
OKRESNÝ  ÚRAD TRNAVA 
  ODBOR  CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ TRNAVA  

KOLLÁROVA 8,  917 02  TRNAVA 

č. spisu: OU-TT-OCDPK-2019/013602/Ja                                               V Trnave  dňa  25. 03. 2019 

 

 

 

V e r e j n á    v y h l á š k a  

 

 

Oznámenie 
o začatí  stavebného  konania  podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon)  

v znení neskorších predpisov a nariadenie ústneho konania  

 

 

     Stavebník Slovenská správa ciest, Investičná  výstavba a správa ciest Bratislava, Miletičova 

19, 820 05 Bratislava   podal  dňa 22.03.2019 na tunajší úrad  žiadosť o vydanie  stavebného 

povolenia  na stavbu „Cesta I/51 Holíč – most, ev. č. 51-050“, stavebný objekt   201-00 Most,  na 

pozemkoch par. č. 12164/1 v 13182/1 v k. ú. Holíč.     

     Stavba – mostný objekt sa nachádza na ceste I/51 v km 61,889  v k. ú. Holíč  mimo zastavaného 

územia obce v úseku Holíč – Hodonín.   Most je dvojpoľový, z jednoducho uložených 11 – ich 

prefabrikovaných predpätých nosníkov typu „Vloššák“, monoliticky navzájom spojených. Nosníky sú 

uložené na dvoch krajných železobetónových oporách a jednom betónovom pilieri. Cieľom stavby je 

odstránenie nevyhovujúceho stavebno-technického stavu (súčasný  stav je  ohodnotený ako V –  zlý), 

zvýšenie zaťažiteľnosti mostného objektu a bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.   

     Stručný rozsah opravy mosta: 

Zemné práce budú spočívať hlavne vo výkope tesne za oporami mosta v priestore existujúcej 

komunikácie.  

Na moste a na priľahlom úseku cesty sa mení kryt vozovky a zhotovia sa nové vrstvy vozovky.    

Základné práce na moste budú obsahovať: 

- Kompletnú výmenu nosnej konštrukcie a jej nahradenie betónovou vyľahčenou doskou v celej 

šírke mosta, 

- Odstránenie poškodeného  betónu podpier  prúdovou injektážou a opieskovaním, 

- Lokálnu reprofiláciu  krycej betónovej vrstvy podpier v miestach jej poškodenia  a korózie 

betonárskej výstuže, ošetrenie výstuže  a vytvorenie ochranného náteru celej konštrukcie 

podpier, 

- Zhotovenie novej prechodovej oblasti a nových záverných múrikov a mostných záverov.  

         

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie. 

 

Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava ako špeciálny stavebný úrad  

v zmysle  § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov a § 3a ods. 2  zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 

zákon) v znení neskorších predpisov   a  čl. I  § 2 ods. 1  a  3  zákona č. 180/2013 Z. z.  o organizácii 

miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v súlade v súlade  § 61 ods. 4 

stavebného zákona  oznamuje začatie stavebného konania a súčasne na prejednanie žiadosti  

nariaďuje ústne konanie  spojené s miestnym zisťovaním na deň   

 

30. apríl  2019, t. j. utorok  o 10.00  hod. 

 na Mestskom úrade v Holíči, Bratislavská ul. č. 5,  zasadačka vo dvore.  
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Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania  na Okresnom úrade 

Trnava, odbore cestnej dopravy a pozemných  komunikácií  Trnava  (úradné hodiny sú v pondelok, 

utorok a štvrtok 8.00 – 15.00,  streda 8.00 – 17.00  a piatok 8.00 – 14.00) a pri ústnom konaní.                                                                                                                                                                                                                                                                

Účastníci  konania môžu svoje námietky  a pripomienky uplatniť  najneskôr pri ústnom 

konaní, inak na ne nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote môžu oznámiť  svoje stanoviská  dotknuté 

orgány a obec v mieste stavby. 

Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo 

pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada 

 Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú 

plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 

 

 

 

                                                                                                      Ing. Mária Kulcsárová                                                                                                      

                                                                                                              vedúca odboru   

 

 

Toto  oznámenie  má   povahu   verejnej vyhlášky  v zmysle § 61 ods. 4  stavebného   zákona 

a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli stavebného úradu. Za deň doručenia  sa pokladá 

posledný deň vyvesenia tohto oznámenia. 

 

   

Vyvesené dňa .......................................................                       Zvesené dňa .......................................... 

 

 

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

                                                                                                              pečiatka, podpis  

 

 

Oznámenie sa doručí: 

 

1. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Bratislava, Miletičova 19, 820 05 

Bratislava  

2. Mesto Holíč, primátor mesta, Bratislavská 5, 908 51 Holíč  

3. Mestský úrad  Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč      

4. Alfa 04  a.s., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, pracovisko Košice: Letná 27, 040 01 Košice 

5. Okresný úrad Skalica, Odbor starostlivosti o ŽP,  Námestie  slobody 15, 909 01 Skalica   

6. Okresný úrad Skalica, Odbor krízového riadenia, Námestie slobody 15, 909 01 Skalica  

7. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru  v Skalici,  Štúrova 1, 908 51 Holíč   

8. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová ul. 1,917 01  Trnava  

9. Krajské riaditeľstvo  policajného zboru, Krajský dopravný inšpektorát, Kollárova 31, 917 01 

Trnava  

10. Okresné riaditeľstvo policajného zboru,  Odbor poriadkovej a dopravnej polície, Okresný 

dopravný inšpektorát v Skalici,  Strážnická 4,  909 01 Skalica 

11. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

12. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava, Správa povodia Moravy, Pri Maline 

1, 901 01 Malacky  

13. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava  

14. Lesy SR, š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica    

15. Agroma s.r.o., Petroveská 1402/23, 908 45 Gbely   

16. Ministerstvo dopravy a výstavby, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový 

a stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratis lava  

17. Železnice Slovenskej republiky Bratislava, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, 

Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
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18. Západoslovenská distribučná, a.s., Správa energetických zariadení Západ, Čulenova 6, 816 47 

Bratislava   

19. Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26   

20. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 

21. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava , 

22. Energotel, a.s, Miletičova 7, 821 08 Bratislava    

23. SITEL, a.s., Zemplínska 6, 040 01 Košice  

24. SATRO s.r.o., Hodonínska 25, 841 03 Bratislava 42  

23. Michlovský, s. r. o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany  

24. O2 Slovakia s. r. o.,  Einsteinova 24, 851 01 Bratislava  

25. Prvá Teplárenská, a.s., J. Čabelku 1469/1, 908 51 Holíč  

26. Nafta, a.s., Votruboova 1, 821 09 Bratislava  

27. Transpetrol, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava, korešp. adresa: Trnaspetrol, a. s. Bratislava,  

      Prevádzka,  936 01  Šahy 

28. STRABAG PaIS-STRABAG  - INPEK HOLDING, vedúci člen skupiny: STRABAG  

      Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o., Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava  

28. ARRIVA Trnava, a.s.,  Nitrianska 5,  917 02 Trnava,  

29. verejná vyhláška  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

           Telefón      Fax      E – mail                                          Nter   Internet    IČO 

           ++42133 / 55 64 309     ++42133 / 55 15 284 eva.jakabovicova@minv.sk    www.minv.sk/? 

okresny-urad-trnava 

00151866 
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