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Vec
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou

Oznámenie
o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov a nariadenie ústneho pojednávania

Stavebník STONE CULTURE s. r. o., Čerešňová 2, 900 25 Chorvátsky Grob, IČO 36656097 v zastúpení: Marek
Hrušovský, Rošlímska 3, 919 27 Brestovany podal dňa 13.12.2019 na tunajší úrad žiadosť o vydanie stavebného
povolenia na stavbu „IBV a HBV Pác, Inžinierske siete a komunikácie“, stavebný objekt SO02.1 – Úprava
križovatky na ceste III/1285 na pozemkoch registra „C“ par. č. 157, 391, 505, 531, 532, 534, 535 v k. ú. Pác v
obci Cífer.

Na predmetnú stavbu vydala Obec Cífer, Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 917 02 Trnava rozhodnutie o
umiestnení stavby pod č. Výst.CIF-335/2018/Mg-34 zo dňa 25.01.2019, právoplatnosť nadobudlo dňa 01.03.2019.

Predmetom stavby je rozšírenie cesty III/1285 v mieste križovatky s dvomi miestnymi komunikáciami, z ktorých
jedna vedie juhovýchodným smerov k poľnohospodárskemu družstvu a druhá severovýchodne k cintorínu a ďalej
pokračuje ako poľná cesta. Rozšírením cesty III/1285 bude vybudovaný krátky samostatný pruh pre odbočenie vľavo
k lokalite IBV a HBV. Cesta III/1285, ktorá bude predmetom stavby, je dvojpruhová obojsmerná v kategórii C7,5/50,
vedená je v pravom smerovom oblúku a nie je v mestskej úprave, odvodnenie je riešené priečnym sklonom k okraju
cesty. Navrhovaná úprava spočíva v smerovom rozšírení a zväčšení pravého okraja na R = 20 m. Na vonkajšej
strane bude vozovka rozšírená smerom k jestvujúcemu objektu rodinného domu o 1,00 m a k ploche cintorína o 1,8
m. Uvažuje sa s odfrézovaním krytu vozovky a dopojenie v okrajoch bude realizované preplátovaním jednotlivých
vrstiev vozovky. V úseku dl. 17,30 m bude medzi cestou III/1285 a oplotením cintorína realizovaná časť chodníka
pre chodcov, oddelený bude od cesty zvýšeným obrubníkom + 12 cm. Celková dĺžka úpravy cesty III/1285 je 81,27
m. Rozšírená cesta III/1285 bude rovnako ako v súčasnom stave odvodnená do priľahlého terénu.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 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
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v súlade v súlade § 61 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania a súčasne na prejednanie
žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

17. marec 2020, t. j. utorok o 9.00 hod.
na Obecnom úrade v Cíferi, Námestie A. Hlinku, Cífer, zasadačka

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania 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 pojednávaní, 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.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené po
dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a stavebného úradu. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto
oznámenia.

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

...............................................
pečiatka, podpis

Doplnenie rozdeľovníka:
Marek Hrušovský, Rošlímska 3, 919 27 Brestovany
Ing. Miroslav Lazorík, Jesenského 2735/184, 069 01 Snina
Ing. Milan Hudák, Vihorlatská 1417/5, 069 01 Snina

Upresnenie pre doručenie:
Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trnave, Okresný dopravný inšpektorát
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP - odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia -
ŠSOH, ŠVS, ŠSOPaK, ŠSMER
Okresný úrad Trnava, odbor krízového riadenia

Ing. Mária Kulcsárová
vedúci

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k OU-TT-
OCDPK-2020/008233-003

OU-TT-OCDPK-2020/008233-0017703/2020



3 / 3

STONE CULTURE, spol. s r.o., Čerešňová 2/1400, 900 25 Chorvátsky Grob
TOPLAY Real s. r. o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava 3
ASRA, spol. s r.o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer
Hana Fraňová, Ulica Františka Veselovského 3582/2, 917 01 Trnava 1
Roľnícke družstvo v Cíferi, Trnavská 525, 919 43 Cífer
Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava 1
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
Okresný úrad Trnava, Kollárova 8, 917 02 Trnava 2
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Rybníkova, 917 00 Trnava
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová, 917 01 Trnava 1
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave, Starohájska 3, 917 01 Trnava 1
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná, 921 01 Piešťany 1
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava 2
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