
OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA 
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
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Naše číslo: OU-TT-OCDPK-2018/015009/Ha                                           Trnava, 11.04.2018 
 

V e r e j n á   v y h l á š k a 
 

Oznámenie  
o začatí konania o predĺženie stavebného povolenia podľa § 61 odsek 4 zákona 
č.  50/1976 Zb.  (stavebný zákon)  v znení  neskorších predpisov  a  upustenie od 

ústneho pojednávania 
 
     Stavebník  Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10,  921 79 Piešťany  podal 
dňa 09.04.2018 na Okresnom úrade Trnava, odbore cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií žiadosť o opätovné predĺženie stavebného povolenia na stavbu „Rekonštrukcia ½ 
cesty  III/05131 (nové čislo III/1279) Koniarekova ul. Trnava“, na ktorú bolo vydané 
Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava dňa 07.10.2010 
stavebné povolenie pod číslom 10/02940/Ja/2, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 
11.11.2010. 
 
     Na žiadosť stavebníka Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, Piešťany 
bolo rozhodnutím číslo 12/05419/Ja zo dňa 14.09.2012 vyššiecitované stavebné povolenie  
predĺžené o 2 roky a právoplatnosť nadobudlo dňa 16.10.2012.  
 
    Na žiadosť stavebníka Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, Piešťany 
bolo rozhodnutím číslo  OU-TT-OCDPK-2014/003608/Šl zo dňa  05.05.2014 vyššiecitované 
stavebné povolenie  predĺžené o 2 roky a právoplatnosť nadobudlo dňa 05.06.2014. 
 
    Na žiadosť stavebníka Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, Piešťany 
bolo rozhodnutím číslo OU-TT-OCDPK-2016/013526/Šl/1 zo dňa 03.05.2016  vyššiecitované 
stavebné povolenie  predĺžené o 2 roky a právoplatnosť nadobudlo dňa 06.06.2016. 
 
  Stavba nebola do  ukončenia platnosti uvedeného stavebného povolenia začatá. 
 
     Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný 
špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 3a ods. 3 zákona  č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, § 2 
ods. 1 a 3  zákona  č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a v súlade  § 61 ods. 4 a § 69 ods. 1 stavebného zákona a § 18 
ods.3 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov     
 

o z n a mu j e 



začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a nakoľko sú stavebnému úradu 
známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný prehľad pre posúdenie navrhovanej 
stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania spojeného 
s miestny zisťovaním. Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť 
najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, V rovnakej lehote môžu 
oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány a obce v mieste stavby. Ak niektorý z dotknutých 
orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu 
pred jej uplynutím. Ak v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k povoľovanej 
stavbe neoznámi, predpokladá sa že so stavbou sa z hľadiska ním stanovených záujmov 
súhlasí. 
 
     Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Okresnom úrad Trnava, odbore cestnej 
dopravy a pozemných komunikácií (úradné hodiny sú pondelok 8.00 – 15.00, utorok  8.00 –  
15.00,  streda 8.00 –  17.00 a piatok 8.00 – 14.00.) 
 
                                                                               Ing.  Mária   K u l c s á r o v á 
                                                                                           vedúca odboru 
 
     Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. a  
musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli stavebného úradu a úradnej tabuli obce 
v mieste stavby. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia. 
 
Vyvesené dňa ..........................................       Zvesené dňa .............................................. 
 
                                                                            ............................................................. 
                                                                                             pečiatka a podpis 
Oznámenie sa doručí: 

1. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79  Piešťany  
2. Mesto Trnava + 1x na vyvesenie   
3. Mesto Trnava, OD a KS Trnava 
4. Trnavský samosprávny kraj, Sekcia hospodárskej stratégie, Starohájska 10, 917 01 Trnava 
5. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava  
6. Správa  a  údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava  
7. OR PZ  -  ODI  Trnava Starohájska 3, 917 01 Trnava    
8. Projektant: Ing. Igor Aresta, Jarmočná 24,  920 01  Hlohovec 
9. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/2, 825 11 Bratislava   
10.  Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava  
11. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava 
12. Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   
13. Trnavská teplárenská spoločnosť,  a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava 
14. Siemens, s.r.o., Lamačská cesta 6257/3A,  841 04  Bratislava 
15. Železnice SR, gen. riad., obor expertízy, Klemensova 8, 813 61  Bratislava 61 
16. Železnice SR, gen. riad., obor  rozvoja, Klemensova 8, 813 61  Bratislava 61 
17. Železnice SR,  Oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2/A, 917 2 Trnava 
18. Železnice SR, Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava, Regionálne pracovisko 

        Bratislava, Vysunuté pracovisko Trnava, Bratislavská 6/D, 917 02  Trnava 
19. verejná vyhláška 
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