
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

(meno,  adresa žiadateľa) 

 

Číslo:                                                                                V ....................... dňa .................... 

 

 

 

 

                                                                                      Okresný  úrad Trnava 

                                                                                      Odbor  cestnej  dopravy 

                                                                                      a pozemných  komunikácií 

                                                                                      Kollárová 8 

                                                      T r n a v a 

 

 

Vec: 

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z cesty.  

 

     V zmysle § 3b ods. 1 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v znení neskorších predpisov žiadame o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu z cesty. 

 

 

Trieda a číslo cesty: 

 

Staničenie (km) cesty vjazdu: 

 

K. ú. (obec, číslo parcely) miesta vjazdu: 

 

Zriadenie vjazdu v smere staničenia cesty (vpravo, vľavo): 

 

Charakter vjazdu (dočasný, trvalý): 

(pri dočasnom uviesť čas od – do) 

 

Odôvodnenie žiadosti: (okrem iného treba uviesť aj to, aké vozidlá budú vjazd používať): 

 

 
Súhlasím so spracovaním osobných údajov vymedzených v tejto žiadosti a priložených v prílohách v 

súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a s ich uložením a likvidáciou v súlade s platným registratúrnym poriadkom. 

 

 

Prílohy: - dokumentácia vjazdu 

               - stanovisko Správy a údržby ciest TTSK Trnava 

               - Správny poplatok v zmysle pol. 85 písm. c) Sadzobníka, ktorý je prílohou zákona  

                  č. 145/1995 Z. z.  o správnych poplatkoch     

 

 

 

                                                                                        ................................................ 

                                                                                                  podpis a pečiatka  



 

 

 

Upozornenie: 

 

     Projektová dokumentácia vjazdu musí obsahovať situáciu miesta vjazdu s vyznačením 

šírky vjazdu, pozdĺžnych a priečnych spádov vjazdu, uvedenie druhu povrchovej úpravy 

vjazdu, riešenie odvedenia povrchových vôd z povrch vjazdu, zabezpečenie funkcie cestnej 

priekopy t. j. zriadenie rúrového priepustu pod vjazdom. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



(adresa žiadateľa) 

Značka                                                                                V ....................... dňa .................... 

 

 

 

                                                                                      Okresný úrad Trnava 

                                                                                      Odbor  cestnej  dopravy 

                                                                                      a pozemných komunikácií 

                                                                                      Kollárova 8 

 

                                                                                       T r n a v a 

 

Vec: 

Žiadosť o povolenie pripojenia komunikácie na cestu.  

 

     V zmysle § 3b ods. 1 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v znení neskorších predpisov žiadame o vydanie povolenia na pripojenie komunikácie na 

cestu. 

 

Trieda a číslo cesty: 

 

Staničenie (km) cesty v mieste pripojenia: 

 

K. ú. (obec) miesta pripojenia: 

 

Pripojenie v smere staničenia cesty (vpravo, vľavo): 

 

Druh (charakter) pripájanej komunikácie, 

(miestna komunikácia, účelová komunikácia): 

 

Charakter pripojenia (dočasné, trvalé): 

(pri dočasnom uviesť čas od – do) 

 

Odôvodnenie žiadosti: (okrem iného treba uviesť aj to, aké vozidlá budú pripájanú komuni- 

káciu používať): 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: - dokumentácia pripájanej komunikácie 

               - stanovisko Správy a údržby ciest TTSK Trnava 

               - kolky v hodnote 

 

 

                                                                                        ................................................ 

                                                        (otoč)                                  podpis a pečiatka  

                                            

                                                            - 2 - 



 

 

 

 

 

 

 

Upozornenie: 

 

     Projektová dokumentácia pripájanej komunikácie musí obsahovať situáciu miesta 

pripojenia s vyznačením pozdĺžnych a priečnych spádov pripájanej komunikácie, udanie 

polomerov oblúkov pripojenia, uvedenie druhu povrchovej úpravy pripájanej komunikácie, 

riešenie odvedenia povrchových vôd z vozovky pripájanej komunikácie, zabezpečenie 

funkcie cestnej priekopy t. j. zriadenie rúrového priepustu pod pripájanou komunikáciou, 

návrh trvalého dopravného značenia, ak pripojením komunikácie vznikne nová križovatka. 

     Dokumentácia musí byť spracovaná projektantom odborne spôsobilým na projektovanie 

stavieb pozemných komunikácií.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

(adresa žiadateľa) 

Číslo:                                                                                V ....................... dňa .................... 

 

 

 

                                                                                      Okresný  úrad Trnava 

                                                                                      Odbor  cestnej  dopravy 

                                                                                      a pozemných  komunikácií 

                                                                                      Kollárova 8 

 

                                                                                       T r n a v a 

 

Vec: 

Žiadosť o záväzné stanovisko na pripojenie komunikácie na cestu.  

 

     V zmysle § 3b ods. 1 a ods. 3 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 

zákon) v znení neskorších predpisov žiadame o vydanie záväzného stanoviska - povolenia na 

pripojenie komunikácie na cestu. 

 

Trieda a číslo cesty: 

 

Staničenie (km) cesty v mieste pripojenia: 

 

K. ú. (obec) miesta pripojenia: 

 

Pripojenie v smere staničenia cesty (vpravo, vľavo): 

 

Druh (charakter) pripájanej komunikácie, 

(miestna komunikácia, účelová komunikácia): 

 

Charakter pripojenia (dočasné, trvalé): 

(pri dočasnom uviesť čas od – do) 

 

Odôvodnenie žiadosti: (okrem iného treba uviesť aj to, aké vozidlá budú pripájanú komuni- 

káciu používať): 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: - dokumentácia pripájanej komunikácie 

               - stanovisko Správy a údržby ciest TTSK Trnava 

                

 

 

                                                                                       ................................................ 

                                                        (otoč)                                  podpis a pečiatka  

                                                                 - 2 - 



 

 

 

 

Upozornenie: 

 

     Dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia na pripájanú komunikáciu musí 

obsahovať situáciu miesta pripojenia s vyznačením pozdĺžnych a priečnych spádov pripájanej 

komunikácie, udanie polomerov oblúkov pripojenia, uvedenie druhu povrchovej úpravy 

pripájanej komunikácie, riešenie odvedenia povrchových vôd z vozovky pripájanej 

komunikácie, zabezpečenie funkcie cestnej priekopy t. j. zriadenie rúrového priepustu pod 

pripájanou komunikáciou, návrh trvalého dopravného značenia, ak pripojením komunikácie 

vznikne nová križovatka. 

    Dokumentácia musí byť spracovaná  projektantom odborne spôsobilým na projektovanie 

stavieb pozemných komunikácií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



(adresa žiadateľa) 

Číslo:                                                                                V ....................... dňa .................... 

 

 

 

                                                                                      Okresný  úrad Trnava 

                                                                                      Odbor  cestnej  dopravy 

                                                                                      a pozemných  komunikácií 

                                                                                      Kollárova 8 

 

                                                                                       T r n a v a 

 

Vec: 

Žiadosť o záväzné stanovisko na stavebné úpravy pripojenia komunikácie na cestu.  

 

     V zmysle § 3b ods. 1 a ods. 3 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 

zákon) v znení neskorších predpisov žiadame o vydanie záväzného stanoviska - povolenia na 

pripojenie komunikácie na cestu. 

 

Trieda a číslo cesty: 

 

Staničenie (km) cesty v mieste pripojenia: 

 

K. ú. (obec) miesta pripojenia: 

 

Pripojenie v smere staničenia cesty (vpravo, vľavo): 

 

Druh (charakter) pripájanej komunikácie, 

(miestna komunikácia, účelová komunikácia): 

 

Charakter pripojenia (dočasné, trvalé): 

(pri dočasnom uviesť čas od – do) 

 

Odôvodnenie žiadosti: (okrem iného treba uviesť aj to, aké vozidlá budú pripájanú komuni- 

káciu používať): 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: - dokumentácia pripájanej komunikácie 

               - stanovisko Správy a údržby ciest TTSK Trnava 

                

 

 

                                                                                        ................................................ 

                                                        (otoč)                                  podpis a pečiatka  

                                                                 - 2 - 



 

 

 

 

 

 

 

Upozornenie: 

 

     Dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia na pripájanú komunikáciu musí 

obsahovať situáciu miesta pripojenia s vyznačením pozdĺžnych a priečnych spádov pripájanej 

komunikácie, udanie polomerov oblúkov pripojenia, uvedenie druhu povrchovej úpravy 

pripájanej komunikácie, riešenie odvedenia povrchových vôd z vozovky pripájanej 

komunikácie, zabezpečenie funkcie cestnej priekopy t. j. zriadenie rúrového priepustu pod 

pripájanou komunikáciou, návrh trvalého dopravného značenia, ak pripojením komunikácie 

vznikne nová križovatka. 

    Dokumentácia musí byť spracovaná  projektantom odborne spôsobilým na projektovanie 

stavieb pozemných komunikácií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

(adresa žiadateľa) 

 

Číslo:                                                                                V ....................... dňa .................... 

 

 

 

 

                                                                                      Okresný  úrad Trnava 

                                                                                      Odbor  cestnej  dopravy 

                                                                                      a pozemných  komunikácií 

                                                                                      Kollárová 8 

 

                                                                                       T r n a v a 

 

 

Vec: 

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z cesty.  

 

     V zmysle § 3b ods. 1 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v znení neskorších predpisov žiadame o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu z cesty. 

 

 

Trieda a číslo cesty: 

 

Staničenie (km) cesty vjazdu: 

 

K. ú. (obec, číslo parcely) miesta vjazdu: 

 

Zriadenie vjazdu v smere staničenia cesty (vpravo, vľavo): 

 

Charakter vjazdu (dočasný, trvalý): 

(pri dočasnom uviesť čas od – do) 

 

Odôvodnenie žiadosti: (okrem iného treba uviesť aj to, aké vozidlá budú vjazd používať): 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: - dokumentácia vjazdu 

               - stanovisko Správy a údržby ciest TTSK Trnava 

               - kolky v hodnote 

 

 

 

                                                                                        ................................................ 

                                                        (otoč)                                  podpis a pečiatka  

                                                                 - 2 - 



 

 

 

 

 

 

 

Upozornenie: 

 

     Projektová dokumentácia vjazdu musí obsahovať situáciu miesta vjazdu s vyznačením 

šírky vjazdu, pozdĺžnych a priečnych spádov vjazdu, uvedenie druhu povrchovej úpravy 

vjazdu, riešenie odvedenia povrchových vôd z povrch vjazdu, zabezpečenie funkcie cestnej 

priekopy t. j. zriadenie rúrového priepustu pod vjazdom. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

(adresa žiadateľa) 

Značka                                                                                V ....................... dňa .................... 

 

 

 

                                                         Okresný  úrad Trnava 

                                                            Odbor  cestnej  dopravy 

                                                                                      a pozemných  komunikácií 

                                                                                      Kollárová 8 

 

                                                                                       T r n a v a 

 

 

 

 

Vec: 

Žiadosť o záväzné stanovisko na stavebné úpravy vjazdu z cesty.  

 

     V zmysle § 3b ods. 1 a ods. 3 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 

zákon) v znení neskorších predpisov žiadame o vydanie záväzného stanoviska na stavebné 

úpravy  vjazdu z cesty. 

 

 

Trieda a číslo cesty: 

 

Staničenie (km) cesty vjazdu: 

 

K. ú. (obec, číslo parcely) miesta vjazdu: 

 

Vjazd je v smere staničenia cesty (vpravo, vľavo): 

 

Charakter vjazdu (dočasný, trvalý): 

(pri dočasnom uviesť čas od – do) 

 

Odôvodnenie žiadosti: (okrem iného treba uviesť aj to, aké vozidlá budú vjazd používať): 

 

 

 

 

Prílohy: - dokumentácia vjazdu 

               - stanovisko Správy a údržby ciest TTSK Trnava 

               - stanovisko ORPZ Okresného dopravného inšpektorátu Trnava 

 

 

 

                                                                                        ................................................ 

                                                        (otoč)                                  podpis a pečiatka  

 



 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

(adresa žiadateľa) 

Značka                                                                                V ....................... dňa .................... 

 

 

 

 

                                                                                      Okresný  úrad Trnava 

                                                                                      Odbor cestnej dopravy 

                                                                                      a pozemných komunikácií 

                                                                                      Kollárova 8 

 

                                                                                       T r n a v a 

 

 

Vec: 

Žiadosť o povolenie stavebných úprav vjazdu z cesty.  

 

     V zmysle § 3b ods. 1 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v znení neskorších predpisov žiadame o vydanie povolenia na stavebné úpravy  vjazdov z 

cesty. 

 

 

Trieda a číslo cesty: 

 

Staničenie (km) cesty vjazdu: 

 

K. ú. (obec, číslo parcely) miesta vjazdu: 

 

Vjazd je v smere staničenia cesty (vpravo, vľavo): 

 

Charakter vjazdu (dočasný, trvalý): 

(pri dočasnom uviesť čas od – do) 

 

Odôvodnenie žiadosti: (okrem iného treba uviesť aj to, aké vozidlá budú vjazd používať): 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: - dokumentácia vjazdu 

               - stanovisko Správy a údržby ciest TTSK Trnava 

                

 

 

                                                                                        ................................................ 

                                                        (otoč)                                  podpis a pečiatka  

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava 



Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií s pôsobnosťou v obvode Trnava 

Kollárova 8,  917 02 Trnava 

 

 

 

 

 

                                                                          Okresné riaditeľstvo 

                                                                           policajného zboru 

                                                                           Okresný dopravný inšpektorát 

 

                                                                           T r n a v a 

 

 

 

Vaše číslo/zo dňa              Naše číslo                         Vybavuje/Linka             Trnava   

             -  /     -                   A/13/04395/Jm                 Jamrich/5564413              21.08.2013 

 

 

Vec: 

Vyžiadanie súhlasu na vydanie povolenia na pripojenie 

účelovej komunikácie na cestu III/06116. 

 

 

     Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava Vás týmto žiada 

v zmysle § 3b ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

o súhlas na vydanie povolenia na pripojenie účelovej komunikácie na cestu III/06116 v km 

4,946  v smere staničenia vpravo medzi obcami Slovenská Nová Ves a Voderady.   

            

     Kópiu žiadosti MH INVEST s.r.o., Trnavská cesta 100, Bratislava a situáciu  v prílohe 

zasielame.   

 

 

 

 

Prílohy: 1x kópia žiadosti 

               1x kópia situácie            

                         

 

                                                                                Ing. František  J á s z b e r é n y i 

                                                                                                vedúci odboru 

 

 

 

 

 

 

Telefón                      Fax                          E-mail                    Internet                   IČO 

033/5564413             033/5564419                                                                         37847732                                  

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava 



Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií s pôsobnosťou v obvode Trnava 

Kollárova 8,  917 02 Trnava 

 

 

 

 

 

                                                                          Okresné riaditeľstvo 

                                                                           policajného zboru 

                                                                           Okresný dopravný inšpektorát 

 

                                                                           T r n a v a 

 

 

 

Vaše číslo/zo dňa              Naše číslo                        Vybavuje/Linka             Trnava   

             -  /     -                   A/13/             /Jm              Jamrich/5564413             23.04.2013 

 

Vec: 

Vyžiadanie súhlasu na vydanie povolenia na stavebné úpravy pripojenia 

spevnenej plochy na cestu III/05132. 

 

 

     Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava Vás týmto žiada 

v zmysle § 3b ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

o súhlas na vydanie záväzného stanoviska na stavebné úpravy pripojenia spevnenej plochy 

v obci Vlčkovce na cestu III/05132 v km 1,296 až 1,328 smere staničenia vpravo pred 

obecným úradom. 

     K dokumentácii stavby ste sa vyjadrili listom ORPZ-TT-ODI-11-046/2013 zo dňa 

10.04.2013. 

       

     Kópiu žiadosti Obce Vlčkovce so situáciou v prílohe zasielame.  

 

 

Prílohy: kópia žiadosti 

               situácia 

                         

                                                                           Ing. František  J á s z b e r é n y i 

                                                                                           vedúci odboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefón                        Fax                          E-mail                        Internet                     IČO 

033/5564413               033/5564419                                                                         37847732                                  

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava 



Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií s pôsobnosťou v obvode Trnava 

Vajanského 2, 917 02 Trnava 

 

 

 

 

 

                                                                          Okresné riaditeľstvo 

                                                                           policajného zboru 

                                                                           Okresný dopravný inšpektorát 

 

                                                                           T r n a v a 

 

 

 

 

Vaše číslo/zo dňa                  Naše číslo                      Vybavuje/Linka              Trnava   

           -    /     -                       A/13/            /Jm              Jamrich/5550127              15.02.2013 

 

 

Vec: 

Vyžiadanie súhlasu na vydanie povolenia na zriadenie 

vjazdu z cesty. 

 

 

     Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava Vás týmto žiada 

v zmysle § 3b ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

o súhlas na vydanie povolenia na zriadenie vjazdu   z cesty III/05131 na pozemok – stavbu 

dvojgaráže na pozemku p. č. 291/1 v smere staničenia vpravo v km 11,840 v obci Šúrovce. 

 

       

 

     Kópiu žiadosti p. Petra Fila, Krakovská č. 73/20, Šúrovce a situáciu vjazdu v prílohe 

zasielame.  

 

 

 

Prílohy: kópia žiadosti a situácia 

                

                         

 

                                                                                Ing. František  J á s z b e r é n y i 

                                                                                                 vedúci odboru 

 

 

 

 Telefón                      Fax                          E-mail                  Internet                     IČO 

033/5550127              033/5550107                                                                          37847732 

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava 
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií s pôsobnosťou v obvode Trnava 



Vajanského 2, 917 02 Trnava 

 

 

 

 

 

                                                                          Okresné riaditeľstvo 

                                                                           policajného zboru 

                                                                           Okresný dopravný inšpektorát 

 

                                                                           T r n a v a 

 

 

 

 

Vaše číslo/zo dňa              Naše číslo                    Vybavuje/Linka             Trnava   

             -  /     -                   A/13/06566/Jm             Jamrich/5550127             23.11.2012 

 

 

Vec: 

Vyžiadanie súhlasu na vydanie povolenia na stavebné úpravy 

vjazdov z cesty III/0628 v obci Križovany n/D. 

 

 

     Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava Vás týmto žiada 

v zmysle § 3b ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

o súhlas na vydanie povolenia na stavebné úpravy vjazdov z cesty III/0628  k rodinným 

domom číslo 191 a číslo 192 v smere staničenia vpravo v obci Križovany n/D. Úpravy 

spočívajú v rozšírení jestvujúcich vjazdov tak, aby umožňovali vjazd do nových garáži.   

       

     

    Kópiu žiadosti IRK s.r.o., Zelený kríček 1/C, Trnava a situáciu vjazdov v prílohe 

zasielame.  

 

 

Prílohy: kópia žiadosti 

               situácia vjazdov 

                                                                                 Ing. František  J á s z b e r é n y i 

                                                                                               vedúci odboru 

 

 

 

 

 

 

 Telefón                      Fax                          E-mail                        Internet                     IČO 

033/5550127               033/5550107                                                                             37847732 



OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA  
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií  

Kollárova 8,  917 02 Trnava 

Vaše číslo/zo dňa           Naše číslo                                                      Vybavuje/Linka                Dátum   

             -  /15.02.2016    OU-TT-OCDPK-2016/009090/Šl                Bc.Šlahorová/5564413         29.02.2016 

 

 

 

 
R O Z H O D N U T I E 

 

 

Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných  komunikácií ako orgán 

štátnej správy podľa § 2 ods. 1 a 3 zákona  č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3 ods. 1 písm. c) a ods. 5 písm. a) ako aj 

§ 3b ods. 1, 3 a 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách  ( cestný zákon ) v 

znení  neskorších predpisov § 1 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 

135/1961 Zb. a §§ 32 a 46, zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov na základe žiadosti p. Miroslava Vadoviča, Voderadská č. 50, Hrnčiarovce 

n/Parnou, zn.  -  , zo dňa 15.02.2016 so súhlasom ORPZ Okresného dopravného inšpektorátu 

Trnava číslo ORPZ-TT-ODI-42-027/2016 zo dňa 26.02.2016   

 

 

 

p o v o ľ u j e 

 

 

stavebnú úpravu  vjazdu na susednú nehnuteľnosť pred rodinným domom číslo 50 z cesty 

III/1286 v  smere staničenia vpravo v obci Hrnčiarovce n/Parnou. 

 

 

 

        Povolenie je viazané dodržaním týchto podmienok: 

   

     1. Stavebné úpravy vjazdu budú uskutočnené jeho rozšírením o 5 m a položením novej 

povrchovej úpravy zo zámkovej dlažby. Súčasťou úprav bude aj prekrytie priekopy 

a vytvorenie parkovacieho miesta.    

2. Povrchové vody z vjazdu nesmú byť zvádzané na vozovku cesty III/1286. Povrch vjazdu 

bude spevnený.   

     3. Pri úpravách vjazdu musia byť dodržané podmienky uvedené v súhlase  Okresného 

dopravného inšpektorátu Trnava číslo ORPZ-TT-ODI-42-027/2016 zo dňa 26.02.2016   

4. Počas úprav vjazdu  bude cestná premávka na ceste III/1286 usmerňovaná prenosným  

dopravným  značením na použitie, ktorého musí byť na tunajšom úrade vyžiadané určenie.  

    5. Cesta III/1286 nesmie byť počas stavebných úprav vjazdu znečisťovaná a poškodzovaná. 

Prípadné znečistenie a poškodenie musí byť okamžite odstránené. Na ceste nesmie byť 

skladovaný žiadny stavebný materiál ani zemina.  

 

                            



                                                           - 2 - 

  

 

 

    6. Úpravy vjazdu sa povoľujú za dozoru Správy a údržby ciest TTSK Trnava p. Baláža, č. t. 

55 31 287, ktorému je potrebné oznámiť začatie prác.  

      

 

Odôvodnenie: 

 

 Povolenie bolo vydané na základe podanej žiadosti,  ktorej bolo vyhovené, 

z dôvodu   stavebných úprav – rozšírenie jestvujúceho vjazdu a vytvorenie parkovacieho 

miesta , ktoré bude slúžiť pre imobilných obyvateľov rod. domu č. 50. K stavebným úpravám 

vjazdu sa súhlasne vyjadril majetkový správca cesty t. j. Správa a údržba ciest TTSK Trnava 

listom č. 02949/2016/SÚC Tt-2 1408 zo dňa 19.02.16, ako aj Okresný dopravný inšpektorát 

Trnava vo svojom súhlase číslo ORPZ-TT-ODI-42-027/2016 zo dňa 26.02.2016 stanovil 

podmienky, ktoré sú zahrnuté do podmienok tohto povolenia.  

 

Z dôvodu ochrany cesty III/1286 a premávky na nej boli v súlade s § 1, vyhl. č. 35/1984 

Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) stanovené  vyššie 

uvedené podmienky. 

 

 

         P o u č e n i e:  
 

         Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia 

rozhodnutia na Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných  komunikácií, 

podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.  

 

 

 

 

 

 

 

                  Ing. Jozef  R e z b á r i k  

   vedúci odboru 

 

 

 

Doručí sa: 

1. Miroslav Vadovič, Voderadská č. 50, Hrnčiarovce n/Parnou + súhlas ORPZ ODI    

Trnava  

2. Správa a údržba ciest TTSK Trnava 

3. ORPZ ODI Trnava 

 

___________________________________________________________________________ 

Telefón                  Fax                          E-mail                              Internet           IČO 

033/5564413          033/5564419           olga.slahorova@tt.vs.sk                            00151866                 



OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA  
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií  

Kollárova 8,  917 02 Trnava 

Vaše číslo/zo dňa           Naše číslo                                                      Vybavuje/Linka                Dátum   

             -  /18.08.2014    OU-TT-OCDPK-2014/019426/Šl                Bc.Šlahorová/5564413         29.09.2014 

 

 

 

 
R O Z H O D N U T I E 

 

 

Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných  komunikácií ako orgán 

štátnej správy podľa § 2 ods. 1 a 3 zákona  č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3 ods. 1 písm. c) a ods. 5 písm. a) ako aj 

§ 3b ods. 1, 3 a 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách  ( cestný zákon ) v 

znení  neskorších predpisov § 1 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 

135/1961 Zb. a §§ 32 a 46, zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov na základe žiadosti p. Petra Brečka, Zvončín č. 197, zn.  -  , zo dňa 18.08.2014 so 

súhlasom ORPZ Okresného dopravného inšpektorátu Trnava číslo ORPZ-TT-ODI-34-

128/2014 zo dňa 22.09.2014   

 

 

 

 

p o v o ľ u j e 

 

stavebnú úpravu  vjazdu na susednú nehnuteľnosť - rodinný dom číslo 197 z cesty III/5047 

v  smere staničenia vľavo v obci Zvončín. 

 

 

        Povolenie je viazané dodržaním týchto podmienok: 

   

     1. Stavebné úpravy vjazdu budú uskutočnené jeho rozšírením na 4,22 m a položením novej 

povrchovej úpravy zo zámkovej dlažby. Súčasťou úprav bude aj prekrytie priekopy 

a vytvorenie parkovacieho miesta.    

2. Povrchové vody z vjazdu nesmú byť zvádzané na vozovku cesty III/5047. Povrch vjazdu 

bude spevnený.   

3. Pri úpravách vjazdu musia byť dodržané podmienky uvedené v súhlase ORPZ ODI 

Trnava číslo ORPZ-TT-ODI-34-128/2014 zo dňa  22.09.2014. 

4. Počas úprav vjazdu  bude cestná premávka na ceste III/5047 usmerňovaná prenosnými  

dopravnými značkami A 4b „Zúžená vozovka sprava“ a A 19 „Práca“ pre smer jazdy od 

centra obce. Značky zodpovedajúce vyhl. č. 9/2009 Z. z. budú umiestnené na spoločnom 

stĺpiku vo vzdialenosti 10 m pred miestom vjazdu.   

    5. Cesta III/5047 nesmie byť počas úprav vjazdu znečisťovaná a poškodzovaná. Prípadné 

znečistenie a poškodenie musí byť okamžite odstránené. Na ceste nesmie byť skladovaný 

žiadny stavebný materiál ani zemina.  
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    6. Úpravy vjazdu sa povoľujú za dozoru Správy a údržby ciest TTSK Trnava p. Kudrnu, č. 

t. 55 89 145, ktorému je potrebné oznámiť začatie prác.  

      

 

Odôvodnenie: 

 

 Povolenie bolo vydané na základe podanej žiadosti,  ktorej bolo vyhovené, pretože   sa 

jedná o stavebné úpravy jestvujúceho vjazdu, ktorý si vyžadoval opravu, ako aj zreguľovanie 

odvedenia dažďových vôd. K prekrytie priekopy príde z dôvodu úprav okolia rodinného 

domu. K stavebným úpravám vjazdu sa vyjadrila  Správa a údržba ciest TTSK Trnava dňa 

07.08.14. ORPZ Okresný dopravný inšpektorát Trnava vo svojom súhlase číslo ORPZ-TT-

ODI-34-128/2014 zo dňa 22.09.2014 stanovil podmienky, ktoré sú zahrnuté do podmienok 

tohto povolenia.  

Z dôvodu ochrany cesty III/5047 a premávky na nej boli v súlade s § 1, vyhl. č. 35/1984 

Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) stanovené  vyššie 

uvedené podmienky. 

 

 

         P o u č e n i e:  
 

         Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia 

rozhodnutia na Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných  komunikácií, 

podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Ing. Jozef  R e z b á r i k  

   vedúci odboru 

 

 

 

Doručí sa: 

1. Peter Brečka,  Zvončín č. d. 197 + súhlas ORPZ ODI Trnava  

2. Správa a údržba ciest TTSK Trnava 

3. ORPZ ODI Trnava 

 

___________________________________________________________________________ 

Telefón                  Fax                          E-mail                              Internet           IČO 

033/5564413          033/5564419           olga.slahorova@tt.vs.sk                            00151866                 



Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava  
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií s pôsobnosťou v obvode Trnava 

Kollárova 8,  917 02 Trnava 

Vaše číslo/zo dňa                   Naše číslo                       Vybavuje/Linka              Trnava   

         -      /31.7.2013               A/13/04245/Jm              Jamrich/5564413               16.08.2013 

 

 

 
R O Z H O D N U T I E 

 

 

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava ako orgán štátnej 

správy podľa § 2 ods. 1 písm. c) zák. č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku 

cestnej dopravy a pozemných komunikácií,  § 3 ods. 1 písm. c) ako aj § 3b ods. 1, 3 a 4 zák. č. 

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách  ( cestný zákon ) v znení  neskorších predpisov, § 

32 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov a § 1 vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách 

(cestný zákon) na základe žiadosti Obec Jaslovské Bohunice značky -  zo  dňa 31.7.2013 so 

súhlasom ORPZ Okresného dopravného inšpektorátu Trnava číslo ORPZ-TT-ODI-85-

161/2013 zo dňa 13.08.2013 

 

p o v o ľ u j e 

 

stavebné úpravy vjazdov na susedné  nehnuteľnosti z cesty III/50413 v km 2,440 až 3,370  

v obci Jaslovské Bohunice časti Paderovce, v smere staničenia vpravo 33 vjazdov, v smere 

staničenia vľavo 42 vjazdov.  

    

 

      Povolenie je viazané dodržaním týchto podmienok: 

   

    1. Vjazdy premenlivej šírky budú stavebne upravené podľa odsúhlasenej  projektovej 

dokumentácie stavby „Rekonštrukcia vjazdov a odvodňovacích priekop pri ceste III/50413 

v obci Jaslovské Bohunice, časť Paderovce“. Práce realizovať po úsekoch a vždy iba na jednej 

strane cesty.  

 

2. Povrchové vody z vjazdov a pripojení nesmú byť zvádzané na vozovku cesty III/50413. 

Povrch vjazdov  bude spevnený – betónová dlažba. Okraj vozovky musí byť upravený tak, 

aby bol zabezpečený plynulý odtok zrážkových vôd z vozovky cesty.      

 

     3. Stavebné úpravy vjazdov vykonávať iba vo vhodnom počasí nie počas výkonu zimnej 

údržby na cestách.  Počas stavebných úprav vjazdov  bude cestná premávka na ceste III/50413 

usmerňovaná prenosnými  dopravnými značením podľa určenia vydaného tunajším úradom 

pod číslom A/13/04226/Jm/1 zo dňa 16.08.2013.    

                                                                     

    4. Na ceste III/50413 nesmie byť skladovaný žiaden stavebný materiál ani zemina 

z výkopov. Cesta III/50413 nesmie byť počas budovania znečisťovaná a poškodzovaná. 

Prípadné znečistenie a poškodenie musí byť okamžite a dôsledne odstránené.     
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    5. Dodržať podmienky vyjadrenia Správy a údržby ciest TTSK Trnava číslo 

02154/2013/SÚCTt-002/5484 zo dňa 11.07.13 a súhlasu ORPZ ODI Trnava číslo ORPZ-TT-

ODI-85-161/2013 zo dňa 13.08.2013. 

 

    6. Úpravy vjazdov sa povoľujú za dozoru Správy a údržby ciest TTSK Trnava p. Baláža, č. 

t. 55 31 287, ktorému je potrebné oznámiť začatie prác.  

 

    7. Toto rozhodnutie stráca platnosť po uplynutí dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo 

právoplatnosť resp. dňom skončenia platnosti stavebného povolenia, ktorým bola stavba 

povolená.  

 

Odôvodnenie: 

 

 Povolenie bolo vydané na základe podanej žiadosti,  ktorej bolo vyhovené, pretože   

vjazdy  na susedné nehnuteľnosti sú zriadené z cesty III/50413. V rámci úprav vjazdov bude 

vykonaná aj úprava cestných priekop.    

 

Z dôvodu ochrany cesty III/50413 a premávky na nej boli v súlade s § 1, vyhl. č. 

35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

stanovené  vyššie uvedené podmienky. 

  

 

         Poučenie:  
 

         Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia 

rozhodnutia na Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Trnave, podľa § 

54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.  

 

 

 

 

             Ing. František  J á s z b e r é n y i 

  vedúci odboru 

 

Rozhodnutie dostanú: 

1. Obec Jaslovské Bohunice + súhlas ORPZ ODI Trnava   

2. Správa a údržba ciest TTSK Trnava 

3. ORPZ ODI Trnava 

 

___________________________________________________________________________ 

Telefón                        Fax                        E-mail                 Internet                 IČO  

033/5564413               033/5564419                                                                  37847732 



OBVODNÝ  ÚRAD 
PRE CESTNÚ DOPRAVU A POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE TRNAVA 

Vajanského 2, 917 02 Trnava 

 

 

 

                                                                            M e s t o 

                                                                            Mestský úrad 

                                                                            Odbor investičnej výstavby 

 

                                                                            T r n a v a 

 

 

Vaše číslo/zo dňa         Naše číslo                 Vybavuje/Linka                 Trnava        
OIV-25693/2006-         06/03318/Ja                Jamrich/5550127                18.10.2006   

70187/2006/Gr  

 

 

Vec: 

Výzva na doplnenie žiadosti 

a oznámenie o prerušení konania. 

 

 

     Dňa 10.10.2006 ste podali na tunajší cestný správny orgán žiadosť o povolenie na zmenu 

pripojenia vnútornej komunikácie parkoviska obytného domu Zelenečská 57 na cestu 

III/06118 v Trnave. 

 

     Vzhľadom k tomu, že predložená žiadosť spolu s dokumentáciou neposkytuje dostatočný 

podklad pre posúdenie a povolenie požadovanej zmeny pripojenia 

 

v y z ý v a m e  v á s 

 

v súlade s ustanoveniami § 19, zák. čís. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov, aby ste v lehote do 60 dní odo dňa doručenia tejto výzvy predloženú žiadosť 

doplnili o nasledovné: 

 

     - vyjadrenie (stanovisko) Správy a údržby ciest TTSK Trnava k dokumentácii na zmenu 

pripojenia,  

     - vyjadrenie (stanovisko) ORPZ Okresného dopravného inšpektorátu Trnava 

k dokumentácii na zmenu pripojenia, 

     - do predloženej dokumentácie doplnili staničenie (km) cesty III/06118 v ktorom je 

parkovisko na cestu pripojené, 

     - do predloženej dokumentácie doplnili návrh na zmenu (doplnenie) trvalého zvislého 

dopravného značenia na ceste III/06118, ktoré si vyžiada zmena pripojenia parkoviska, 

     - do predloženej dokumentácie doplnili návrh prenosného dopravného značenia, ktoré 

bude na ceste III/06118 osadené počas realizácie stavebných prác na zmene pripojenia 

parkoviska, 

     - na použitie prenosného a zmenu (doplnenie) trvalého dopravného značenia na ceste 

III/06118 musia byť vyžiadané určenia na tunajšom cestnom správnom orgáne. 
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     Z uvedených dôvodov tunajší úrad podľa § 29, odsek 1, zák. čís. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní v znení neskorších predpisov konanie 

 

 

p r e r u š u j e . 

 

     Súčasne Vás upozorňujeme, že ak v určenej lehote nedostatky podania neodstránite, bude 

konanie o povolení zmeny pripojenia zastavené podľa § 30, ods. 1, písm. d, zák. čís. 71/1967 

Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. 

 

 

P o u č e n i e : 

 

     Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29, ods. 3, zák. čís. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní v znení neskorších predpisov nemožno odvolať. Rozhodnutie o prerušení 

konania nie je preskúmateľné súdom. 

 

 

 

 

                                                                          Ing. František  H o o s 

                                                                                  riaditeľ úradu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Telefón                   Fax                         E-mail               Internet                   IČO 

033/5550127          033/5550107                                                                   37847732  



OBVODNÝ  ÚRAD 
PRE CESTNÚ DOPRAVU A POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE TRNAVA 

Vajanského 2, 917 02 Trnava 

 

 

 

                                                                            Inžiniersko-projektová organizácia 

                                                                            školských stavieb a.s. 

                                                                            Staré grunty 61 

 

                                                                            B r a t i s l a v a 

 

 

Vaše číslo/zo dňa               Naše číslo                Vybavuje/Linka               Trnava        
            -    /7.11.2006         06/03669/Ja              Jamrich/5550127                21.11.2006  

   

 

Vec: 

Výzva na doplnenie žiadosti. 

 

     Dňa 10.11.2006 ste podali na tunajší cestný správny orgán žiadosť o povolenie na 

pripojenie účelovej obslužnej komunikácie „Priemyselného parku Zavar“ na cestu III/05131 

medzi Trnavou a Zavarom. 

 

     Vzhľadom k tomu, že predložená žiadosť spolu s dokumentáciou pre územné konanie 

neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie a povolenie požadovaného pripojenia 

vyzývame Vás, aby ste v lehote do 30 dní  odo dňa doručenia tejto výzvy predloženú žiadosť 

doplnili o nasledovné:  

 

     - vyjadrenie (stanovisko) Správy a údržby ciest TTSK Trnava k dokumentácii pre vydanie 

územného rozhodnutia,       

     - staničenie (km) cesty III/05131 v ktorom bude účelová komunikácia na cestu pripojená 

(v žiadosti uvedený údaj 0,7 od križovatky s I/51 v smere na Zavar nie je dostatočný), 

     - katastrálne územie (obec) miesta pripojenia, 

     - odôvodnenie žiadosti (pokiaľ v žiadosti nie sú uvedené dôvody, nie je dôvod niečo 

povoľovať). 

 

     Upozorňujeme Vás, že ak v určenej lehote žiadosť nedoplníte o požadované údaje a doklad 

(vyjadrenie) nebude tunajším úradom vydané záväzné stanovisko na pripojenie účelovej 

komunikácie na cestu III/05131. 

 

 

                                                                          Ing. František  H o o s 

                                                                                  riaditeľ úradu 
 

 

___________________________________________________________________________ 

Telefón                   Fax                         E-mail               Internet                   IČO 

033/5550127          033/5550107                                                                   37847732  



OBVODNÝ  ÚRAD 

PRE CESTNÚ DOPRAVU A POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE TRNAVA 
Vajanského 2, 917 02 Trnava 

Vaše číslo/zo dňa                    Naše číslo                 Vybavuje/Linka               Trnava   

             -  /18.12.2009              10/00492/Ja              Jamrich/5550127                21.01.2010 

 

 

 
 

R O Z H O D N U T I E 
 

 

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava ako orgán štátnej 

správy podľa § 2, ods. 1, písm. c) zákona č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na 

úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií, § 3, ods. 1, písm. c) a ods. 5, písm. a) ako aj 

§ 3b, ods. 1, 3 a 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách  (cestný zákon) v 

znení  neskorších predpisov, § 46 zákona o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov a § 1, vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 135/1961 

Zb. na základe žiadosti Občianske združenie TNC Bohdánovce n/T. č. 89  značky -  zo dňa 

18.12.2009 so súhlasom ORPZ Okresného dopravného inšpektorátu Trnava Č. p.: ORP-35-2/ 

DI-TT-2010 zo dňa 18.01.2010 

 

p o v o ľ u j e 

 

pripojenie cyklistického chodníka (cestičky) na cestu III/50410 Trnava – Dolná Krupá 

v km  3,261 smere staničenia vľavo.  

 

       Povolenie je viazané dodržaním týchto podmienok: 

   

1. Pripojenie cyklistického chodníka bude vybudované podľa odsúhlasenej situácie 

a v súlade s podmienkami stavebného povolenia. Chodník šírky 2,5 m bude mať povrch 

spevnený – asfaltobetónový. 

     2. Povrchové vody z cyklistického chodníka  nesmú byť zvádzané na vozovku cesty 

III/50410.  Povrch chodníka bude plynule napojený na asfaltový okraj vozovky cesty po jeho 

zarezaní cez zapustený obrubník. Spoj medzi obrubníkom musí byť zaliaty asfaltovou 

emulziou. Cyklochodník musí smerom od cesty klesať a žiadna jeho časť nesmie prevyšovať 

okraj vozovky cesty.  

3. Počas budovania pripojenia cyklistického chodníka  bude cestná premávka na ceste 

III/50410 usmernená prenosným dopravným značením podľa určenia vydaného tunajším 

úradom pod číslom 09/01013/Ja zo dňa 15.04.2009 s tým, že odsúhlasená zostava značiek 

bude osadená obrátene. To znamená, že značky nakreslené zo smeru od Trnavy sa osadia zo 

smeru od Dolnej Krupej a opačne. Na ceste III/50410 nesmie byť skladovaný žiadny stavebný 

materiál ani zemina z výkopov.                                                            

     4. Ku dňu kolaudácie resp. ku dňu začatia predčasného užívania cyklistického chodníka 

musí byť na ceste III/50410 osadené zvislé a namaľované vodorovné trvalé dopravné 

značenie podľa určenia vydaného tunajším úradom pod číslom 09/01015/Ja zo dňa 

19.05.2009.         
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5. Budovanie pripojenia sa povoľuje za dozoru Správy a údržby ciest TTSK Trnava majstra 

strediska Buková, č. t. 55 89 145. 

                          Odstavec o platnosti!!!!                                                       

     Odôvodnenie:                                                        

 

     Povolenie bolo vydané na základe žiadosti podanej Občianskym združením TNC 

Bohdánovce n/T. č. 89 z dôvodu budovania „Trnavskej náučnej cyklotrasy 1. etapa, časť 

Bohdánovce n/T.“, ktorá bude cestu III/50410 priečne križovať.      

 

     Z dôvodu ochrany cesty III/50410 a premávky na nej boli v súlade s § 1, vyhlášky č. 

35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 135/1961 Zb. stanovené  vyššie uvedené 

podmienky. 

 

      Za vydanie povolenia bol vybratý správny poplatok podľa č. 84 písm. a) sadzobníka 

tvoriaceho prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov vo výške 7,0 € (slovom: sedem eur) v kolkových známkach. Poplatok bol na 

základe žiadosti znížený z toho dôvodu, že cyklochodník bude majetkom obcí a bude slúžiť 

bezplatne všetkým občanom za účelom aktívneho oddychu a turizmu.  

 

 

    P o u č e n i e : 

    Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia 

rozhodnutia na Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Trnave, podľa § 

54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Toto rozhodnutie 

je preskúmateľné súdom.  

   

 

 

 

 

                                                                            Ing. Jozef  R e z b á r i k 

                                                                                   riaditeľ úradu 

 

Doručí sa: 

1. Občianske združenie TNC, Bohdánovce n/T. č. 89   

2. S a Ú ciest TTSK Trnava 

3. ORPZ ODI Trnava 

 

 

 

 Telefón                      Fax                          E-mail                        Internet                     IČO 

033/5550127               033/5550107                                                                         37847732                                   



 OBVODNÝ  ÚRAD 

PRE CESTNÚ DOPRAVU A POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE TRNAVA 
Vajanského 2, 917 02 Trnava 

Vaše číslo/zo dňa                    Naše číslo                 Vybavuje/Linka               Trnava   

         -      /21.10.2010              10/05190/Ja               Jamrich/5550127               25.10.2010 

 

 

 

 

ZÁVÄZNÉ  STANOVISKO 
 

 

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava ako orgán štátnej 

správy podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na 

úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií, § 3 ods. 1 písm. c) a ods. 5 písm. a) ako aj 

§ 3b ods. 1, 3 a 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách  (cestný zákon) v 

znení  neskorších predpisov § 1 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 

135/1961 Zb. na základe žiadosti Jaroslav Snopek, Rybná 60, Biely Kostol značky - zo dňa 

21.10.2010 so súhlasom ORPZ Okresného dopravného inšpektorátu Trnava ORP-DI-TT-35-

172/2010 zo dňa 13.10.2010 týmto 

 

p o v o ľ u j e 

 

zriadenie vjazdu z cesty II/504 v km 22,580 (osovo) v smere staničenia vpravo v meste 

Trnava na ul. Špačinská.  

 

 

       Povolenie je viazané dodržaním týchto podmienok: 

   

1. Vjazd šírky 3,6 m bude vybudovaný podľa odsúhlasenej dokumentácie pre vydanie 

územného rozhodnutia. Polomery oblúkov vjazdu budú 3,0 m.   

 

2. Povrchové vody z vjazdu v maximálnej miere zvádzať mimo vozovku cesty II/504. 

Spevnený dláždený povrch vjazdu bude na okraj vozovky cesty napojený cez o 2 cm zvýšený  

cestný obrubník. Odvodnenie vozovky cesty II/504 musí zostať zachované.  

 

3. Počas realizácie prác na budovaní vjazdu nesmie byť na ceste II/504 skladovaný žiaden 

stavebný materiál ani zemina z výkopu. Cesta nesmie byť poškodzovaná ani znečisťovaná.  

 

4. Počas budovania vjazdu bude cestná premávka na ceste II/504 usmerňovaná prenosným  

dopravným  značením na použitie, ktorého musí byť na tunajšom úrade vyžiadané určenie 

pred vydaním stavebného povolenia. Tlačivo žiadosti v prílohe zasielame.    

     

     5. Dodržať podmienky súhlasu ORPZ ODI Trnava číslo ORP-DI-TT-35-172/2010 zo dňa 

13.10.2010. 

      

     6. Budovanie vjazdu sa povoľuje za dozoru Správy a údržby ciest TTSK Trnava majstra 

strediska Trnava (p. Baláž, č. t. 55 31 287), ktorému je potrebné oznámiť začatie prác. 
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Odstavec o platnosti !!!!!!! 

 

 

     O d ô v o d n e n i e :                                                        
 

     Povolenie bolo vydané na základe podanej žiadosti, ktorej bolo vyhovené nakoľko vjazd 

na susednú nehnuteľnosť je možný iba z cesty II/504. K zriadeniu vjazdu sa kladne 

s pripomienkami vyjadrili ORPZ ODI Trnava a Správa a údržba ciest TTSK Trnava.    

                    

     Z dôvodu ochrany cesty II/504 a premávky na nej boli v súlade s § 1 vyhlášky č. 35/1984 

Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 135/1961 Zb. stanovené  vyššie uvedené podmienky. 

 

 

     Podľa § 3b ods.3 zákona č. 135/1961 Zb. sa na vydanie záväzného stanoviska nevzťahujú 

všeobecné predpisy o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb.). 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Ing. Jozef  Š p a n o 

                                                                                     riaditeľ úradu 

 

 

 

 

 

Doručí sa: 

1. Jaroslav Snopek, Rybná 60, Biely Kostol   

2. S a Ú ciest TTSK Trnava 

3. ORPZ ODI Trnava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Telefón                      Fax                         E-mail                    Internet                IČO  

033/5550127              033/5550107                                                                     37847732  



Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava 
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií s pôsobnosťou v obvode Trnava 

Kollárova 8,  917 02 Trnava 

Vaše číslo/zo dňa                     Naše číslo                       Vybavuje/Linka             Trnava   

  406/2013/19.4.2013                A/13/02525/Jm/1            Jamrich/5564413             13.05.2013 

  

 

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

 

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava ako orgán štátnej 

správy podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na 

úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií, § 3 ods. 1 písm. c) a ods. 5 písm. a) ako aj 

§ 3b ods. 1, 3 a 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách  ( cestný zákon ) v 

znení  neskorších predpisov § 1 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 

135/1961 Zb. a §§ 32 a 46, zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov na základe žiadosti Obec Vlčkovce značky 406/2013 zo dňa 19.4.2013 so 

súhlasom ORPZ Okresného dopravného inšpektorátu Trnava číslo ORPZ-TT-ODI-52-098 

/2013 zo dňa 13.05.2013   

 

p o v o ľ u j e 

 

stavebné úpravy pripojenia spevnenej plochy  na cestu III/05132 v km 0,842 až 0,858  smere 

staničenia vľavo v obci Vlčkovce pred bytovým domom č. 68 (zdravotné stredisko). 

 

 

       Povolenie je viazané dodržaním týchto podmienok: 

   

1. Stavebné úpravy pripojenia spevnenej plochy budú vykonané podľa odsúhlasenej 

projektovej dokumentácie  a v súlade s podmienkami špeciálneho stavebného úradu.   

 

2. Povrchové vody zo spevnenej plochy nesmú byť zvádzané na vozovku cesty III/05132. 

Povrch spevnenej plochy bude zo zámkovej dlažby. Pripojenie bude po zarezaní okraja 

zapusteným cestným obrubníkom.   

 

    3. Počas realizácie stavebných úprav pripojenia spevnenej plochy bude cestná premávka na 

ceste III/05132 usmerňovaná príslušným prenosným dopravným značením. 

 

    4. Na ceste III/05132 nesmie byť skladovaný žiaden stavebný materiál ani zemina 

z výkopov. Cesta III/05132 nesmie byť znečisťovaná ani poškodzovaná. Prípadné znečistenie 

alebo poškodenie musí byť operatívne a dôkladne odstránené. 

 

     5. Žiadateľ je povinný dodržať podmienky vyjadrenia Správy a údržby ciest TTSK Trnava 

číslo 01865/2013/SÚCTt-002/2384 zo dňa 05.04.13 a súhlasu ORPZ ODI Trnava číslo 

ORPZ-TT-ODI-52-098/2013 zo dňa 13.05.2013.  
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     6. Realizácia pripojenia  sa povoľuje za dozoru Správy a údržby ciest TTSK Trnava p. 

Baláž, č. t. 55 31 287, ktorému je potrebné oznámiť začatie prác. 

         

     7. Toto rozhodnutie stráca platnosť po uplynutí dvoch rokov odo dňa , keď nadobudlo 

právoplatnosť resp. dňom skončenia platnosti stavebného povolenia, ktorým bola stavba 

povolená.  

 

 

     O d ô v o d n e n i e :                                                        

 

     Povolenie bolo vydané na základe žiadosti podanej z dôvodu  realizácie stavebných úprav 

pripojenia spevnenej plochy na cestu III/05132. So stavebnými úpravami pripojenia vo 

svojom stanovisku  číslo 01865/2013/SÚC Tt-002/2384 zo dňa 05.04.13 súhlasila  aj Správa a 

údržba ciest TTSK Trnava.     

 

     Z dôvodu ochrany cesty III/05132 a premávky na nej boli v súlade s § 1 vyhlášky č. 

35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 135/1961 Zb. stanovené  vyššie uvedené 

podmienky. 

 

     Žiadateľ je podľa § 4 zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov oslobodený od správneho poplatku.  

 

 

     P o u č e n i e : 

 

     Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie  do 15 dní odo dňa oznámenia 

rozhodnutia na  Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v  Trnave, podľa  

§ 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.  

 

 

 

 

                                                                        Ing. František  J á s z b e r é n y i 

                                                                                         vedúci odboru 

 

Doručí sa: 

1. Obec Vlčkovce + súhlas ORPZ ODI Trnava 

2. S a Ú ciest TTSK Trnava 

3. ORPZ ODI Trnava 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Telefón                      Fax                          E-mail                      Internet                IČO 

033/5564413              033/5564419                                                                           37847732   



Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava 
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií s pôsobnosťou v obvode Trnava 

Kollárova 8,  917 02 Trnava 

Vaše číslo/zo dňa                     Naše číslo                       Vybavuje/Linka               Trnava   

517/2013/28.05.2013               A/13/03152/Jm/1              Jamrich/5564413              11.06.2013 

            

 

 

 

 

Z Á V Ä Z N É   S T A N O V I S K O 
 

 

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava ako orgán štátnej 

správy podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na 

úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií, § 3 ods. 1 písm. c) a ods. 5 písm. a) ako aj 

§ 3b ods. 1, 3 a 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách  (cestný zákon) v 

znení  neskorších predpisov § 1 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 

135/1961 Zb. na základe žiadosti Ing. Mária Olšinská, Stupavská 63, Bratislava číslo 

517/2013 zo dňa 28.05.2013 so súhlasom ORPZ Okresného dopravného inšpektorátu Trnava 

číslo ORPZ-TT-ODI-52-118/2013 zo dňa 11.06.2013 

  

p o v o ľ u j e 

 

pripojenie miestnej komunikácie stavby „Obytná zóna Rosenthal, IBV – Západ 1, Ružindol“ 

na cestu II/504 v km 13,662  smere staničenia vpravo v obci Ružindol. 

 

       Povolenie je viazané dodržaním týchto podmienok: 

   

1. Pripojenie miestnej komunikácie bude uskutočnené podľa odsúhlasenej dokumentácie  

(číslo výkresu 2a, stavebného objektu „SO-02 Komunikácia a spevnené plochy“). Polomery 

oblúkov pripojenia budú min. 7,0 m. Povrchové vody nesmú byť zvádzané na vozovku cesty 

II/504. V mieste cestnej priekopy bude vybudovaný priepust priemeru min. 300 mm. 

 

2. Súčasťou projektu stavby pre stavebné povolenie musí byť aj situácia stanovenia hraníc 

majetkovej správy spracovaná v súlade s ustanoveniami Technických podmienok TP 03/2004 

„Usporadúvanie cestnej siete“ vydaných Ministerstvom dopravy P a T SR. Ide o stanovenie 

hraníc majetkovej správy medzi cestou II/504 a pripájanou miestnou komunikáciou.  

 

3. Počas budovania pripojení miestnej komunikácie musí zostať na ceste II/504 zachovaná 

obojsmerná premávka. Podľa tejto požiadavky musí byť spracovaný plán organizácie 

výstavby križovatky, vrátane návrhu prenosného dopravného značenia, ktorý bude súčasťou 

projektu stavby pre stavebné povolenie.    

     

     4. Súčasťou projektu stavby pre stavebné povolenie musí byť aj návrh trvalého dopravného 

značenia, ktoré bude na ceste II/504 osadené pred uvedením miestnej komunikácie do 

premávky. Tento návrh musí byť spracovaný v súlade s ustanoveniami zák. čís. 8/2009 Z. z. 

o cestnej premávke v znení neskorších predpisov a vyhl. čís. 9/2009 Z. z. v znení neskorších 

predpisov.                                                                  
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     5. Na použitie prenosného ako aj trvalého dopravného značenia musia byť pred vydaním 

stavebného povolenia na miestnu komunikáciu vyžiadané na tunajšom úrade určenia. Tlačivá 

žiadostí v prílohe zasielame.  

 

     6. Budovanie pripojenia miestnej komunikácie sa povoľuje za dozoru Správy a údržby 

ciest TTSK Trnava p. Kudrnu, č. t. 55 89 145, ktorému je potrebné oznámiť začatie prác. 

  

     7. Platnosť tohto záväzného stanoviska skončí po dvoch rokoch odo dňa jeho vyhotovenia, 

alebo dňom skončenia platnosti územného rozhodnutia, na základe ktorého bola stavba 

umiestnená resp. dňom skončenia platnosti stavebného povolenia, ktorým bola stavba 

povolená. 

 

     8. Dodržať podmienky a pripomienky uvedené v súhlase ORPZ ODI Trnava číslo ORPZ-

TT-ODI-52-118/2013 zo dňa 11.06.2013 a vyjadrení Správy a údržby ciest TTSK Trnava  

číslo 01492/2013/SÚC TT-004/3765 zo dňa 22.05.2013.                                                                                                                                 

 

 

     O d ô v o d n e n i e :                                                        

 

     Povolenie bolo vydané na základe žiadosti podanej z dôvodu prípravy realizácie stavby  

miestnej komunikácie „Obytná zóna Rosenthal, IBV – Západ 1, Ružindol“, ktorú je možné 

pripojiť iba na  cestu II/504. K dokumentácii sa kladne s pripomienkami vyjadrili ORPZ ODI 

Trnava a Správa a údržba ciest TTSK Trnava.  

 

     Z dôvodu ochrany cesty II/504 a premávky na nej boli v súlade s § 1, vyhlášky č. 35/1984 

Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 135/1961 Zb. stanovené  vyššie uvedené podmienky. 

 

     Podľa § 3b ods.3 zákona č. 135/1961 Zb. sa na vydanie záväzného stanoviska nevzťahujú 

všeobecné predpisy o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb.). 

 

 

 

                                                                            Ing. František  J á s z b e r é n y i 

                                                                                          vedúci odboru 

 

 

Doručí sa: 

1. Ing. Mária Olšinská, Stupavská 63, Bratislava + súhlas ORPZ ODI Trnava 

    zo dňa 11.06.2013 

2. S a Ú ciest TTSK Trnava  

3. ORPZ ODI Trnava 

  

Telefón                        Fax                           E-mail                 Internet                     IČO 

033/5564413               033/5564419                                                                         37847732                                  



OBVODNÝ  ÚRAD 

PRE CESTNÚ DOPRAVU A POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE TRNAVA 
Vajanského 2, 917 02 Trnava 

Vaše číslo/zo dňa                       Naše číslo              Vybavuje/Linka           Trnava   

07-120-33/MB/12.6.2007           07/02215/Ja            Jamrich/5550127           20.06.2007 

  

 

 

R O Z H O D N U T I E 

 
Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava ako orgán štátnej 

správy podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na 

úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií, § 3 ods. 1 písm. c) a ods. 5 písm. a) ako aj 

§ 3b ods. 1 a 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách  ( cestný zákon ) v znení  

neskorších predpisov § 1 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 135/1961 Zb. 

na základe žiadosti IN Vest s.r.o., Areál Duslo, Objekt 21-07, Šaľa značky 07-120-

33/MB/2007 zo dňa 12.6.2007   

 

p o v o ľ u j e 

 

zmenu podmienky č. 3 rozhodnutia vydaného tunajším úradom pod číslom 06/02695/Ja zo 

dňa 14.08.2006, ktorým bolo povolené pripojenie dočasnej staveniskovej účelovej 

komunikácie na cestu III/05131 v km 1,707 v smere staničenia vpravo.   

     Podmienka čís. 3 sa mení v tom, že predmetná komunikácia bude užívaná do 28.02.2008. 

     Ostatné podmienky pôvodného povolenia zostávajú v platnosti bezo zmeny. 

 

Odôvodnenie: 

 Povolenie bolo vydané na základe podanej žiadosti,  ktorej bolo vyhovené nakoľko 

v danej lokalite pokračuje daľšia výstavba „Obchodného centra DOMINO“.  
  

         Poučenie:  
         Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia 

rozhodnutia na Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Trnave, podľa § 

54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.  

 

 

                     Ing. Jozef  R e z b á r i k  

   riaditeľ úradu 

 

 

Doručí sa: 

1. MH Invest s.r.o., Areál Duslo, Šaľa  

2. Správa a údržba ciest TTSK Trnava 

3. ORPZ ODI Trnava 

___________________________________________________________________________ 

Telefón                        Fax                        E-mail                 Internet                 IČO  

033/5550127               033/5550107                                                                  37847732 



OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA  
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií  

Kollárova 8,  917 02 Trnava 

Vaše číslo/zo dňa           Naše číslo                                                         Vybavuje/Linka              Dátum   

             -  /02.10.2014   OU-TT-OCDPK-2014/022784/Šl                 Bc.Šlahorová/5564413         06.10.2014 

 

 

 

 
R O Z H O D N U T I E 

 

 

Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných  komunikácií ako orgán 

štátnej správy podľa § 2 ods. 1 a 3 zákona  č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  § 3 ods. 1 písm. c) ako aj § 3b ods. 1, 3 a 4 

zákona  č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách  (cestný zákon) v znení  neskorších 

predpisov, §§ 32 a 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov a § 1 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) na základe žiadosti Mgr. Lukáš Jobek, Holhovská 761/56 

Šúrovce,  značky - , zo dňa 02.10.2014 so súhlasom ORPZ Okresného dopravného 

inšpektorátu Trnava číslo ORPZ-TT-ODI-32-005/2013 zo dňa 07.01.2014 

 

 

p o v o ľ u j e 

 

 

zriadenie vjazdu a vstupu k rodinnému domu z cesty III/5134 v  smere staničenia vpravo 

v km 11,020   v obci Šúrovce. 

 

 

        Povolenie je viazané dodržaním týchto podmienok: 

   

     1. Vjazd šírky 4,2 m  a vstup šírky 1,5 m bude vybudovaný podľa odsúhlasenej  

projektovej dokumentácie a v súlade s podmienkami stavebného úradu. Práce budú 

realizované mimo obdobia zimnej údržby ciest.   

     2. Povrchové vody z vjazdu a vstupu budú zvádzané do okolitého terénu. Povrch bude 

spevnený   - zámková dlažba a bude plynule napojený na asfaltový okraj vozovky cesty.  

3. Pri budovaní vjazdu musia byť dodržané podmienky vyjadrenia Správy a údržby ciest 

TTSK Trnava číslo 2478/2014/SÚC Tt-016738 zo dňa 22.09.14 a odsúhlasenia ORPZ ODI 

Trnava číslo ORPZ-TT-ODI-32-005/2013 zo dňa 07.01.2014. 

4. Počas budovania vjazdu bude cestná premávka na ceste III/5134 usmerňovaná 

prenosnými  dopravnými značkami A 4b „Zúžená vozovka sprava“ a A 19 „Práca“.  Značky 

zodpovedajúce vyhláške č. 9/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov budú umiestnené na 

spoločnom stĺpiku vo vzdialenosti 15 m pred miestom vjazdu.     

    5. Cesta III/5134 nesmie byť počas budovania vjazdu znečisťovaná a poškodzovaná. 

Prípadné znečistenie a poškodenie musí byť okamžite odstránené.                             

                               

      



                                                                 - 2 - 

 

 

    6. Budovanie vjazdu sa povoľuje za dozoru Správy a údržby ciest TTSK Trnava p. Baláža  

č. t. 55 31 287, ktorému je potrebné oznámiť začatie prác.  

    7. Toto rozhodnutie stráca platnosť po uplynutí dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo 

právoplatnosť resp. dňom skončenia platnosti stavebného povolenia, ktorým bola stavba 

povolená.   

 

 

Odôvodnenie: 

 

 Povolenie bolo vydané na základe podanej žiadosti,  ktorej bolo vyhovené, pretože   vjazd 

a vstup je možné zriadiť iba z cesty III/5134. K zriadeniu vjazdu a vstupu sa  s  

pripomienkami vyjadrila Správa a údržba ciest TTSK Trnava pod číslom 2478/2014/SÚC Tt-

016738 zo dňa 22.09.14 a  ORPZ ODI Trnava číslo ORPZ-TT-ODI-32-005/2013 zo dňa 

07.01.2014. Pripomienky uvedené v stanoviskách je potrebné dodržať.  

 

Z dôvodu ochrany cesty III/5134 a premávky na nej boli v súlade s § 1, vyhl. č. 35/1984 

Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) stanovené  vyššie 

uvedené podmienky. 

  

Za vydanie povolenia bol vybratý správny poplatok podľa položky č. 85, písm. c), 

sadzobníka tvoriaceho prílohu  zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov vo  výške 30,0 €,  (slovom: tridsať eur) uhradený v kolkových 

známkach.  

 

 

         P o u č e n i e:  
 

         Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia 

rozhodnutia na Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných  komunikácií, 

podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné 

príslušným súdom.  

 

 

 

                     Ing. Jozef  R e z b á r i k  

    vedúci odboru 

 

 

 

Doručí sa: 

1. Mgr.  Lukáš Jobek, Holhovská 761/56 Šúrovce + súhlas ORPZ ODI Trnava     

2. Správa a údržba ciest TTSK Trnava 

3. ORPZ ODI Trnava 

___________________________________________________________________________ 
Telefón             Fax                         E-mail                                               Internet                 IČO  

033/5564413     033/5564419          olga.slahorova@tt.vs.sk                                                   00151866                                  



Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava 
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií s pôsobnosťou v obvode Trnava 

Kollárova 8,  917 02 Trnava 

Vaše číslo/zo dňa                    Naše číslo                       Vybavuje/Linka              Trnava   

             -  /17.7.2013                A/13/03957/Jm               Jamrich/5564413              24.07.2013 

 

 

 
R O Z H O D N U T I E 

 

 

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava ako orgán štátnej 

správy podľa § 2 ods. 1 písm. c) zák. č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku 

cestnej dopravy a pozemných komunikácií,  § 3 ods. 1 písm. c) ako aj § 3b ods. 1 a 4 zák. č. 

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách  (cestný zákon) v znení  neskorších predpisov, §§ 

32 a 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov a § 1 vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách 

(cestný zákon) na základe žiadosti Obec Jaslovské Bohunice značky -  zo dňa 17.7.2013 so 

súhlasom ORPZ Okresného dopravného inšpektorátu Trnava číslo ORPZ-TT-ODI-52-

107/2013 zo dňa 16.05.2013   

 

p o v o ľ u j e 

 

zriadenie  vjazdov na susedné nehnuteľnosti - rodinné domy č. 188, 189, 190, 191, 192, 193, 

194, 195 a 196 z cesty III/50413 v km 4,540 až 4,635 smere staničenia vpravo v obci 

Jaslovské Bohunice. 

 

        Povolenie je viazané dodržaním týchto podmienok: 

   

     1. Vjazdy priemernej šírky 6,5 m budú vybudované podľa odsúhlasenej  projektovej 

dokumentácie a v súlade s podmienkami stavebného úradu.   

 2. Povrchové vody z vjazdov budú zvádzané do uličných vpustov cesty III/50413. Povrch 

vjazdov bude spevnený betónová dlažba.     

 3. Pri budovaní vjazdov musia byť dodržané podmienky vyjadrenia Správy a údržby ciest 

TTSK uvedené v jej vyjadrení číslo 02153/2013/SÚCTt-002 5483 zo dňa 10.07.13 a súhlasu 

ORPZ – ODI Trnava číslo ORPZ-TT-ODI-52-107/2013 zo dňa 16.05.2013.  

 4. Počas budovania vjazdov musí byť cestná premávka na ceste III/50413 usmerňovaná 

prenosným  dopravným značením na použitie, ktorého musí byť na tunajšom úrade vyžiadané 

určenie. Vjazdy budú budované po etapách tak, ako je to riešené v odsúhlasenej 

dokumentácii.   

      4. Cesta III/50413 nesmie byť počas budovania znečisťovaná a poškodzovaná. Prípadné 

znečistenie a poškodenie musí byť okamžite odstránené. Na ceste nesmie byť skladovaný 

žiadny stavebný materiál ani zemina.     

    5. Budovanie vjazdu sa povoľuje za dozoru Správy a údržby ciest TTSK Trnava p. Baláža, 

č. t. 55 31 287, ktorému je potrebné oznámiť začatie prác.  

    6. Toto rozhodnutie stráca platnosť po uplynutí dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo 

právoplatnosť resp. dňom skončenia platnosti stavebného povolenia, ktorým bola stavba 

povolená.           



                                                                          - 2 - 

 

 

 

 

 

Odôvodnenie: 

 

 Povolenie bolo vydané na základe podanej žiadosti,  pretože   vjazdy  na susedné 

nehnuteľnosti – rodinné domy je možne zriadiť iba z cesty III/50413. K zriadeniu vjazdov sa  

s  pripomienkami vyjadrili ORPZ – ODI Trnava pod číslom ORPZ-TT-ODI-52-107/2013 zo 

dňa 16.05.2013 a Správa a údržba ciest TTSK Trnava pod číslom 02153/2013/SÚCTt-002 

5483 zo dňa 10.07.13. Pripomienky sú zahrnuté do podmienok povolenia.  

     Podľa odsúhlasenej dokumentácie sa vjazdy z cesty III/50413 budujú iba v smere 

staničenia vpravo. V smere staničenia vľavo od cesty III/50413 v km 4,430 až 4,540 nie sú 

naprojektované žiadne vjazdy preto nie sú predmetom tohto rozhodnutia aj keď Obec 

Jaslovské Bohunice o ich povolenie žiadala.  

 

Z dôvodu ochrany cesty III/50413 a premávky na nej boli v súlade s § 1, vyhl. č. 

35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

stanovené  vyššie uvedené podmienky. 

  

Na základe ustanovenia § 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov je žiadateľ oslobodený od správneho poplatku.  

 

 

         P o u č e n i e:  
 

         Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia 

rozhodnutia na Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Trnave, podľa § 

54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.  

 

 

 

                Ing. František  J á s z b e r é n y i 

   vedúci odboru 

 

 

Doručí sa: 

1. Obec Jaslovské Bohunice + súhlas ORPZ ODI Trnava číslo ORPZ-TT-ODI-52-107/2013 

zo dňa 16.05.2013  

2. Správa a údržba ciest TTSK Trnava 

3. ORPZ ODI Trnava 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Telefón                        Fax                        E-mail                 Internet                 IČO  

033/5564413               033/5564419                                                                  37847732 



OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA  
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií  

Kollárova 8,  917 02 Trnava 

Vaše číslo/zo dňa           Naše číslo                                                      Vybavuje/Linka                Dátum   

             -  /18.08.2014    OU-TT-OCDPK-2014/019426/Šl                Bc.Šlahorová/5564413         29.09.2014 

 

 

 

 
R O Z H O D N U T I E 

 

 

Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných  komunikácií ako orgán 

štátnej správy podľa § 2 ods. 1 a 3 zákona  č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3 ods. 1 písm. c) a ods. 5 písm. a) ako aj 

§ 3b ods. 1, 3 a 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách  ( cestný zákon ) v 

znení  neskorších predpisov § 1 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 

135/1961 Zb. a §§ 32 a 46, zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov na základe žiadosti p. Petra Brečka, Zvončín č. 197, zn.  -  , zo dňa 18.08.2014 so 

súhlasom ORPZ Okresného dopravného inšpektorátu Trnava číslo ORPZ-TT-ODI-34-

128/2014 zo dňa 22.09.2014   

 

 

 

 

p o v o ľ u j e 

 

stavebnú úpravu  vjazdu na susednú nehnuteľnosť - rodinný dom číslo 197 z cesty III/5047 

v  smere staničenia vľavo v obci Zvončín. 

 

 

        Povolenie je viazané dodržaním týchto podmienok: 

   

     1. Stavebné úpravy vjazdu budú uskutočnené jeho rozšírením na 4,22 m a položením novej 

povrchovej úpravy zo zámkovej dlažby. Súčasťou úprav bude aj prekrytie priekopy 

a vytvorenie parkovacieho miesta.    

2. Povrchové vody z vjazdu nesmú byť zvádzané na vozovku cesty III/5047. Povrch vjazdu 

bude spevnený.   

3. Pri úpravách vjazdu musia byť dodržané podmienky uvedené v súhlase ORPZ ODI 

Trnava číslo ORPZ-TT-ODI-34-128/2014 zo dňa  22.09.2014. 

4. Počas úprav vjazdu  bude cestná premávka na ceste III/5047 usmerňovaná prenosnými  

dopravnými značkami A 4b „Zúžená vozovka sprava“ a A 19 „Práca“ pre smer jazdy od 

centra obce. Značky zodpovedajúce vyhl. č. 9/2009 Z. z. budú umiestnené na spoločnom 

stĺpiku vo vzdialenosti 10 m pred miestom vjazdu.   

    5. Cesta III/5047 nesmie byť počas úprav vjazdu znečisťovaná a poškodzovaná. Prípadné 

znečistenie a poškodenie musí byť okamžite odstránené. Na ceste nesmie byť skladovaný 

žiadny stavebný materiál ani zemina.  
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    6. Úpravy vjazdu sa povoľujú za dozoru Správy a údržby ciest TTSK Trnava p. Kudrnu, č. 

t. 55 89 145, ktorému je potrebné oznámiť začatie prác.  

      

 

Odôvodnenie: 

 

 Povolenie bolo vydané na základe podanej žiadosti,  ktorej bolo vyhovené, pretože   sa 

jedná o stavebné úpravy jestvujúceho vjazdu, ktorý si vyžadoval opravu, ako aj zreguľovanie 

odvedenia dažďových vôd. K prekrytie priekopy príde z dôvodu úprav okolia rodinného 

domu. K stavebným úpravám vjazdu sa vyjadrila  Správa a údržba ciest TTSK Trnava dňa 

07.08.14. ORPZ Okresný dopravný inšpektorát Trnava vo svojom súhlase číslo ORPZ-TT-

ODI-34-128/2014 zo dňa 22.09.2014 stanovil podmienky, ktoré sú zahrnuté do podmienok 

tohto povolenia.  

Z dôvodu ochrany cesty III/5047 a premávky na nej boli v súlade s § 1, vyhl. č. 35/1984 

Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) stanovené  vyššie 

uvedené podmienky. 

 

 

         P o u č e n i e:  
 

         Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia 

rozhodnutia na Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných  komunikácií, 

podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Ing. Jozef  R e z b á r i k  

   vedúci odboru 

 

 

 

Doručí sa: 

1. Peter Brečka,  Zvončín č. d. 197 + súhlas ORPZ ODI Trnava  

2. Správa a údržba ciest TTSK Trnava 

3. ORPZ ODI Trnava 

 

___________________________________________________________________________ 

Telefón                  Fax                          E-mail                              Internet           IČO 

033/5564413          033/5564419           olga.slahorova@tt.vs.sk                            00151866                 



OBVODNÝ  ÚRAD 

PRE CESTNÚ DOPRAVU A POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE TRNAVA 
Vajanského 2, 917 02 Trnava 

Vaše číslo/zo dňa                       Naše číslo                 Vybavuje/Linka               Trnava   

         -      /10.08.2012                 12/05109/Ja               Jamrich/5550127              18.09.2012 

 

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

 

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava ako orgán štátnej 

správy podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na 

úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií, § 3 ods. 1 písm. c) a ods. 5 písm. a) ako aj 

§ 3b ods. 1, 3 a 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách  (cestný zákon) v 

znení  neskorších predpisov § 1 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 

135/1961 Zb. a §§ 32 a 46 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov na základe žiadosti Obec Cífer značky - zo dňa 10.8.2012 so súhlasom ORPZ 

Okresného dopravného inšpektorátu Trnava číslo ORPZ-DI-TT-62-165/2012 zo dňa    

17.09.2012 

 

 

p o v o ľ u j e 

 

 

pripojenie účelovej komunikácie areálu Hydina a.s. na cestu III/06113 v km 0,365  v obci 

Cífer v smere staničenia vľavo. 

 

 

     Povolenie je viazané dodržaním týchto podmienok: 

   

1. Pripojenie bude vybudované podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie stavby „SO 

03.1 Dopravné napojenie Hydina a.s., na cestu III/06113 v km 0,365“ a v súlade 

s podmienkami stavebného povolenia.     

2. Povrchové vody z pripojenia komunikácie nesmú byť zvádzané na vozovku cesty 

III/06113. Na odvodnenie priľahlej časti vozovky cesty III/06113 vybudovať v km 0,320 až 

0,372 zemnú vsakovaciu priekopu podľa vzorového priečneho rezu číslo výkresu 3.1.           

    3. Napojenie účelovej komunikácie musí byť plynulé. Pri budovaní pripojenia nesmie byť 

narušená stabilita vozovky cesty III/06113.      

4. Počas realizácie stavebných úprav pripojenia  musí byť cestná premávka na ceste 

III/06113 usmerňovaná prenosným  dopravným  značením podľa určenia vydaného tunajším 

úradom pod číslom 12/05108/Ja/1 zo dňa 18.09.2012. Na ceste III/06113 nesmie byť 

skladovaný žiadny stavebný materiál ani zemina z výkopov. Prípadné znečistenie musí byť 

okamžite odstránené. 

    5. Dodržať podmienky vyjadrenia Správy a údržby ciest TTSK Trnava  číslo 

01758/2012/SÚCTt/002-5989 zo dňa 06.08.12.                                         
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     6. Budovanie pripojenia sa povoľuje  za  dozoru  Správy a údržby  ciest TTSK Trnava, 

majstra strediska Trnava p. Baláža, č. t. 55 31 287, ktorému je potrebné oznámiť začatie prác.                                                                  

     7. Toto rozhodnutie stráca platnosť po uplynutí dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo 

právoplatnosť resp. dňom skončenia platnosti stavebného povolenia, ktorým bola stavba 

povolená. 

 

     O d ô v o d n e n i e :                                                        

  

    Povolenie bolo vydané na základe žiadosti podanej z dôvodu prípravy realizácie stavby 

„SO 03.1 Dopravné napojenie Hydina a.s., na cestu III/06113 v km 0,365“. Nové pripojenie je 

možné iba na cestu III/06113.  

 

     Z dôvodu ochrany cesty III/06113 a premávky na nej boli v súlade s § 1, vyhlášky č. 

35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 135/1961 Zb. stanovené  vyššie uvedené 

podmienky. 

 

     Na základe ustanovenia § 4 zákona číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov je žiadateľ oslobodený od správneho poplatku. 

         

     P o u č e n i e : 

     Proti tomuto rozhodnutiu  je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia 

rozhodnutia na Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Trnave, podľa § 

54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 

      

 

 

 

 

                                                                               Ing. Jozef  R e z b á r i k 

                                                                                       riaditeľ úradu 

 

 

Doručí sa: 

1. Obec Cífer + DSP súprava č. 3 

2. S a Ú ciest TTSK Trnava 

3. ORPZ ODI Trnava 

 

 

Telefón                        Fax                          E-mail                     Internet                 IČO 

033/5550127               033/5550107                                                                         37847732                                  



OBVODNÝ  ÚRAD 

PRE CESTNÚ DOPRAVU A POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE TRNAVA 
Vajanského 2, 917 02 Trnava 

Vaše číslo/zo dňa                  Naše číslo                 Vybavuje/Linka               Trnava   

             -  /15.01.2008            08/00288/Ja               Jamrich/5550127               23.01.2008 

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava ako orgán štátnej 

správy podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na 

úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií, § 3 ods. 1 písm. c) a ods. 5 písm. a) ako aj 

§ 3b ods. 1 a 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách  ( cestný zákon ) v znení  

neskorších predpisov § 1 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 135/1961 Zb. 

a § 46 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na základe 

žiadosti Obce Križovany n/D.  značky -  , zo dňa 15.01.2008  

 

p o v o ľ u j e 

 

stavebné úpravy pripojení nasledovných miestnych komunikácií  na cestu III/0628 v obci 

Križovany n/D.: 

- miestna komunikácia „H“ v km 14,821 v smere staničenia vľavo,  

- miestna komunikácia „A“ v km 14,851 v smere staničenia vpravo, 

- miestna komunikácia „C“ v km 15,230 v smere staničenia vľavo,  

- miestna komunikácia „D“ v km 15,534 v smere staničenia vpravo,   

- miestna komunikácia „E“ v km 15,668 v smere staničenia vpravo, 

   - miestna komunikácia „F1“ v km 16,264 v smere staničenia vpravo, 

   - miestna komunikácia „F2“ v km 16,386 v smere staničenia vpravo. 

          

 

      Povolenie je viazané dodržaním týchto podmienok: 

   

1. Stavebné úpravy pripojení miestnych komunikácií budú vykonané podľa odsúhlasenej 

projektovej dokumentácie, v súlade s podmienkami stavebného povolenia bez narušenia 

podkladu cesty III/0628.    

2. Povrchové vody z upravovaných pripojení miestnych komunikácií  nesmú byť zvádzané 

na vozovku cesty III/0628. Na uloženie kanalizačných prípojok A1, C, D1, D2 a D3 do 

vozovky cesty III/0628 musí byť na tunajšom úrade vyžiadané povolenie na zvláštne 

užívanie.  

3. Povrchy upravovaných pripojení miestnych komunikácií budú plynule napojené na 

asfaltový okraj vozovky cesty, vrchná vrstva AB II. hr. 40 mm musí byť s vrchnou vrstvou 

krytu vozovky cesty III/0628 preplátovaná min. na šírku 25 cm na celú dĺžku pripojení.. Na 

ceste III/0628 nesmie byť skladovaný žiadny stavebný materiál ani zemina z výkopov.   

4. Počas realizácie stavebných úprav pripojení miestnych  komunikácií  musí byť cestná 

premávka na ceste III/0628 usmerňovaná prenosným  dopravným  značením podľa určenia, 

ktoré vydá tunajší úrad.   
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     5. Na použitie t. j. osadenie trvalých dopravných značiek na ceste III/0628, ktoré bude 

potrebné osadiť z dôvodu navrhovanej zmeny organizácie cestnej premávky na miestnej 

komunikácii „F2“ musí byť na tunajšom úrade vyžiadané určenie.      

     6.  Stavebné  úpravy  pripojení  miestnych  komunikácií  sa  povoľujú  za  dozoru  Správy        

a údržby ciest TTSK Trnava, stredisko Trnava, p. Kraľoviča, č. t. 55 31 287, ktorému je 

potrebné oznámiť začatie prác.  
                       ODSTAVEC O PLATNOSTI !!!!!                                                                                            

     O d ô v o d n e n i e :                                                        

  

    Povolenie bolo vydané na základe žiadosti podanej z dôvodu prípravy realizácie stavby 

„Rekonštrukcia cestnej infraštruktúry v obci Križovany n/D.“, v rámci ktorej budú vykonané 

aj stavebné úpravy pripojení miestnych komunikácií na cestu III/0628. K dokumentácii 

stavebných úprav pripojení miestnych komunikácií na cestu III/0628 sa listom č. 365/08 zo 

dňa 16.01.2008 vyjadrila Správa a údržba ciest TTSK Trnava, ktorej pripomienky boli 

zahrnuté do podmienok tohto povolenia. 

 

     Z dôvodu ochrany cesty III/0628 a premávky na nej boli v súlade s § 1, vyhlášky č. 

35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 135/1961 Zb. stanovené  vyššie uvedené 

podmienky. 

 

     V zmysle § 4, zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 

je žiadateľ oslobodený od správneho poplatku.    

    

     

     P o u č e n i e : 

     Proti tomuto rozhodnutiu  je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia 

rozhodnutia na Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Trnave, podľa § 

54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 

      

 

 

 

 

                                                                            Ing. Jozef  R e z b á r i k 

                                                                                     riaditeľ úradu 

 

Doručí sa: 

1. Obec Križovany n/D. 

2. S a Ú ciest TTSK Trnava 

3. ORPZ ODI Trnava 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Telefón                    Fax                         E-mail                 Internet                      IČO 

033/5550127            033/5550107                                                                        37847732 



OBVODNÝ  ÚRAD 
PRE CESTNÚ DOPRAVU A POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE TRNAVA 

Vajanského 2, 917 02 Trnava 

Vaše číslo/zo dňa                    Naše číslo                  Vybavuje/Linka              Trnava   

             -  /18.11.2011              11/05936/Ja/1             Jamrich/5550127             05.12.2011 

 

 

 

 
Z Á V Ä Z N É   S T A N O V I S K O 

 

 

 

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava ako orgán štátnej 

správy podľa § 2 ods. 1 písm. c) zák. č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku 

cestnej dopravy a pozemných komunikácií,  § 3 ods. 1 písm. c) a ods. 5 písm. a) ako aj § 3b 

ods. 1, 3 a 4 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách  (cestný zákon) v znení  

neskorších predpisov a § 1 vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) na základe žiadosti Real Market Centrum s.r.o., Šrobárova 

5, Trnava značky -  zo dňa 18.11.2011 so súhlasom ORPZ Okresného dopravného 

inšpektorátu Trnava číslo ORPZ-TT-ODI-10-155/2011 zo dňa 01.12.2011 týmto   

 

p o v o ľ u j e 

 

stavebné úpravy vjazdu  na susednú nehnuteľnosť (obytný súbor 4 rodinných domov) na 

pozemkoch p. č. 7116/1, 7116/2 a 7117,  v k. ú. Trnava z cesty III/06118 v  smere staničenia 

vpravo v km 0,117. 

 

        Povolenie je viazané dodržaním týchto podmienok: 

   

     1. Stavebné úpravy vjazdu šírky 3,50 m budú vykonané podľa odsúhlasenej dokumentácie 

a v súlade s podmienkami stavebného povolenia. 

 

2. Odtok povrchovej vody z vjazdu riešiť tak, aby táto bola zvádzaná na vozovku cesty 

III/06118 v čo najmenšej miere. Povrch vjazdu bude zo zámkovej dlažby.  

 

    3. Dodržať podmienky súhlasu ORPZ Okresného dopravného inšpektorátu Trnava číslo 

ORPZ-TT-ODI-10-155/2011 zo dňa 01.12.2011, ktorý v prílohe zasielame.  

 

4. Počas realizácie stavebných úprav vjazdu  bude cestná premávka na ceste III/06118 

usmerňovaná prenosnými  dopravnými značkami na použitie, ktorých musí byť na tunajšom 

úrade vyžiadané určenie.    

 

    5. Cesta III/06118 nesmie byť počas stavebných úprav vjazdu znečisťovaná a 

poškodzovaná. Prípadné znečistenie a poškodenie musí byť okamžite odstránené.     
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       6. Stavebné úpravy vjazdu sa povoľujú za dozoru Správy a údržby ciest TTSK Trnava p. 

Baláža, č. t. 55 31 287, ktorému je potrebné oznámiť začatie prác.  

 

                                                             ODSTAVEC O PLATNOSTI !!!! 

O d ô v o d n e n i e : 

 

 

 Povolenie bolo vydané na základe podanej žiadosti,  ktorej bolo vyhovené, pretože   sa 

jedná o stavebné úpravy jestvujúceho vjazd  na susednú nehnuteľnosť, ktorý je jediným 

možným komunikačným pripojením z cesty III/06118. K navrhovaným stavebným úpravám 

sa kladne vyjadrili Správa a údržba ciest TTSK Trnava a ORPZ Okresný dopravný 

inšpektorát Trnava   

 

Z dôvodu ochrany cesty III/06118 a premávky na nej boli v súlade s § 1, vyhl. č. 

35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách ( cestný zákon ) 

stanovené  vyššie uvedené podmienky. 

 

  

      Podľa § 3b ods. 3 zák. č. 135/1961 Zb. sa na vydanie záväzného stanoviska nevzťahujú 

všeobecné predpisy o správnom konaní (zák. č. 71/1967 Zb.).  

 

 

 

 

                       Ing. Jozef  Š p a n o 

   riaditeľ úradu 

 

 

 

Doručí sa: 

1. Real Market Centrum s.r.o., Šrobárová 5, Trnava + súhlas ORPZ ODI Trnava  

2. Správa a údržba ciest TTSK Trnava 

3. ORPZ ODI Trnava 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Telefón                        Fax                        E-mail                 Internet                 IČO  

033/5550127               033/5550107                                                                  37847732 



OBVODNÝ  ÚRAD 

PRE CESTNÚ DOPRAVU A POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE TRNAVA 
Vajanského 2, 917 02 Trnava 

Vaše číslo/zo dňa                        Naše číslo                  Vybavuje/Linka               Trnava   

         -       /23.11.2012                12/06583/Ja/1             Jamrich/5550127               27.11.2012 

            

 

 

 

 

ZÁVÄZNÉ  STANOVISKO 
 

 

 

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava ako orgán štátnej 

správy podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na 

úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií, § 3 ods. 1 písm. c) a ods. 5 písm. a) ako aj 

§ 3b ods. 1, 3 a 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách  (cestný zákon) v 

znení  neskorších predpisov § 1 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 

135/1961 Zb. na základe žiadosti Jaroslav Dobrovodský, Átriová 7585/16 K, Trnava   

značky - zo dňa 23.11.2012 so súhlasom ORPZ Okresného dopravného inšpektorátu Trnava 

číslo ORPZ-TT-ODI-33-218/2012 zo dňa 27.11.2012  

 

p o v o ľ u j e 

 

pripojenie parkoviska pre osobné autá stavby „Relax centrum Biely Kostol“ na cestu 

III/5045 v km 0,245 až 0,263 smere staničenia vľavo v obci Biely Kostol. 

 

 

       Povolenie je viazané dodržaním týchto podmienok: 

   

1. Pripojenie parkoviska na cestu III/5045 bude vybudované podľa odsúhlasenej 

dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia (situácia výkres č. A-S 001.02).         

 

    2. Pripojenie musí byť vyprojektované v zmysle platných STN a nesmie brániť údržbe  

cesty III/5045.    

 

    3. Povrchové vody z parkoviska nesmú byť zvádzané na vozovku cesty III/5045.      

 

4. Počas budovania parkoviska  musí zostať na ceste III/5045 zachovaná obojsmerná 

cestná premávka.  Podľa tejto požiadavky musí byť spracovaný  návrhu prenosného 

dopravného značenia.                                                                                                                                                                                      

      

    5. Cesta III/5045 nesmie byť počas stavby parkoviska znečisťovaná ani poškodzovaná. Na 

ceste nesmie byť skladovaný žiaden stavebný materiál ani zemina z výkopov. 
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     6. Pri spracovaní projektu stavby je potrebné dodržať podmienky vyjadrenia Správy 

a údržby ciest TTSK Trnava číslo 00665/2012/SÚCTt-003/4305 zo dňa 30.05.12 a súhlasu 

ORPZ Okresného dopravného inšpektorátu Trnava číslo ORPZ-TT-ODI-33-218/2012 zo dňa 

27.11.2012.  

 

     7. Budovanie pripojenia miestnej komunikácie sa povoľuje za dozoru Správy a údržby 

ciest TTSK Trnava p. Kudrna, č. t. 55 89 145, ktorému je potrebné oznámiť začatie prác. 

                                                                     

     8. Projekt stavby parkoviska pre stavebné povolenie spracovaný v zmysle vyššie 

uvedených podmienok žiadame predložiť tunajšiemu úradu na vyjadrenie.                                                                                                                                

 

     9. Platnosť tohto záväzného stanoviska skončí po dvoch rokoch odo dňa jeho vyhotovenia, 

alebo dňom skončenia platnosti územného rozhodnutia, na základe ktorého bola stavba 

umiestnená resp. dňom skončenia platnosti stavebného povolenia, ktorým bola stavba 

povolená.    

 

 

O d ô v o d n e n i e :                                                        

 

      Povolenie bolo vydané na základe žiadosti podanej z dôvodu prípravy realizácie stavby  

„Relax centrum Biely Kostol“, ktorá pre svoju obsluhu – návštevníkov potrebuje parkovisko 

pre osobné autá. Navrhované parkovisko je možné pripojiť iba na cestu III/5045.  

           

     Z dôvodu ochrany cesty III/5045 a premávky na nej boli v súlade s § 1, vyhlášky č. 

35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 135/1961 Zb. stanovené  vyššie uvedené 

podmienky. 

 

     Podľa § 3b ods.3 zákona č. 135/1961 Zb. sa na vydanie záväzného stanoviska nevzťahujú 

všeobecné predpisy o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb.). 

 

 

 

 

                                                                               Ing. Jozef  R e z b á r i k 

                                                                                      riaditeľ úradu 

 

 

Doručí sa: 

1. Jaroslav Dobrovodský, Átriová 7585/16 K, Trnava + súhlas ORPZ ODI Trnava  

2. S a Ú ciest TTSK Trnava  

3. ORPZ ODI Trnava 

  

Telefón                        Fax                           E-mail                 Internet                     IČO 

033/5550127               033/5550107                                                                         37847732                                  



OBVODNÝ  ÚRAD 

PRE CESTNÚ DOPRAVU A POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE TRNAVA 
Vajanského 2, 917 02 Trnava 

Vaše číslo/zo dňa                       Naše číslo                     Vybavuje/Linka              Trnava   

           -     /26.10.2012               12/06179/Ja                   Jamrich/5550127               30.10.2012 

 

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

 

 

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava ako orgán štátnej 

správy podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na 

úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií, § 3 ods. 1 písm. c) a ods. 5 písm. a) ako aj 

§ 3b ods. 1, 3 a 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách  ( cestný zákon ) v 

znení  neskorších predpisov, §§ 32 a 46 zákona o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov a § 1, vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 

135/1961 Zb. na základe žiadosti ONE Fashion Outlet, s.r.o., Ružová dolina 25, Bratislava  

značky -  zo dňa 26.10.2012 so súhlasom ORPZ Okresného dopravného inšpektorátu Trnava 

číslo ORPZ-TT-ODI-62-190/2012 zo dňa 26.10.2012 

 

p o v o ľ u j e 

 

pripojenie dočasných účelových staveniskových  komunikácií na cestu III/06117 v km 

6,067 a v km 6,335 v smere staničenia obojstranne medzi obcami  Hrnčiarovce n/P. – 

Voderady.  

 

 

       Povolenie je viazané dodržaním týchto podmienok: 

   

1. Pripojenie dočasných účelových staveniskových komunikácií bude vybudované podľa 

odsúhlasenej projektovej dokumentácie. Staveniskové komunikácie pripojené v km 6,067 

obojstranne a stavenisková komunikácia pripojená v km 6,335 v smere staničenia vpravo 

budú používané na prevoz zeminy – ornice v čase od novembra 2012 do júna 2013. 

Stavenisková komunikácia pripojená v km 6,335 v smere staničenia vľavo bude užívaná 

počas prevozu zeminy – ornice ako aj počas realizácie výstavby obchodného centra v čase od 

novembra 2012 do augusta 2014.     

 

    2. Povrchové vody z pripojených dočasných účelových staveniskových komunikácií nesmú 

byť zvádzané na vozovku cesty III/06117 a nesmie prísť k podmáčaniu cestného telesa. 

Polomery oblúkov pripojenia komunikácie v km 6,335 v smere staničenia vľavo budú 18,0 m. 

Ostatné pripojenia budú bez oblúkov a budú slúžiť iba na kolmý prejazd cez vozovku cesty 

III/06117.      

 

    3. Povrch vozoviek dočasných účelových staveniskových komunikácií musí byť plynule  
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napojený na asfaltový okraj vozovky cesty III/06117 (nesmie tu byť žiaden výškový rozdiel). 

Šírka pripájaných komunikácií musí byť minimálne 5,5 m na dĺžku aspoň 20,0 m od vozovky 

cesty III/06117 a komunikácie musia mať spevnený povrch (asfalt, betón). Pred výjazdom zo 

všetkých pripájaných komunikácií na cestu III/06117 musí byť vytvorený dostatočný 

spevnený priestor – plocha na čistenie vozidiel.    

                                                        

     4. Všetky vozidlá a stavebné mechanizmy musia byť pred výjazdom na cestu III/06117 

pravidelne a dôkladne očistené. Taktiež vozovka cesty III/06117 musí byť pravidelne 

a dôkladne čistená strojovo aj ručne a v prípade potreby vo vhodných poveternostných 

podmienkach aj umývaná.  

 

    5. Počas budovania pripojení dočasných účelových staveniskových komunikácií a počas ich 

užívania bude na ceste III/06117 osadené prenosné dopravné značenie podľa určení vydaných  

tunajším úradom pod číslom 12/06180/Ja zo dňa 30.10.2012,  číslom 12/06181/Ja zo dňa 

30.10.2012 a číslom 12/06182/Ja zo dňa 30.10.2012.  

 

6. Na ceste III/06117 nesmie byť počas budovania pripojení skladovaný žiadny stavebný 

materiál ani zemina z výkopov. Cesta nesmie byť poškodzovaná a znečisťovaná. Počas 

prevozu zeminy – ornice nesmú byť v blízkosti cesty III/06117 vykonávané iné práce 

nesúvisiace s tým prevozom.  

     

     7. Po uplynutí termínov uvedených v podmienke číslo 1 musia byť dočasné účelové 

staveniskové komunikácie na náklady žiadateľa bezodkladne odstránené a poškodené cestné 

teleso (krajnice, svahy, priekopy a pod.) musí byť uvedené po pôvodného stavu podľa 

požiadaviek správcu cesty t.j. Správy a údržby ciest TTSK Trnava.                                                                    

      

      8. Dodržať podmienky vyjadrenia Správy a údržby ciest TTSK Trnava číslo 

00431/2012/SÚCTt-010/7901 zo dňa 29.10.12. Budovanie pripojenia účelovej komunikácie 

sa povoľuje za dozoru Správy a údržby ciest TTSK Trnava p. Baláža, č. t. 55 31 287, ktorému 

je potrebné oznámiť začatie prác.                                                                                                                       

       

       9. Toto rozhodnutie stráca platnosť po uplynutí dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo 

právoplatnosť resp. dňom skončenia platnosti stavebného povolenia, ktorým bola stavba 

povolená.                                                         

 

     Toto rozhodnutie nenahrádza povolenia potrebné podľa ustanovení zákona číslo 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavenom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov.          

 

     Odôvodnenie:                                                        
 

     Povolenie bolo vydané na základe žiadosti podanej z dôvodu nutnosti vybudovania 

dočasných účelovej staveniskových komunikácií potrebných k realizácií výstavby 

obchodného centra  v blízkosti cesty III/06117.    
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     Z dôvodu ochrany cesty III/06117 a premávky na nej boli v súlade s § 1, vyhlášky č. 

35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon stanovené  vyššie uvedené podmienky. 

 

 

      Za vydanie povolenia bol vybratý správny poplatok podľa položky 84 písm. a) 

Sadzobníka tvoriaceho prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov vo výške 75,00 € (slovom: sedemdesiatpäť eur) v kolkových známkach. 

 

 

     P o u č e n i e :  
 

         Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia 

rozhodnutia na Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Trnave, podľa § 

54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.  

 

 

 

 

 

                                                                                Ing. Jozef  R e z b á r i k 

                                                                                       riaditeľ úradu 

 

 

Doručí sa: 

1. ONE Fashion Outlet, s.r.o., Bratislava + súhlas ORPZ ODI Trnava 

2. S a Ú ciest TTSK Trnava 

3. ORPZ ODI Trnava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefón                        Fax                          E-mail                        Internet               IČO 

033/5550127               033/5550107                                                                         37847732                                  



OBVODNÝ  ÚRAD 

PRE CESTNÚ DOPRAVU A POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE TRNAVA 
Vajanského 2, 917 02 Trnava 

Vaše číslo/zo dňa                    Naše číslo                    Vybavuje/Linka               Trnava   

        -       /10.2.2012               12/01701/Ja/1               Jamrich/5550127               15.02.2012 

            

 

 

 

ZÁVÄZNÉ  STANOVISKO 
 

 

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava ako orgán štátnej 

správy podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na 

úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií, § 3 ods. 1 písm. c) a ods. 5 písm. a) ako aj 

§ 3b ods. 1, 3 a 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách  (cestný zákon) v 

znení  neskorších predpisov a § 1 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 

135/1961 Zb. na základe žiadosti UNITED INDUSTRIES, a.s., Šafárikovo nám. 4, 

Bratislava značky - zo dňa 10.2.2012 so súhlasom ORPZ Okresného dopravného 

inšpektorátu Trnava číslo ORPZ-TT-ODI-33-024/2012 zo dňa 15.02.2012     

 

p o v o ľ u j e 

 

pripojenie miestnej komunikácie – vetvy B4 stavby „IBV Trnava – Pekné pole IV“  na 

cestu III/50410 v km 0,320 v smere staničenia vľavo na ul. Krupská v Trnave.   

   

 

     Povolenie je viazané dodržaním týchto podmienok: 

   

1. Pripojenie jednosmernej miestnej komunikácie (vetvy B4), slúžiacej ako výjazd 

z lokality „IBV Trnava – Pekné pole IV“ na cestu III/50410   bude uskutočnené podľa odsú- 

hlasenej dokumentácie pre územné rozhodnutie (č. výkr.: B.03.). Polomery oblúkov 

pripojenia na cestu III/50410 budú min. 7,0 m. 

2. Dokumentácia stavby pripojenia na cestu III/50410 musí byť spracovaná v súlade 

s ustanoveniami STN 736110 „Projektovanie miestnych komunikácií“ a STN 736102 

„Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách“.   

3. Súčasťou projektu stavby pre stavebné povolenie musí byť aj situácia stanovenia hraníc 

majetkovej správy spracovaná v súlade s ustanoveniami Technických podmienok TP 03/2004 

„Usporadúvanie cestnej siete“ vydaných Ministerstvom dopravy P a T SR. Ide o stanovenie 

hraníc majetkovej správy medzi cestou III/50410 a pripájanou miestnou komunikáciou.   

4. Počas budovania pripojenia musí  zostať  na   ceste   III/50410  zachovaná   obojsmerná               

premávka. Podľa tejto požiadavky musí byť spracovaný plán organizácie výstavby, vrátane 

návrhu prenosného dopravného značenia, ktorý bude súčasťou projektu stavby pre stavebné 

povolenie. Návrh prenosného dopravného značenia musí byť spracovaný podľa právnych 

predpisov uvedených v bode č. 5.                                                                  

     5. Súčasťou projektu stavby pre stavebné povolenie musí byť aj návrh trvalého dopravného 

značenia, ktoré bude na ceste III/50410 osadené pred uvedením pripojenia miestnej 

komunikácie do premávky. Tento návrh musí byť spracovaný v súlade s ustanoveniami zák. 

čís. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších  
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predpisov a vyhl. čís. 9/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.  

     6. Súčasne s pripojením miestnej komunikácie vetvy B4 na cestu III/50410 musia byť 

vybudované aj miestne komunikácie vetva B a vetva C (ul. J. Hlúbika) tak, aby bola 

zabezpečená kompletná dopravná obsluha lokality „IBV Trnava – Pekné pole IV“. V prípade 

nevybudovania vetiev B a C nebude Obvodný úrad pre CD a PK Trnava súhlasiť 

s kolaudáciou a užívaním stavby miestnej komunikácie vetvy B4.    

     7. Jestvujúcu účelovú neverejnú komunikáciu „SO 122-00 Poľná cesta pri ceste III/50410“ 

vybudovanú v rámci stavby II. etapy severného obchvatu mesta Trnava je žiaduce prepojiť na 

miestnu komunikáciu vetvu B3 resp. zabezpečiť iný prístup na priľahlé pozemky. Priame 

pripojenie uvedenej poľnej cesty (SO 122-00) na cestu III/50410 musí byť ku dňu kolaudácie 

resp. ku dňu začatia užívania miestnej komunikácie vetvy B4 zrušené - odstránené.     

     8. Platnosť tohto záväzného stanoviska skončí po dvoch rokoch odo dňa jeho vyhotovenia, 

alebo dňom skončenia platnosti územného rozhodnutia na základe, ktorého bola stavba 

miestnej komunikácie vetva B4 umiestnená resp. dňom skončenia platnosti stavebného 

povolenia, ktorým bola stavba miestnej komunikácie vetva B4 povolená.    

     9. Budovanie pripojenia účelových komunikácií sa povoľuje za dozoru Správy a údržby  

ciest TTSK Trnava p. Kudrnu, č. t. 55 31 287, ktorému je potrebné oznámiť začatie prác.                                                         

    10. Projekt stavby pripájanej miestnej komunikácie pre stavebné povolenie  spracovaný 

v zmysle vyššie uvedených podmienok žiadame predložiť tunajšiemu úradu na vyjadrenie.                                                                                                                                

 

      O d ô v o d n e n i e :                                                        

 

       Povolenie bolo vydané na základe žiadosti podanej z dôvodu prípravy realizácie stavby  

„IBV Trnava – Pekné pole IV“, ktorá bude jednosmernou miestnou komunikáciou vetvou B4  

pripojená na  cestu III/50410. Predmetné komunikačné pripojenie bude slúžiť len pre výjazd 

vozidiel na cestu III/50410.  

     Z dôvodu ochrany cesty III/50410 a premávky na nej boli v súlade s § 1, vyhlášky č. 

35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 135/1961 Zb. stanovené  vyššie uvedené 

podmienky. 

 

     Podľa § 3b ods.3 zákona č. 135/1961 Zb. sa na vydanie záväzného stanoviska nevzťahujú 

všeobecné predpisy o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb.). 

 

 

 

                                                                                 Ing. Jozef  Š p a n o 

                                                                                     riaditeľ úradu 

 

Doručí sa: 

1. UNITED INDUSTRIES, a.s., Šafárikovo nám. 4, Bratislava + súhlas ORPZ ODI Trnava 

2. Mesto Trnava, odbor ÚR a K 

3. S a Ú ciest TTSK Trnava  

4. ORPZ ODI Trnava  

 

Telefón                        Fax                           E-mail                 Internet                     IČO 

033/5550127               033/5550107                                                                         37847732                                  



OBVODNÝ  ÚRAD 

PRE CESTNÚ DOPRAVU A POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE TRNAVA 
Vajanského 2, 917 02 Trnava 

Vaše číslo/zo dňa                     Naše číslo                 Vybavuje/Linka               Trnava   

          -      /08.10.2008              08/03980/Ja               Jamrich/5550127               16.10.2008 

 

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

 

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava ako orgán štátnej 

správy podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na 

úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií, § 3 ods. 1 písm. c) a ods. 5 písm. a) ako aj 

§ 3b ods. 1 a 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách  (cestný zákon) v znení  

neskorších predpisov § 1 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 135/1961 Zb. 

a § 46 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na základe 

žiadosti ZINCHEM, a.s., Námestie Slobody č. 5, Michalovce  značky - zo dňa 08.10.2008  

 

 

p o v o ľ u j e 

 

 

stavebné úpravy pripojenia účelovej komunikácie od areálu VEGA TM skleníky s.r.o. na 

cestu III/50413 v obci Malženice. 

 

 

     Povolenie je viazané dodržaním týchto podmienok: 

   

1. Stavebné úpravy pripojenia účelovej komunikácie budú vykonané podľa odsúhlasenej 

projektovej dokumentácie (čísla výkresu 1.1) a v súlade s podmienkami stavebného povo- 

lenia.   

 

2. Povrchové vody z účelovej komunikácie  nesmú byť zvádzané na vozovku cesty 

III/50413.      

 

     3. Napojenie účelovej komunikácie musí byť plynulé po zarezaní okraja vozovky, nesmú 

byť narušené podkladné vrstvy cesty III/50413.   

 

4. Počas realizácie stavebných úprav pripojenia účelovej   komunikácie  musí byť cestná 

premávka na ceste III/50413 usmerňovaná prenosným  dopravným  značením podľa určenia, 

ktoré vydá tunajší úrad. Na ceste III/0628 nesmie byť skladovaný žiadny stavebný materiál 

ani zemina z výkopov. Prípadné znečistenie musí byť okamžite odstránené. 

                   

     5. Stavebné úpravy pripojení miestnych komunikácií sa povoľuje za dozoru Správy                                                                   

a údržby ciest TTSK Trnava, stredisko Trnava, p. Kraľovič, č. t. 55 31 287, ktorému je                                                                     
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potrebné oznámiť začatie prác. 

                                                      ODSTAVEC O PLATNOSTI !!!!! 

 

     O d ô v o d n e n i e :                                                        

  

    Povolenie bolo vydané na základe žiadosti podanej z dôvodu prípravy realizácie stavby 

„Inovačno-výskumné centrum priemyselných biotechnológií Malženice“, v rámci ktorej budú 

vykonané aj stavebné úpravy pripojenia účelovej komunikácie vedúcej z areálu VEGA TM 

skleníky s.r.o. na cestu III/50413. Pripomienky Správy a údržby ciest TTSK Trnava uvedené 

v liste č. 5213/08 zo dňa 8.9.2008 sú zahrnuté v podmienkach tohto rozhodnutia. 

 

     Z dôvodu ochrany cesty III/50413 a premávky na nej boli v súlade s § 1, vyhlášky č. 

35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 135/1961 Zb. stanovené  vyššie uvedené 

podmienky. 

 

 

     P o u č e n i e : 

     Proti tomuto rozhodnutiu  je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia 

rozhodnutia na Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Trnave, podľa § 

54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 

      

 

 

 

                                                                            Ing. Jozef  R e z b á r i k 

                                                                                     riaditeľ úradu 

 

 

Doručí sa: 

1. ZINCHEM , a.s., Námestie Slobody 5, Michalovce 

2. S a Ú ciest TTSK Trnava 

3. ORPZ ODI Trnava 

 

 

 

 

 

 

 

Telefón                        Fax                          E-mail                     Internet                 IČO 

033/5550127               033/5550107                                                                         37847732                                  



OBVODNÝ  ÚRAD 

PRE CESTNÚ DOPRAVU A POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE TRNAVA 
Vajanského 2, 917 02 Trnava 

Vaše číslo/zo dňa                     Naše číslo                    Vybavuje/Linka               Trnava   

        -       /01.10.2012               12/05795/Ja/1              Jamrich/5550127               08.10.2012 

            

 

 

 

ZÁVÄZNÉ  STANOVISKO 
 

 

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava ako orgán štátnej 

správy podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na 

úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií, § 3 ods. 1 písm. c) a ods. 5 písm. a) ako aj 

§ 3b ods. 1, 3 a 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách  (cestný zákon) v 

znení  neskorších predpisov § 1 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 

135/1961 Zb. na základe žiadosti KRAMPL a spol., Hviezdoslavova 13, Trnava značky -, 

zo dňa 01.10.2012 so súhlasom ORPZ Okresného dopravného inšpektorátu Trnava číslo 

ORPZ-TT-ODI-33-176/2012 zo dňa 02.10.2012   

 

p o v o ľ u j e 

 

pripojenie miestnej komunikácie stavby „IBV Trnava – Za traťou III B“  na cestu II/504 

v km 20,092 v smere staničenia vpravo na Modranskej ceste v meste Trnava.   

   

     Povolenie je viazané dodržaním týchto podmienok: 

   

1. Pripojenie miestnej komunikácie bude uskutočnené prostredníctvom okružnej 

križovatky s vonkajším priemerom D 40 m. 

2. Dokumentácia stavby okružnej križovatky musí byť spracovaná v súlade 

s ustanoveniami STN 736110 „Projektovanie miestnych komunikácií“, STN 736102 

„Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách“ a Technických podmienok TP 

04/2004 „Projektovanie okružných križovatiek na cestných a miestnych komunikáciách“ 

vydaných Ministerstvom dopravy P a T SR.   

3. Súčasťou projektu stavby pre stavebné povolenie musí byť aj situácia stanovenia hraníc 

majetkovej správy spracovaná v súlade s ustanoveniami Technických podmienok TP 03/2004 

„Usporadúvanie cestnej siete“ vydaných Ministerstvom dopravy P a T SR. Ide o stanovenie 

hraníc majetkovej správy medzi cestou II/504 a zostávajúcimi dvomi ramenami okružnej 

križovatky. Okružná križovatka bude súčasťou cesty II/504. Projektovaná okružná križovatka, 

vrátane vetiev na ceste II/504 musí byť v dokumentácii pre stavebné povolenie riešená ako 

samostatný stavebný objekt.   

4. Počas budovania okružnej  križovatky  musí  zostať   na  ceste  II/504  zachovaná  oboj-               

smerná premávka. Podľa tejto požiadavky musí byť spracovaný plán organizácie výstavby, 

vrátane návrhu prenosného dopravného značenia, ktorý bude súčasťou projektu stavby pre 

stavebné povolenie.  Návrh  tohto  značenia  musí byť spracovaný podľa vyhlášky č. 9/2009 

Z. z. v znení neskorších predpisov a príslušných technických podmienok vydaných 

Ministerstvom dopravy P a T SR.                                                                   
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     5. Súčasťou projektu stavby pre stavebné povolenie musí byť aj návrh trvalého dopravného 

značenia, ktoré bude na ceste II/504 osadené pred uvedením okružnej križovatky do 

premávky. Tento návrh musí byť spracovaný v súlade s ustanoveniami zák. čís. 8/2009 Z. z. 

o cestnej premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, vyhl. čís. 

9/2009 Z. z. ako aj Technickými podmienkami TP 04/2004 „Projektovanie okružných 

križovatiek na cestných a miestnych komunikáciách“ vydaných Ministerstvom dopravy P a T 

SR.  

     6. Budovanie pripojenia miestnej komunikácie sa povoľuje za dozoru Správy a údržby 

ciest TTSK Trnava p. Kudrnu, č. t. 55 89 145, ktorému je potrebné oznámiť začatie prác. 

     7. Projekt stavby okružnej križovatky pre stavebné povolenie  spracovaný v zmysle vyššie 

uvedených podmienok žiadame predložiť tunajšiemu úradu na vyjadrenie.                                                                                                                                

     8. Platnosť tohto záväzného stanoviska skončí po dvoch rokoch odo dňa jeho vyhotovenia, 

alebo dňom skončenia platnosti územného rozhodnutia, na základe ktorého bola stavba 

umiestnená resp. dňom skončenia platnosti stavebného povolenia, ktorým bola stavba 

povolená.    

      

O d ô v o d n e n i e :                                                        

 

     Povolenie bolo vydané na základe žiadosti podanej z dôvodu prípravy realizácie stavby  

„IBV Trnava – Za traťou III B“, ktorá bude komunikačne  pripojená aj na  cestu II/504. 

Komunikačné pripojenie stavby na cestu II/504 prostredníctvom okružnej križovatky je 

z hľadiska plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky najvýhodnejšie.  

 

     Z dôvodu ochrany cesty II/504 a premávky na nej boli v súlade s § 1, vyhlášky č. 35/1984 

Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 135/1961 Zb. stanovené  vyššie uvedené podmienky. 

 

     Podľa § 3b ods.3 zákona č. 135/1961 Zb. sa na vydanie záväzného stanoviska nevzťahujú 

všeobecné predpisy o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb.). 

 

 

 

                                                                            Ing. Jozef  R e z b á r i k 

                                                                                     riaditeľ úradu 

 

 

Doručí sa: 

1. KRAMPL a spol., Hviezdoslavova 13, Trnava + súhlas ORPZ ODI Trnava 

2. TTSK, SHS, Trnava  

3. S a Ú ciest TTSK Trnava  

4. ORPZ ODI Trnava  

 

 

Telefón                        Fax                           E-mail                 Internet                     IČO 

033/5550127               033/5550107                                                                         37847732                                  



OBVODNÝ  ÚRAD 

PRE CESTNÚ DOPRAVU A POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE TRNAVA 
Vajanského 2, 917 02 Trnava 

Vaše číslo/zo dňa                        Naše číslo              Vybavuje/Linka               Trnava   

           -    /17.02.2009                  09/00494/Ja             Jamrich/5550127              20.02.2009 

            

 

 

 

ZÁVÄZNÉ  STANOVISKO 
 

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava ako orgán štátnej 

správy podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na 

úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií, § 3 ods. 1 písm. c) a ods. 5 písm. a) ako aj 

§ 3b ods. 1, 3 a 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách  (cestný zákon) v 

znení  neskorších predpisov, § 1 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 

135/1961 Zb. na základe žiadosti ŠIROKÉ, s.r.o., Kupeckého 5, Bratislava  značky - zo dňa 

17.02.2009 so súhlasom ORPZ Okresného dopravného inšpektorátu Trnava Č.p: ORP-35-

2/DI-TT-2008 zo dňa 04.02.2009  

 

p o v o ľ u j e 

 

pripojenie účelovej obslužnej komunikácie areálu „Logistický park - Hony“ v k. ú. Zavar na 

cestu III/05131 v km 2,040 smere staničenia vpravo medzi obcami Trnava - Zavar.  

 

       Povolenie je viazané dodržaním týchto podmienok: 

 

    1. Pripojenie navrhovanej účelovej obslužnej komunikácie na cestu III/05131 bude možné 

až po vybudovaní mimoúrovňovej križovatky ciest I/51 (obchvat mesta) a III/05131 

(Zavarská cesta). Účelová obslužná komunikácia bude potom pripojená na vetvu tejto 

križovatky.    

2. Pripojenie účelovej  komunikácie na os vozovky cesty (vetvy) bude kolmé, polomery 

oblúkov pripojenia komunikácie budú R = 12 m. Pri spracovaní projektu pre stavebné 

povolenie musia byť dodržané ustanovenia STN 736101 „Projektovanie ciest a diaľníc“ 

a STN 736102 „Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách“.         

    3. Napojenie na okraj vozovky cesty musí byť plynulé so zarezaním okraja vozovky cesty 

(vetvy).    

    4. Povrchové vody s pripojenia nesmú byť zvádzané na vozovku cesty III/05131 (vetvy).    

    5. Počas budovania pripojenia a vjazdu musí zostať na ceste III/05131 (vetve) zachovaná 

obojsmerná premávka.  Podľa tejto požiadavky musí byť spracovaný  návrhu prenosného 

dopravného značenia. Návrh tohto značenia musí byť spracovaný podľa zákona č. 8/2009 Z. 

z. o cestnej premávke, vyhlášky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva uvedený zákon ako aj 

podľa Technických podmienok TP 7/2005 „Použitie dopravných značiek a dopravných 

zariadení na označovanie pracovných miest  na  pozemných  komunikáciách a prílohy TP 

11/2006, vydaných MDP a T SR.                                                                                                                                                                                     

     6. Ako príjazd na stavenisko pre staveniskovú dopravu využiť spevnené podkladové vrstvy 

trvalej účelovej komunikácie, na ktoré budú položené cestné panely resp. vybudovať 

kompletnú vozovku účelovej komunikácie, aby sa zamedzilo poškodzovaniu a znečisťovaniu 

cesty III/05131 (vetvy) v dotknutom úseku.      
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     7. Súčasťou projektu pre stavebné povolenie musí byť aj návrh trvalého dopravného 

značenia, ktorým bude vyznačená nová križovatka, ktorá vznikne pripojením účelovej 

komunikácie na cestu III/05131 (vetvu). Návrh musí byť spracovaný v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi uvedenými v podmienke č. 5.   

 

     8. Pri spracovaní projektu pre stavebné povolenie dodržať pripomienky a požiadavky 

z vyjadrení a stanovísk Trnavského samosprávneho kraja, SHS Trnava číslo 3614/2009/SHS-

002 zo dňa 13.02.2009, ORPZ Okresný dopravný inšpektorát Trnava číslo Č.p.: ORP-35-

2/DI-TT-2008 zo dňa 04.02.2009 a Správy a údržby ciest TTSK Trnava číslo 871/09 zo dňa 

11.2.2009.  

     

     9. Projekt stavby účelovej komunikácie pre stavebné povolenie spracovaný v zmysle 

vyššie uvedených podmienok žiadame predložiť tunajšiemu úradu na vyjadrenie.                                                                                                                                

ODSTAVEC O PLATNOSTI !!!! 

 

O d ô v o d n e n i e :                                                        

 

     Povolenie bolo vydané na základe žiadosti podanej z dôvodu prípravy realizácie stavby  

„Logistický park – HONY v k. ú. Zavar“, ktorá sa bude realizovať v blízkosti cesty III/05131.  

      

     Z dôvodu ochrany cesty III/05131 a premávky na nej boli v súlade s § 1, vyhlášky č. 

35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 135/1961 Zb. stanovené  vyššie uvedené 

podmienky. 

 

     Podľa § 3b ods.3 zákona č. 135/1961 Zb. sa na vydanie záväzného stanoviska nevzťahujú 

všeobecné predpisy o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb.). 

 

 

 

 

 

                                                                            Ing. Jozef  R e z b á r i k 

                                                                                     riaditeľ úradu 

 

Doručí sa: 

1. ŠIROKÉ, s.r.o., Kupeckého 5, Bratislava 

2. TTSK, SHS Trnava 

3. S a Ú ciest TTSK Trnava  

4. ORPZ ODI Trnava 

 

Telefón                        Fax                           E-mail                 Internet                     IČO 

033/5550127               033/5550107                                                                         37847732                                  



OBVODNÝ  ÚRAD 

PRE CESTNÚ DOPRAVU A POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE TRNAVA 
Vajanského 2, 917 02 Trnava 

Vaše číslo/zo dňa                    Naše číslo                 Vybavuje/Linka               Trnava   

             -  /20.05.2011             11/03192/Ja                Jamrich/5550127               02.06.2011 

 

 
 

R O Z H O D N U T I E 
 

 

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava ako orgán štátnej 

správy podľa § 2, ods. 1, písm. c) zákona č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na 

úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií, § 3, ods. 1, písm. c) a ods. 5, písm. a) ako aj 

§ 3b, ods. 1 a 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách  ( cestný zákon ) v znení  

neskorších predpisov, §§ 32 a 46 zákona o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov a § 1, vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 135/1961 

Zb. na základe žiadosti Obce Zavar značky -  zo dňa 20.05.2011 so súhlasom ORPZ 

Okresného dopravného inšpektorátu Trnava číslo ORPZ-TT-ODI-8-070/2011 zo dňa 

02.06.2011  

 

p o v o ľ u j e 

 

stavebné úpravy pripojenia miestnej komunikácie ul. Pažitná na cestu III/0628 v km  19,620 

smere staničenia vpravo v obci Zavar.  

 

 

       Povolenie je viazané dodržaním týchto podmienok: 

   

1. Stavebné úpravy pripojenia miestnej komunikácie budú vybudované podľa odsúhlasenej 

dokumentácie stavby „Revitalizácia centrálnej zóny obce SO 300 – Pažitná ulica“. Polomery 

oblúkov pripojenia  komunikácie na cestu III/0628 budú 9,0 m resp. 11,0 m. Súčasne so 

stavebnými úpravami pripojenia nesmú byť v danom úseku cesty III/0628 vykonávané iné 

práce, ktoré nesúvisia s týmto pripojením.    

    2. Povrchové vody z miestnej komunikácie  nesmú byť zvádzané na vozovku cesty 

III/0628.  Povrch miestnej komunikácie bude plynule napojený na asfaltový okraj vozovky 

cesty po jej zarezaní..   

3. Vrchná obrusná vrstva 5 cm AB musí byť na šírku 25 cm a na celú dĺžku pripojenia 

preplátovaná. Obrubníky vozovky miestnej komunikácie nesmú do vzdialenosti 1,0 m 

prevyšovať asfaltový okraj vozovky cesty III/0628. 

4. Počas stavebných úprav pripojenia ako aj počas rekonštrukcie ul. Pažitnej bude cestná 

premávka na ceste III/0628 usmernená prenosným dopravným značením podľa určenia 

vydaného tunajším úradom pod číslom 11/03184/Šl zo dňa 02.06.2011.                                                               

    5. Počas realizácie stavebných prác na pripojení dodržať podmienky vyjadrenia Správy 

a údržby ciest TTSK Trnava číslo 00649/2011/SÚCTt/002/3016 zo dňa 19.05.11 a súhlasu 

ORPZ ODI Trnava číslo ORPZ-TT-ODI-8-070/2011 zo dňa 02.06.2011.    
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     6. Stavebné úpravy pripojenia miestnej komunikácie sa povoľujú za dozoru Správy 

a údržby ciest TTSK Trnava p. Baláž, č. t. 55 31 287, ktorému je potrebné oznámiť začatie 

prác. 

ODSTAVEC O PLATNOSTI !!!!! 

     Odôvodnenie:                                                        

 

     Povolenie bolo vydané na základe žiadosti podanej z dôvodu rekonštrukcie miestnej 

komunikácie ul. Pažitná súčasťou, ktorej sú aj stavebné úpravy jej pripojenia na cestu 

III/0628. Vykonaním povolených stavebných úprav sa zväčšia polomery oblúkov pripojenia, 

čo bude mať kladný vplyv na plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky.     

 

     Z dôvodu ochrany cesty III/0628 a premávky na nej boli v súlade s § 1, vyhlášky č. 

35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 135/1961 Zb. stanovené  vyššie uvedené 

podmienky. 

 

    P o u č e n i e : 

    Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia 

rozhodnutia na Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Trnave, podľa § 

54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Toto rozhodnutie 

je preskúmateľné súdom.  

   

 

 

 

 

                                                                              Ing. Jozef  Š p a n o 

                                                                                   riaditeľ úradu 

 

 

 

Doručí sa: 

1. Obec Zavar + PSP + súhlas ORPZ ODI Trnava 

2. S a Ú ciest TTSK Trnava 

3. ORPZ ODI Trnava 

 

 

 

 

 

 

 Telefón                      Fax                          E-mail                        Internet                     IČO 

033/5550127               033/5550107                                                                         37847732                                                                   



Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava 
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií s pôsobnosťou v obvode Trnava 

Kollárova 8,  917 02 Trnava 

Vaše číslo/zo dňa                      Naše číslo                     Vybavuje/Linka              Trnava   

       -        /12.8.2013                 A/13/04395/Jm/1           Jamrich/5564413              04.09.2013 

 

 

 

 

 

 Z Á V Ä Z N É    S T A N O V I S K O 
 

 

 

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava ako orgán štátnej 

správy podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na 

úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií, § 3 ods. 1 písm. c) a ods. 5 písm. a) ako aj 

§ 3b ods. 1, 3 a 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách  (cestný zákon) v 

znení  neskorších predpisov § 1 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 

135/1961 Zb. na základe žiadosti MH INVEST, s.r.o., Trnavská cesta č. 100, Bratislava 

číslo - zo dňa 12.8.2013 so súhlasom ORPZ Okresného dopravného inšpektorátu Trnava číslo 

ORPZ-TT-ODI-52-178/2013 zo dňa 03.09.2013  

 

p o v o ľ u j e 

 

pripojenie účelovej komunikácie areálu akumulačnej čerpacej stanice nového vodojemu na 

cestu III/06116 v km 4,946 v smere staničenia vpravo medzi obcami Slovenská Nová Ves 

a Voderady. 

 

     Povolenie je viazané dodržaním týchto podmienok: 

   

1. Pripojenie účelovej komunikácie bude vybudované podľa odsúhlasenej dokumentácie 

objektu „521-00.5 Prístupová komunikácia k AČS“ a v súlade s  podmienkami  stavebného  

povolenia.    

 

2. Povrchové vody z účelovej komunikácie nesmú byť zvádzané byť na vozovku cesty 

III/06116.  

 

 3. Pri realizácii stavby účelovej komunikácie musia byť dodržané podmienky vyjadrenia 

Správy a údržby ciest TTSK Trnava číslo 02360/2013/SÚC Tt-002/6278 zo dňa 15.08.13 

a súhlasu ORPZ ODI Trnava číslo ORPZ-TT-ODI-52-178/2013 zo dňa 03.09.2013.                 

 

 4. Počas realizácie stavby pripojenia účelovej  komunikácie  musí byť cestná premávka na 

ceste III/06116 usmerňovaná prenosným  dopravným  značením, ktorého návrh musí byť 

súčasťou projektu pre stavebné povolenie. Navrhnuté prenosné značenie musí byť spracované 

podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a vyhlášky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa 

uvedený zákon vykonáva. Na použitie tohto značenia musí byť na tunajšom úrade vyžiadané 

určenie.  
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 5. Na ceste III/06116 nesmie byť počas realizácie pripojenia skladovaný žiadny stavebný 

materiál ani zemina z výkopov. Prípadné znečistenie cesty musí byť okamžite odstránené. 

                                       

     6. Platnosť tohto záväzného stanoviska skončí po dvoch rokoch odo dňa jeho vyhotovenia, 

alebo dňom skončenia platnosti územného rozhodnutia, na základe ktorého bola stavba 

umiestnená resp. dňom skončenia platnosti stavebného povolenia, ktorým bola stavba 

povolená. 

              

 

     O d ô v o d n e n i e :                                                        

  

    Povolenie bolo vydané na základe žiadosti podanej z dôvodu prípravy dokumentácie a 

realizácie stavby „PZ SAMSUNG Voderady – Externá infraštruktúra, zásobovanie vodou – 

zmena“, ktorej súčasťou bude aj nový vodojem a akumulačná čerpacia stanica, ktoré je možné 

komunikačne pripojiť iba na cestu III/06116. Dodržanie podmienok vyjadrenia Správy 

a údržby ciest TTSK Trnava a súhlasu ORPZ Okresného dopravného inšpektorátu Trnava 

bolo zahrnuté do podmienok tohto záväzného stanoviska. 

 

     Z dôvodu ochrany cesty III/06116 a premávky na nej boli v súlade s § 1, vyhlášky č. 

35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 135/1961 Zb. stanovené  vyššie uvedené 

podmienky. 

                

     Podľa § 3b ods.3 zákona č. 135/1961 Zb. sa na vydanie záväzného stanoviska nevzťahujú 

všeobecné predpisy o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb.). 

 

 

 

 

                                                                           Ing. František  J á s z b e r é n y i 

                                                                                           vedúci odboru 

 

 

Doručí sa: 

1. MH INVEST, s.r.o., Trnavská cesta 100, Bratislava + súhlas ORPZ ODI Trnava  

    + vyjadrenie S a Ú ciest TTSK Trnava  

2. AZ REAL, s.r.o., Bakalárska 6/7, Prievidza + súhlas ORPZ ODI Trnava 

3. S a Ú ciest TTSK Trnava 

4. ORPZ ODI Trnava 

 

 

Telefón                        Fax                          E-mail                   Internet                 IČO 

033/5564413                033/5564419                                                                         37847732                                  



Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava 
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií s pôsobnosťou v obvode Trnava 

Kollárova 8, 917 02 Trnava 

Vaše číslo/zo dňa                       Naše číslo                 Vybavuje/Linka               Trnava   

        -        /13.03.2013               A/13/02030/Jm/1       Jamrich/5564413               27.03.2013 

            

 

 

ZÁVÄZNÉ  STANOVISKO 
 

 

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava ako orgán štátnej 

správy podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na 

úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií, § 3 ods. 1 písm. c) a ods. 5 písm. a) ako aj 

§ 3b ods. 1, 3 a 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách  (cestný zákon) v 

znení  neskorších predpisov, § 1 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 

135/1961 Zb. na základe žiadosti Obce Špačince značky - zo dňa 13.03.2013 so súhlasom 

ORPZ Okresného dopravného inšpektorátu Trnava ORPZ-TT-ODI-52-072/2013 zo dňa 

27.03.2013   

 

p o v o ľ u j e 

 

pripojenie miestnej komunikácie stavby „Obytná zóna 61 rodinných domov Špačince“ na 

cestu II/560 v km 4,007 v smere staničenia vľavo medzi obcami Trnava – Špačince.   

   

     Povolenie je viazané dodržaním týchto podmienok: 

   

1. Pripojenie miestnej komunikácie bude uskutočnené prostredníctvom novej stykovej 

križovatky s riešením samostatného pruhu pre ľavé odbočovanie zo smeru od Trnavy. 

Polomery oblúkov pripojenia budú R = 12 m.     

     2. Stavebno-technické riešenie miestnej komunikácie a jej pripojenie na cestu II/560 

navrhnúť tak, aby na túto miestnu komunikáciu bolo riešené aj pripojenie jestvujúcej 

asfaltovej poľnej cesty a zároveň bola vytvorená možnosť pre výhľadové komunikačné 

pripojenie uvažovanej výstavby 70 rod. domov ako aj výhľadové pripojenie areálu 

„Hadzima“. Terajšie pripojenie asfaltovej poľnej cesty na cestu II/560 musí byť po 

vybudovaní novej križovatky odstránené.       

     3. Dokumentácia pre stavebné povolenie novej križovatky musí byť spracovaná v súlade 

s ustanoveniami STN 736101 „Projektovanie ciest a diaľnic“ a STN 736102 „Projektovanie 

križovatiek na pozemných komunikáciách“.   

 4. Súčasťou projektu stavby pre stavebné povolenie musí byť aj situácia stanovenia hraníc 

majetkovej správy spracovaná v súlade s ustanoveniami Technických podmienok TP 03/2004 

„Usporadúvanie cestnej  siete“  vydaných  Ministerstvom dopravy P a T SR.  Ide o stanovenie  

hraníc majetkovej správy medzi cestou II/560 a pripájanou účelovou komunikáciou, ktorá 

bude na túto cestu pripojená.    

 5.  Počas  budovania  novej   križovatky  musí  zostať   na   ceste  II/560  zachovaná  oboj-                 

smerná premávka. Podľa tejto požiadavky musí byť spracovaný plán organizácie výstavby, 

vrátane návrhu prenosného dopravného značenia, ktorý bude súčasťou projektu stavby pre 

stavebné povolenie.   
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      6. Dodržať pripomienky a požiadavky uvedené vo vyjadreniach Trnavského samospráv- 

neho kraja, SHS, Trnava číslo 04649/2013/ODP-004 zo dňa 26.03.2013,  Správy a údržby 

ciest TTSK Trnava číslo 00405/2013/SÚCTt-12 zo dňa 26.03.13 a súhlase ORPZ ODI Trnava 

číslo ORPZ-TT-ODI-52-072/2013 zo dňa 27.03.2013.         

     7. Súčasťou projektu stavby pre stavebné povolenie musí byť aj návrh trvalého dopravného 

značenia, ktoré bude na ceste II/560 osadené pred uvedením novej križovatky do premávky. 

Tento návrh musí byť spracovaný v súlade s ustanoveniami zák. č. 8/2009 Z. z. o cestnej 

premávke, vyhl. č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zák. č. 8/2009 Z. z.  

     8. Vydaním tohto záväzného stanoviska sa záväzné stanovisko vydané tunajším úradom 

pod číslom 09/00427/Ja zo dňa 20.02.2009 pre UNICO s.r.o., Závodská cesta 42, Žilina stáva 

bezpredmetným.      

     9. Platnosť tohto záväzného stanoviska skončí po dvoch rokoch od jeho vyhotovenia, alebo 

dňom skončenia platnosti územného rozhodnutia, na základe ktorého bola stavba umiestnená 

resp. dňom skončenia platnosti stavebného povolenia, ktorým bola stavba povolená.  

 

     O d ô v o d n e n i e :                                                        

 

     Povolenie bolo vydané na základe žiadosti podanej z dôvodu prípravy realizácie stavby  

„Obytná zóna 61 rod. domov Špačince“, ktorú je komunikačne najvhodnejšie pripojiť na  

cestu II/560. Pripomienky a požiadavky dotknutých organizácie sú zahrnuté do podmienok 

tohto záväzného stanoviska.  

 

     Z dôvodu ochrany cesty II/560 a premávky na nej boli v súlade s § 1, vyhlášky č. 35/1984 

Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 135/1961 Zb. stanovené  vyššie uvedené podmienky. 

 

      Podľa § 3b ods.3 zákona č. 135/1961 Zb. sa na vydanie záväzného stanoviska nevzťahujú 

všeobecné predpisy o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb.). 

 

 

 

                                                                            Ing. František  J á s z b e r é n y i 

                                                                                              vedúci odboru 

 

 

Doručí sa: 

1. Obec Špačince + súhlas ORPZ ODI Trnava 

2. TTSK, SHS Trnava  

3. S a Ú ciest TTSK Trnava  

4. ORPZ ODI Trnava  

5. UNICO s.r.o., Závodská cesta 42, Žilina  

6. SEMAT, a.s., Zelenečská ul. Trnava 

 

 

Telefón                        Fax                           E-mail                 Internet                     IČO 

033/5550127               033/5550107                                                                         37847732                                  



OBVODNÝ  ÚRAD 

PRE CESTNÚ DOPRAVU A POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE TRNAVA 
Vajanského 2, 917 02 Trnava 

Vaše číslo/zo dňa                   Naše číslo                 Vybavuje/Linka               Trnava   

         -       /13.12.2010            10/05984/Ja               Jamrich/5550127               14.12.2010 

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava ako orgán štátnej 

správy podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na 

úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií, § 3 ods. 1 písm. c) a ods. 5 písm. a) ako aj 

§ 3b ods. 1, 3 a 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách  (cestný zákon) v 

znení  neskorších predpisov § 1 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 

135/1961 Zb. a § 46 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na 

základe žiadosti Ing. Štefan Klementovič, Liptovská 4, Bratislava značky 32/2010  zo dňa 

14.6.2009 so súhlasom ORPZ Okresného dopravného inšpektorátu Trnava číslo ORP-DI-TT-

33-103/2010 zo dňa 28.06.2010 

 

p o v o ľ u j e 

 

pripojenie účelovej obslužnej komunikácie ČS PH na cestu II/502 v km 54,723 až 54,823 

v smere staničenia vľavo v obci Trstín. 

 

     Povolenie je viazané dodržaním týchto podmienok: 

   

1. Pripojenie účelovej obslužnej komunikácie bude vykonané podľa odsúhlasenej 

projektovej dokumentácie (situácia, č. výk. 01) a v súlade s podmienkami stavebného 

povolenia.  

 

2. Povrchové vody z účelových komunikácií čerpacej stanice  nesmú byť zvádzané na 

vozovku cesty II/502.  

        

     3. Napojenie účelovej komunikácie musí byť plynulé so zarezaním okraja vozovky, spoj 

musí byť preplátovaný na šírku 0,5 cm, pričom nesmú byť narušené podkladové vrstvy cesty 

II/502.     

 

4. Počas realizácie stavebných prác na pripojení  komunikácie  musí byť cestná premávka  

na ceste II/502 usmerňovaná prenosným  dopravným  značením podľa určenia vydaného 

tunajším úradom pod číslom 10/03098/Ja zo dňa 30.06.2010. Na ceste II/502 nesmie byť 

skladovaný žiadny stavebný materiál ani zemina z výkopov. Prípadné znečistenie musí byť 

okamžite odstránené. 

     

     5. Po vybudovaní pripojenia komunikácie musí byť na ceste II/502 osadené trvalé 

dopravné značenie podľa určenia vydaného tunajším úradom pod číslom 10/03097/Ja zo dňa 

30.06.2010.      
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     6. Stavebné úpravy  pripojení  komunikácií sa povoľujú  za  dozoru  Správy a údržby  ciest                                

TTSK Trnava, majstra strediska Buková, č. t. 55 91 145, ktorému je potrebné oznámiť začatie                                                                     

prác. 

                                                       

     7. Vydaním tohto rozhodnutia sa rozhodnutie o povolení pripojenia vydané tunajším 

úradom pod číslom 09/04344/Ja zo dňa 25.11.2009 pre NANA, s.r.o., Hoštáky 41, Piešťany 

stáva bezpredmetným.  

ODSTAVEC O PLATNOSTI !!!!!! 

     O d ô v o d n e n i e :                                                        

  

    Povolenie bolo vydané na základe žiadosti podanej z dôvodu prípravy realizácie stavby 

„Čerpacia stanica + obslužný objekt Trstín“. Predmetnú stavbu je možné komunikačne 

pripojiť iba na cestu II/502.  

 

     Z dôvodu ochrany cesty II/502 a premávky na nej boli v súlade s § 1, vyhlášky č. 35/1984 

Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 135/1961 Zb. stanovené  vyššie uvedené podmienky. 

 

     Za vydanie povolenia bol vybratý správny poplatok podľa položky č. 84 písm. a) 

Sadzobníka tvoriaceho prílohu zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov vo výške 66,0 € (slovom: šesťdesiatšesť eur) v kolkových známkach.    

    

     

     P o u č e n i e : 

     Proti tomuto rozhodnutiu  je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia 

rozhodnutia na Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Trnave, podľa § 

54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 

      

 

 

                                                                            Ing. Jozef  R e z b á r i k 

                                                                                  riaditeľ úradu                                                                                      

 

 

 

Doručí sa: 

1. Ing. Štefan Klementovič, Liptovská 4, Bratislava 

2. NANA, s.r.o., Hoštáky 41, 921 01 Piešťany 

3. S a Ú ciest TTSK Trnava 

4. ORPZ ODI Trnava 

 

 

Telefón                        Fax                          E-mail                     Internet                 IČO 

033/5550127               033/5550107                                                                         37847732                                  



Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava 
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií s pôsobnosťou v obvode Trnava 

Vajanského 2, 917 02 Trnava 

Vaše číslo/zo dňa                       Naše číslo                    Vybavuje/Linka               Trnava   

          -      /9.1.2013                   A/13/01005/Jm/1          Jamrich/5550127               22.01.2013 

            

 

 

 

 

 

ZÁVÄZNÉ  STANOVISKO 
 

 

 

 

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava ako orgán štátnej 

správy podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na 

úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií, § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 5 písm. a) ako aj 

§ 3b ods. 1, 3 a 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách  (cestný zákon) v 

znení  neskorších predpisov, § 1 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 

135/1961 Zb. na základe žiadosti Jozef Mrva, J. Hlúbika 9, Trnava číslo - zo dňa 9.1.2013 

so súhlasom ORPZ Okresného dopravného inšpektorátu Trnava číslo ORPZ-TT-ODI-52-001    

/2013 zo dňa 22.01.2013   

 

p o v o ľ u j e 

 

stavebné úpravy pripojenia účelovej komunikácie stavby „Rekonštrukcia – nadstavba – 

zmena funkčného využitia“ Malženická, Veľký dvor na cestu II/504 v km 25,290 v smere 

staničenia vpravo medzi Trnavou a Malženicami.   

   

 

     Povolenie je viazané dodržaním týchto podmienok: 

   

1. Stavebné úpravy pripojenia účelovej komunikácie budú uskutočnené podľa odsúhlasenej 

dokumentácie. Polomery oblúkov pripojenia budú 9,0 m a 12,0 m.         

    2. Dokumentácia pre stavebné povolenie musí byť spracovaná v súlade s ustanoveniami  

STN 736102 „Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách“.   

 3. Súčasťou projektu stavby pre stavebné povolenie musí byť aj situácia stanovenia hraníc                                                                 

majetkovej správy spracovaná v súlade s ustanoveniami Technických podmienok TP 03/2004 

„Usporadúvanie cestnej  siete“  vydaných  Ministerstvom dopravy P a T SR.  Ide o stanovenie  

hraníc majetkovej správy medzi cestou II/504 a pripojenou účelovou komunikáciou.     

 4.  Počas    stavebných  úprav   pripojenia   musí   zostať  na   ceste   II/504   zachovaná                   

obojsmerná premávka. Podľa tejto požiadavky musí byť spracovaný plán organizácie 

výstavby, vrátane návrhu prenosného dopravného značenia, ktorý bude súčasťou projektu 

stavby pre stavebné povolenie. Návrh tohto značenia musí byť spracovaný podľa v súlade 

s ustanoveniami zák. č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhl. č. 9/2009 Z. z. 

v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.                                                                            
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    5. Pripojenie na cestu II/504 musí byť plynulé a pripojením nesmú byť narušené odtokové 

pomery cesty II/504. 

    6. Projekt stavebných úprav pripojenia účelovej obslužnej komunikácie pre stavebné 

povolenie spracovaný v zmysle vyššie uvedených podmienok žiadame predložiť na 

vyjadrenie.  

     7. Platnosť tohto záväzného stanoviska skončí po dvoch rokoch od dňa jeho vyhotovenia, 

alebo dňom skončenia platnosti územného rozhodnutia, na základe ktorého bola stavba 

umiestnená resp. dňom skončenia platnosti stavebného povolenia, ktorým bola stavba 

povolená. 

 

 

   O d ô v o d n e n i e :                                                        

 

     Povolenie bolo vydané na základe žiadosti podanej z dôvodu prípravy realizácie stavby  

„Rekonštrukcia – nadstavba – zmena funkčného využitia“ Malženická, Veľký dvor v k. ú. 

Trnava, ktorá bude dopravne pripojená na cestu II/504 jestvujúcou účelovou komunikáciou 

v rámci rekonštrukcie, ktorej budú vykonané aj stavebné úpravy pripojenia na cestu II/504.    

 

     Z dôvodu ochrany cesty II/504 a premávky na nej boli v súlade s § 1, vyhlášky č. 35/1984 

Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 135/1961 Zb. stanovené  vyššie uvedené podmienky. 

 

      Podľa § 3b ods.3 zákona č. 135/1961 Zb. sa na vydanie záväzného stanoviska nevzťahujú 

všeobecné predpisy o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb.). 

 

 

 

 

                                                                            Ing. František  J á s z b e r é n y i 

                                                                                         vedúci odboru 

 

 

 

Doručí sa: 

1. Jozef Mrva, J. Hlúbika 9, Trnava + súhlas ORPZ ODI Trnava    

2. S a Ú ciest TTSK Trnava  

3. ORPZ ODI Trnava  

 

 

 

 

Telefón                        Fax                           E-mail                 Internet                     IČO 

033/5550127               033/5550107                                                                         37847732                                                                   



OBVODNÝ  ÚRAD 

PRE CESTNÚ DOPRAVU A POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE TRNAVA 
Vajanského 2, 917 02 Trnava 

Vaše číslo/zo dňa                    Naše číslo                 Vybavuje/Linka               Trnava   

             -  /22.5.2009                09/01946/Ja              Jamrich/5550127                22.06.2009 

 

 

 
 

Z Á V Ä Z N É   S T A N O V I S K O 
 

 

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava ako orgán štátnej 

správy podľa § 2, ods. 1, písm. c) zákona č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na 

úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií, § 3, ods. 1, písm. c) a ods. 5, písm. a) ako aj 

§ 3b, ods. 1, 3 a 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách  (cestný zákon) v 

znení  neskorších predpisov, § 46 zákona o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov a § 1, vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 135/1961 

Zb. na základe žiadosti Občianske združenie TNC Bohdánovce n/T. č. 89  značky -  zo dňa 

22.5.2009 so súhlasom ORPZ Okresného dopravného inšpektorátu Trnava Č. p.: ORP-80-

113/DI-TT-2009 zo dňa 12.06.2009 

 

 

p o v o ľ u j e 

 

pripojenie cyklistického chodníka (cestičky) na cestu II/502 v obci Horné Orešany   

v km  44,100 smere staničenia vľavo aj vpravo.  

 

 

       Povolenie je viazané dodržaním týchto podmienok: 

   

1. Pripojenie cyklistického chodníka bude vybudované podľa odsúhlasenej situácie 

a v súlade s podmienkami stavebného povolenia. Chodník šírky 2,5 m bude mať povrch 

spevnený (asfaltobetónový, dláždený). 

     2. Povrchové vody z cyklistického chodníka  nesmú byť zvádzané na vozovku cesty II/502 

a nesmú byť narušené odtokové pomery cesty.  Povrch chodníka bude plynule napojený na 

asfaltový okraj vozovky cesty po jeho zarezaní. Spoj medzi obrubníkmi musí byť zaliaty 

asfaltovou emulziou.   

3. Počas budovania pripojenia cyklistického chodníka musí byť cestná premávka na ceste 

II/502 usmernená prenosným dopravným značením na použitie, ktorého je potrebné vyžiadať 

určenie na tunajšom úrade. Na ceste II/502 nesmie byť skladovaný žiadny stavebný materiál 

ani zemina z výkopov.                                                            

     4. Projekt stavby cyklistického chodníka musí byť predložený na vyjadrenie tunajšiemu 

úradu.     

     5. Budovanie pripojenia sa povoľuje za dozoru Správy a údržby ciest TTSK Trnava 

majstra strediska Buková, č. t. 55 89 145. 
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ODSTAVEC O PLATNOSTI !!!!!! 

 

     Odôvodnenie:                                                        

 

     Povolenie bolo vydané na základe žiadosti podanej Občianskym združením TNC 

Bohdánovce n/T. č. 89 z dôvodu budovania „Trnavskej náučnej cyklotrasy Karpaty, časť 

Horné Orešany – prvá etapa“, ktorá bude cestu  II/502 priečne križovať. K DUR stavby sa 

vyjadrili ORPZ ODI Trnava a Správa a údržba ciest TTSK Trnava.      

 

     Z dôvodu ochrany cesty II/502 a premávky na nej boli v súlade s § 1, vyhlášky č. 35/1984 

Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 135/1961 Zb. stanovené  vyššie uvedené podmienky. 

 

 

      Podľa § 3b ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. sa na vydanie záväzného stanoviska nevzťahujú 

všeobecné predpisy o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb.). 

 

 

 

 

 

                                                                            Ing. Jozef  R e z b á r i k 

                                                                                   riaditeľ úradu 

 

 

 

Doručí sa: 

1. Občianske združenie TNC, Bohdánovce n/T. č. 89  

2. S a Ú ciest TTSK Trnava 

3. ORPZ ODI Trnava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Telefón                      Fax                          E-mail                        Internet                     IČO 

033/5550127               033/5550107                                                                         37847732                                   



OBVODNÝ  ÚRAD 

PRE CESTNÚ DOPRAVU A POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE TRNAVA 
Vajanského 2, 917 02 Trnava 

Vaše číslo/zo dňa                    Naše číslo                    Vybavuje/Linka               Trnava   

        -       /28.8.2012                12/05204/Ja/1               Jamrich/5550127               28.09.2012 

            

 

 

 

 

ZÁVÄZNÉ  STANOVISKO 
 

 

 

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava ako orgán štátnej 

správy podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na 

úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií, § 3 ods. 1 písm. c) a ods. 5 písm. a) ako aj 

§ 3b ods. 1, 3 a 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách  (cestný zákon) v 

znení  neskorších predpisov a § 1 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 

135/1961 Zb. na základe žiadosti KRAMPL a spol., Hviezdoslavova 13, Trnava značky - 

zo dňa 28.8.2012 na základe nesúhlasu ORPZ Okresného dopravného inšpektorátu Trnava 

číslo ORPZ-TT-ODI-33-168/2012 zo dňa 19.09.2012     

 

n e p o v o ľ u j e 

 

pripojenie miestnej komunikácie stavby „IBV Trnava – Za traťou III B“  na cestu II/504 

(Modranská cesta) v Trnave v km 20,092 v smere staničenia vpravo, ktoré je navrhnuté 

stykovou križovatkou.   

   

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

     Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava v súlade s ustanovením 

§ 3b ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov po obdržaní Vašej žiadosti zo dňa 28.8.2012, listom číslo 12/05204/Ja 

zo dňa 03.09.2012 požiadal ORPZ ODI Trnava o súhlas k vydaniu povolenia na pripojenie 

miestnej komunikácie stavby „IBV Trnava – Za traťou III B“ na cestu II/504 v km 20,092, 

ktoré je navrhnuté stykovou križovatkou. V prílohe nášho listu bola ORPZ ODI Trnava 

zaslaná fotokópia žiadosti a príslušnej dokumentácie. ORPZ ODI Trnava vo svojom 

stanovisku – liste číslo ORPZ-TT-ODI-33-168/2012 zo dňa 19.09.2012 uviedol „Po posúdení 

dokumentácie a po zhodnotení celkovej dopravnej situácie na mieste Okresný dopravný 

inšpektorát v Trnave podľa § 3b ods. 4 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 

v znení neskorších noviel a predpisov  n e s  ú h l a s  í  s pripojením budúcej miestnej 

komunikácie predmetnej stavby na cestu II/504 vzhľadom k tomu, že projektovú 

dokumentáciu je potrebné prepracovať tak, aby riešila dopravné pripojenie tejto stavby na 

cestu II/504 vytvorením okružnej križovatky na ceste II/504, pretože navrhnutá križovatka 

tvaru „T“ nespĺňa bezpečnostné požiadavky ODI Trnava a vytvorením takéhoto typu 

križovatky by sa na ceste II/504 skomplikovala situácia a vytvoril ďalší kolízny bod.“      
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     Na základe vyššie uvedeného Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie 

Trnava nepovolil požadované pripojenie na cestu II/504. 

 

 

     Podľa § 3b ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. sa na vydanie záväzného stanoviska nevzťahujú 

všeobecné predpisy o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb.). 

 

 

 

 

 

                                                                            Ing. Jozef  R e z b á r i k 

                                                                                   riaditeľ úradu 

 

 

 

 

 

Doručí sa: 

1. KRAMPL a spol., Hviezdoslavova 13, Trnava + kópia listu ORPZ ODI Trnava  

2. S a Ú ciest TTSK Trnava 

3. ORPZ ODI Trnava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Telefón                      Fax                          E-mail                        Internet                     IČO 

033/5550127               033/5550107                                                                         37847732                                   



Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava 
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií s pôsobnosťou v obvode Trnava 

Kollárova 8,  917 02 Trnava 

Vaše číslo/zo dňa                     Naše číslo                       Vybavuje/Linka             Trnava   

  405/2013/19.4.2013                A/13/02524/Jm/1            Jamrich/5564413             13.05.2013 

  

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

 

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava ako orgán štátnej 

správy podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na 

úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií, § 3 ods. 1 písm. c) a ods. 5 písm. a) ako aj 

§ 3b ods. 1, 3 a 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách  ( cestný zákon ) v 

znení  neskorších predpisov § 1 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 

135/1961 Zb. a §§ 32 a 46, zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov na základe žiadosti Obec Vlčkovce značky 405/2013 zo dňa 19.4.2013 so 

súhlasom ORPZ Okresného dopravného inšpektorátu Trnava číslo ORPZ-TT-ODI-52-097  

/2013 zo dňa 13.05.2013   

 

p o v o ľ u j e 

 

stavebné úpravy pripojenia spevnenej plochy  na cestu III/05132 v km 1,296 až 1,328  smere 

staničenia vpravo v obci Vlčkovce pred obecným úradom. 

 

 

       Povolenie je viazané dodržaním týchto podmienok: 

   

1. Stavebné úpravy pripojenia spevnenej plochy budú vykonané podľa odsúhlasenej 

projektovej dokumentácie  a v súlade s podmienkami špeciálneho stavebného úradu.   

 

2. Povrchové vody zo spevnenej plochy nesmú byť zvádzané na vozovku cesty III/05132. 

Povrch spevnenej plochy bude zo zámkovej dlažby. Pripojenie bude po zarezaní okraja 

zapusteným cestným obrubníkom. V cestnej priekope bude uložený rúrový priepust priemeru 

200 mm.   

 

    3. Počas realizácie stavebných úprav pripojenia spevnenej plochy bude cestná premávka na 

ceste III/05132 usmerňovaná príslušným prenosným dopravným značením. 

 

    4. Na ceste III/05132 nesmie byť skladovaný žiaden stavebný materiál ani zemina 

z výkopov. Cesta III/05132 nesmie byť znečisťovaná ani poškodzovaná. Prípadné znečistenie 

alebo poškodenie musí byť operatívne a dôkladne odstránené. 

 

     5. Žiadateľ je povinný dodržať podmienky vyjadrenia Správy a údržby ciest TTSK Trnava 

číslo 01864/2013/SÚCTt-002/2383 zo dňa 05.04.13 a súhlasu ORPZ ODI Trnava číslo 

ORPZ-TT-ODI-52-097/2013 zo dňa 13.05.2013.  



                                                                   - 2 -     
 

 

 

 

 

 

     6. Realizácia pripojenia  sa povoľuje za dozoru Správy a údržby ciest TTSK Trnava p. 

Baláž, č. t. 55 31 287, ktorému je potrebné oznámiť začatie prác. 

         

     7. Toto rozhodnutie stráca platnosť po uplynutí dvoch rokov odo dňa , keď nadobudlo 

právoplatnosť resp. dňom skončenia platnosti stavebného povolenia, ktorým bola stavba 

povolená.  

 

 

     O d ô v o d n e n i e :                                                        

 

     Povolenie bolo vydané na základe žiadosti podanej z dôvodu  realizácie stavebných úprav 

pripojenia spevnenej plochy na cestu III/05132. So stavebnými úpravami pripojenia vo 

svojom stanovisku  číslo 01864/2013/SÚC Tt-002/2383 zo dňa 05.04.13 súhlasila  aj Správa a 

údržba ciest TTSK Trnava.     

 

     Z dôvodu ochrany cesty III/05132 a premávky na nej boli v súlade s § 1 vyhlášky č. 

35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 135/1961 Zb. stanovené  vyššie uvedené 

podmienky. 

 

     Žiadateľ je podľa § 4 zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov oslobodený od správneho poplatku.  

 

 

     P o u č e n i e : 

 

     Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie  do 15 dní odo dňa oznámenia 

rozhodnutia na  Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v  Trnave, podľa  

§ 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.  

 

 

 

 

                                                                        Ing. František  J á s z b e r é n y i 

                                                                                         vedúci odboru 

 

Doručí sa: 

1. Obec Vlčkovce + súhlas ORPZ ODI Trnava 

2. S a Ú ciest TTSK Trnava 

3. ORPZ ODI Trnava 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Telefón                      Fax                          E-mail                      Internet                IČO 

033/5564413              033/5564419                                                                           37847732   



OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA  
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií  

Kollárova 8,  917 02 Trnava 

Vaše číslo/zo dňa           Naše číslo                                                      Vybavuje/Linka                   Dátum   

             -  /03.10.2013    OU-TT-OCDPK-D/2013/01417/Šl                Bc.Šlahorová/5564413         25.11.2013 

 

 

 

 

 
R O Z H O D N U T I E 

 

 

Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných  komunikácií ako orgán 

štátnej správy podľa § 2 ods. 1 a 3 zákona  č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3 ods. 1 písm. c) a ods. 5 písm. a) ako aj 

§ 3b ods. 1, 3 a 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách  ( cestný zákon ) v 

znení  neskorších predpisov § 1 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 

135/1961 Zb. a §§ 32 a 46, zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov na základe žiadosti Obec Voderady značky   -  , zo dňa 03.10.2013 so súhlasom 

ORPZ Okresného dopravného inšpektorátu Trnava číslo ORPZ-TT-ODI-52-212/2013 zo 

dňa 07.11.2013   

 

p o v o ľ u j e 

 

stavebné úpravy pripojenia MK Hlavná ul. a účelovej komunikácie ( k obecnému úradu) na 

cestu III/06117 v km 8,300 a 8,500  smere staničenia vľavo v obci Voderady. 

 

 

       Povolenie je viazané dodržaním týchto podmienok: 

   

1. Stavebné úpravy pripojenia MK a účelovej komunikácie budú vykonané podľa 

odsúhlasenej projektovej dokumentácie  a v súlade s podmienkami špeciálneho stavebného 

úradu.   

 

2. Povrchové vody z MK a účelovej komnikácie nesmú byť zvádzané na vozovku cesty 

III/06117.  

 

    3. Počas realizácie stavebných úprav pripojenia MK a účelovej komunikácie  bude cestná 

premávka na ceste III/06117 usmerňovaná príslušným prenosným dopravným značením. 

 

    4. Na ceste III/06117 nesmie byť skladovaný žiaden stavebný materiál ani zemina 

z výkopov. Cesta III/006117 nesmie byť znečisťovaná ani poškodzovaná. Prípadné 

znečistenie alebo poškodenie musí byť operatívne a dôkladne odstránené. 

 

     5. Žiadateľ je povinný dodržať podmienky vyjadrenia Správy a údržby ciest TTSK Trnava 

číslo 02570/2013/SÚCTt-0038383 zo dňa 19.11.13 a súhlasu ORPZ ODI Trnava číslo ORPZ-

TT-ODI-52-212/2013 zo dňa 07.11.2013.  
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     6. Realizácia stavebných úprav pripojení MK a účelovej komunikácie na cestu III/06117 sa 

povoľuje za dozoru Správy a údržby ciest TTSK Trnava p. Baláž, č. t. 55 31 287, ktorému je 

potrebné oznámiť začatie prác. 

         

     7. Toto rozhodnutie stráca platnosť po uplynutí dvoch rokov odo dňa , keď nadobudlo 

právoplatnosť resp. dňom skončenia platnosti stavebného povolenia, ktorým bola stavba 

povolená.  

 

 

     O d ô v o d n e n i e :                                                        

 

     Povolenie bolo vydané na základe žiadosti podanej z dôvodu  realizácie stavebných úprav 

pripojenia MK a účelovej komunikácie na cestu III/06117 a rekonštrukcie MK. So 

stavebnými úpravami pripojenia vo svojom stanovisku  číslo 02570/2013/SÚCTt-0038383 zo 

dňa 19.11.13  súhlasila  aj Správa a údržba ciest TTSK Trnava.   
   

     Z dôvodu ochrany cesty III/06117 a premávky na nej boli v súlade s § 1 vyhlášky č. 

35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 135/1961 Zb. stanovené  vyššie uvedené 

podmienky. 

 

     Žiadateľ je podľa § 4 zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov oslobodený od správneho poplatku.  

 

 

     P o u č e n i e : 

 

     Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie  do 15 dní odo dňa oznámenia 

rozhodnutia na  Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

podľa  § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.  

 

 

 

 

                                                                               Ing. Jozef  R e z b á r i k 

                                                                                         vedúci odboru 

 

 

 

Doručí sa: 

1. Obec Voderady + súhlas ORPZ ODI Trnava 

2. S a Ú ciest TTSK Trnava 

3. ORPZ ODI Trnava 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Telefón                      Fax                          E-mail                      Internet                IČO 

033/5564413              033/5564419                                                                           00151866   



OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA  
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií  

Kollárova 8,  917 02 Trnava 

Vaše číslo/zo dňa           Naše číslo                                                      Vybavuje/Linka                   Dátum   

             -  /11.10.2013    OU-TT-OCDPK-D/2013/01762/Šl                Bc.Šlahorová/5564413         29.11.2013 

 

 

 

 

 
R O Z H O D N U T I E 

 

 

Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných  komunikácií ako orgán 

štátnej správy podľa § 2 ods. 1 a 3 zákona  č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3 ods. 1 písm. c) a ods. 5 písm. a) ako aj 

§ 3b ods. 1, 3 a 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách  ( cestný zákon ) v 

znení  neskorších predpisov § 1 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 

135/1961 Zb. a §§ 32 a 46, zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov na základe žiadosti Obce Jaslovské Bohunice značky   -  , zo dňa 11.10.2013 so 

súhlasom ORPZ Okresného dopravného inšpektorátu Trnava číslo ORPZ-TT-ODI-52-

219/2013 zo dňa 22.11.2013   

 

 

p o v o ľ u j e 

 

 

pripojenia MK na cestu III/50412 v km 3,734  smere staničenia vľavo v obci Jaslovské 

Bohunice. 

 

 

       Povolenie je viazané dodržaním týchto podmienok: 

   

1. Pripojenia MK bude vykonané podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie  a v súlade 

s podmienkami špeciálneho stavebného úradu.   

 

2. Povrchové vody z MK  nesmú byť zvádzané na vozovku cesty III/50412.  

 

    3. Počas realizácie  pripojenia MK  bude cestná premávka na ceste III/50412 usmerňovaná 

príslušným prenosným dopravným značením, . 

 

    4. Na ceste III/50412 nesmie byť skladovaný žiaden stavebný materiál ani zemina 

z výkopov. Cesta III/50412 nesmie byť znečisťovaná ani poškodzovaná. Prípadné znečistenie 

alebo poškodenie musí byť operatívne a dôkladne odstránené. 

 

     5. Žiadateľ je povinný dodržať podmienky vyjadrenia Správy a údržby ciest TTSK Trnava 

číslo 02429/2013/SÚCTt-0027160 zo dňa 15.08.13 a súhlasu ORPZ ODI Trnava číslo ORPZ-

TT-ODI-52-219/2013 zo dňa 22.11.2013.  



                                                                   - 2 -     
 

 

 

     6. Realizácia pripojenia  MK  na cestu III/50412 sa povoľuje za dozoru Správy a údržby 

ciest TTSK Trnava p. Baláž, č. t. 55 31 287, ktorému je potrebné oznámiť začatie prác. 

         

     7. Toto rozhodnutie stráca platnosť po uplynutí dvoch rokov odo dňa , keď nadobudlo 

právoplatnosť resp. dňom skončenia platnosti stavebného povolenia, ktorým bola stavba 

povolená.  

 

 

     O d ô v o d n e n i e :                                                        

 

     Povolenie bolo vydané na základe žiadosti podanej z dôvodu  realizácie pripojenia MK  na 

cestu III/50412. S pripojením  vo svojom stanovisku   číslo 02429/2013/SÚCTt-0027160 zo 

dňa 15.08.13   súhlasila  aj Správa a údržba ciest TTSK Trnava.   
   

     Z dôvodu ochrany cesty III/50412 a premávky na nej boli v súlade s § 1 vyhlášky č. 

35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 135/1961 Zb. stanovené  vyššie uvedené 

podmienky. 

 

     Žiadateľ je podľa § 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov oslobodený od správneho poplatku.  

 

 

     P o u č e n i e : 

 

     Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie  do 15 dní odo dňa oznámenia 

rozhodnutia na  Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

podľa  § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.  

 

 

 

 

                                                                               Ing. Jozef  R e z b á r i k 

                                                                                         vedúci odboru 

 

 

 

 

 

 

Doručí sa: 

1. Obec Jaslovské Bohunice + súhlas ORPZ ODI Trnava 

2. S a Ú ciest TTSK Trnava 

3. ORPZ ODI Trnava 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Telefón                      Fax                          E-mail                                              Internet                   IČO 

033/5564413              033/5564419            olga.slahorova@tt.kud.gov.sk                                          00151866   



 

 

 

 

 

 

 

 

 


