MCST, a.s. , akciová spoločnosť
Vajnorská 136 , 832 61 Bratislava
!!! PSČ pre doručovanie: 831 04 !!!
tel/fax: (+421- 2) 4920 3430, fax : 4920 3454

mail: mcst@mcst.sk

Obec Chorvátsky Grob
Nám. Josipa Andriča 17,
900 25 Chorvátsky Grob
Ing. Radovan Benčík, starosta Obce Ch. Grob,
Poslankyne a poslanci OcZ Obce Ch. Grob.

Zn :

MCST/OChG-3991306-ŠS

K Vašej zn.:

Uznesenie OcZ č. 245/2017
V Bratislave, 13.06. 2017

Vec:

Predloženie informácie o priebehu a záveroch zo stretnutia dňa 24.5. 2017 ku plneniu
Uznesenia OcZ č. 245/2017.
Vážený pán starosta obce Ch. Grob, vážené poslankyne, vážení poslanci OcZ obce Ch. Grob.

Spoločnosť MCST, a.s. týmto listom predkladá v jeho prílohe č. 1. všetkým účastníkom záznam z
ďalšieho stretnutia dňa 24.5. 2017, uskutočneného na základe Uznesenia č. 245/2017. Predmetom
stretnutia bola problematika legalizácie/usporiadania Triblavinskej cesty (ďalej len „TRBC“)
a z iniciatívy vedenia obce Chorvátsky Grob (ďalej len „Obec Ch. Grob“) aj riešenie súdneho
zmieru v spore podľa určovacej žaloby, podanej v roku 2013 spoločnosťou MCST, a.s.
Ďalšiu prílohu č. 2. listu tvorí kópia prezenčnej listiny s menom a podpisom každého účastníka aj
s uvedením funkcie a príslušnosti prítomných ku jednotlivým zastúpeným subjektom.
Aj napriek dlhšiemu časovému odstupu si dovoľujeme aj v prípade tohto zápisu účastníkov stretnutia požiadať o prípadné doplnenie predloženého návrhu záznamu, aby pre potreby pokračovania
v riešení diskutovaných problematík vznikol pokiaľ možno čo najvernejší, ale aj efektívny zápis/
záznam z predmetného stretnutia a ak ku predloženému návrhu záznamu nie sú pripomienky
a/alebo doplnenia, tak prosíme účastníkov stretnutia o potvrdenie predkladaného znenia. V záujme
prípravy konkrétnych krokov ku jednotlivým problematikám si dovoľujeme takéto potvrdenie znenia
záznamu očakávať do 16.6. 2017 do 15:00 hod. Ak nebudú do tohto termínu vznesené a aj prerokované prípadné výhrady ku zneniu záznamu, bude ho MCST, a.s. považovať za uzavretý a bude
podľa neho následne konať.
Aj z priebehu tohto stretnutia bol robený audiozáznam, a to aj Obcou Ch. Grob a aj spoločnosťou
MCST, a.s. Ak má ktokoľvek záujem o ten záznam, ktorý má k dispozícii MCST, a.s., tak nás prosím neváhajte kontaktovať.
Ako som za MCST, a.s. na stretnutí informoval prítomných, situácia okolo legalizácie/usporiadania
TRBC vyžaduje pomerne operatívne konanie, pretože jednak NDS, a.s. výrazne pokročila s prípravou realizácie stavieb v rámci rozšírenia diaľnice D1 na úseku Bratislava – Trnava, ale najmä ako
budete vidieť aj z pripojených doplňujúcich informácií, problematika legalizácie/usporiadania TRBC
je riešená už naozaj veľmi dlhú dobu.
V rámci vyhodnotenia priebehu a aj záverov zo stretnutia dňa 24.5. 2017 spoločnosť MCST, a.s.
vykonala už nejaké prípravné kroky a vypracovala aj niektoré doplňujúce informácie ku tým, ktoré
boli prezentované na samotnom stretnutí alebo ktoré boli predložené pred tým stretnutím ako súčasť prípravy naň.
Na základe vykonaných krokov MCST, a.s., resp. na základe vývoja súvisiacich udalostí Vám
všetkým predkladáme nasledovné doplnenie informácií:
1. Predkladáme kópiu/scan oddeľovacieho GP pre časť parcely č. 1680/16, na ktorej sa nachádza
časť vnútro areálovej komunikácie, navrhovanej pre zaradenie do cestnej siete v k.ú. Obce Ch.
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Grob ako úsek účelovej komunikácie, spájajúcej dva samostatné úseky TRBC. Tento GP nechala so súhlasom MCST, a.s. vypracovať Obec Ch. Grob v roku 2013 v rámci prípravy legalizácie/usporiadania TRBC ako cesty III. triedy a je podľa nášho názoru postačujúci pre vymedzenie časti parcely č. 1680/16 pre vykonanie prvého kroku z postupu podľa návrhu MCST,
a.s., na ktorého realizácii/vykonaní sa dohodli zástupcovia orgánov Obce Ch. Grob a MCST,
a.s. za prítomnosti právnych zástupcov obidvoch strán a aj za prítomnosti Ing. Ďuranovej
z OCDPK OÚ Senec.
2. Predkladaný GP je podľa nášho názoru postačujúci aj pre vykonanie ďalšej etapy riešenia postupu legalizácie TRBC, ktorým je zaradenie TRBC do siete ciest v k.ú. obce Ch. Grob ako
miestna komunikácia.
GP pre riešenie ďalších krokov v súvislosti so snahou zainteresovaných subjektov zabezpečiť
pre celú TRBC jej status v rámci cestnej siete regiónu ako cestu regionálneho významu/dosahu,
odporúčame riešiť až v rámci prípravy projektovej dokumentácie pre jej dopracovanie do parametrov cesty III. triedy minimálne pre tie jej úseky, na ktorých zaradení do siete regionálnych
ciest sa budú vedieť dohodnúť samosprávne orgány a príslušné kompetentné orgány
a organizácie na strane štátu.
3. Spoločnosť MCST, a.s. informovala o vyššie popisovanom posune v otázke legalizácie TRBC aj
zástupkyne NDS, a.s. dňa 1.6. 2017 na stretnutí ku dohodnutiu podmienok pre poskytnutie súčinnosti zo strany MCST, a.s. pre NDS, a.s., resp. pre Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len „MDaV SR“) v rámci prípravy a realizácie diaľničných stavieb v lokalite Triblavina. Na
základe záverov zo spomínaného stretnutia MCST, a.s. a NDS, a.s. bol spoločnosťou MCST,
a.s. adresovaný list ministrovi dopravy a výstavby SR s návrhom možného riešenia prepojenia
TRBC s DK Triblavina a aj s návrhom možného pripojenia TRBC na diaľnicu D1, ktorého súčasťou je aj informácia o posune v otázke legalizácie TRBC do úrovne miestnej komunikácie.
Kópia listu MCST, a.s. na ministra dopravy a výstavby SR bude dotknutým zástupcom Obce
Ch. Grob predložená ako súčasť žiadosti MCST, a.s. o prerokovanie tejto problematiky na zasadnutí OcZ Obce Ch. Grob.
Na základe vyššie uvádzaných skutočností si dovoľujeme zástupcov orgánov Obce Ch. Grob
v závere tohto listu požiadať, aby s ohľadom na vývoj v otázke prípravy a aj realizácie diaľničných
stavieb v lokalite Triblavina ako súčasti riešenia D4 – tzv. Nultého obchvatu Bratislavy zabezpečili
vykonanie prvých dvoch krokov z odsúhlaseného postupu legalizácie TRBC, ktorých výsledkom
bude TRBC najskôr ako účelová komunikácia a v druhom kroku ako miestna komunikácia v k.ú.
Obce Ch. Grob a Ivanka pri Dunaji.
S pozdravom
Štefan Sládeček
Predseda predstavenstva MCST, a.s.
Prílohy:

č.1. Znenie záznamu zo stretnutia dňa 24.5. 2017 ku Uzneseniu OcZ č. 245/2017.
č.2. Kópia prezenčnej listiny aj s doplnením kontaktov.
č.3. GP č. 14/2013, úradne overený 264/13

Kópia:

Cez email všetci účastníci stretnutia.
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