods. 2 zákona 282/2015 Z. z., včas podané odvolanie proti výroku podľa                                        
§ 13 ods. 3 nemá odkladný účinok. Na preskúmanie výrokov podľa § 13 ods. 3 je príslušný 
súd. Žaloba, ktorou sa účastník konania domáha preskúmania výroku podľa § 13 ods. 3 v 
súdnom konaní, musí byť podaná v lehote 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia o vyvlastnení; zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. 

 
Podľa § 17 ods. 1 zákona č. 282/2015 Z. z., na návrh vyvlastneného, vyvlastniteľa 

alebo ich právnych nástupcov zruší vyvlastňovací orgán úplne alebo čiastočne vyvlastnenie, 
ak sa v lehote podľa § 16 ods. 2 nezačalo s užívaním pozemku alebo stavby na účel, na ktorý 
sa vyvlastnila. 

Podľa § 17 ods. 2 zákona č. 282/2015 Z. z., na návrh vyvlastneného alebo jeho 
právneho nástupcu zruší vyvlastňovací orgán úplne alebo čiastočne vyvlastnenie aj vtedy, ak 
vyvlastniteľ nezaplatí vyvlastnenému náhradu za vyvlastnenie v lehote uvedenej v rozhodnutí 
o vyvlastnení. 
 

Podľa § 17 ods. 3 zákona č. 282/2015 Z. z., návrh na zrušenie vyvlastnenia z dôvodu, 
že sa nezačalo v lehote podľa § 16 ods. 2 s užívaním pozemku alebo stavby na účel, na ktorý 
sa vyvlastnila, možno podať do piatich rokov po uplynutí tejto lehoty. Pred uplynutím lehoty 
podľa § 16 ods. 2 možno podať návrh len vtedy, ak územné rozhodnutie určujúce využitie 
pozemku alebo stavby na daný účel stratilo platnosť alebo bolo právoplatne zrušené. 

Podľa § 17 ods. 4 zákona č. 282/2015 Z. z., návrh na zrušenie vyvlastnenia z dôvodu, 
že vyvlastniteľ nezaplatil náhradu za vyvlastnenie v lehote uvedenej v rozhodnutí o 
vyvlastnení, môže vyvlastnený podať do piatich rokov po uplynutí lehoty na zaplatenie 
náhrady uvedenej v rozhodnutí o vyvlastnení. 
 
  
                         
 
 
                                                                                         Ing. Ľubomír Antal 

                                                         vedúci odboru výstavby a bytovej politiky 
 
Doručí sa:  
1. Národná  diaľničná  spoločnosť, a. s.,  v z. JUDr. Alena Gombárová, Dúbravská cesta 14,   
    841 04 Bratislava   
2. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 
3. Slovenský pozemkový fond, regionálny odbor, Štefánikova 1318, 905 01 Senica  
4. verejná vyhláška – oznámenie vyvesená  na  úradnej  tabuli OU Trnava, Kollárova 8,  
    Trnava a zároveň bude zverejnené na webovej stránke OU Trnava 
 
Na vedomie: 
5. Obec Brodské, Školská 1030/2, 908 85 Brodské   – verejná vyhláška 
6. Okresný úrad Skalica, Katastrálny odbor, Odd. zápisov  práv k nehnuteľnostiam,    
    Námestie Slobody 15, 909 01 Skalica – do 15 dní odo dňa  nadobudnutia  právoplatnosti 
    rozhodnutia (§ 13 ods. 6 zákona č. 282/2015 Z. z.) 
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         Toto  rozhodnutie má v súlade s ust. § 26 správneho poriadku povahu verejnej 
vyhlášky. Musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli.  
 
 
 
Vyvesené dňa...................................                           Zvesené dňa................................... 
 
 
Podpis a pečiatka 
 
 
 


