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OU-TT-00P3-2020/001530  Trnava 13. 05. 2020  

 

 

Upovedomenie  

s obsahom odvolania  
(Verejná vyhláška) 

 
  

Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií rozhodnutím č. OU-TT-OOP3-2020/001530 zo dňa 06. 02. 2020 v konaní o návrhu na 

povolenie obnovy konania zastavil konanie o povolení obnovy konania  vo veci ukončenej 

rozhodnutím Okresného úradu Trnava, odboru opravných prostriedkov pod č. OU-TT-OOP2-

2015/027288 zo dňa 26. 08. 2015, právoplatným dňa 21. 09. 2015, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie 

Okresného úradu Trnava, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-TT-

OCDPK/2015/001092/Šl zo dňa 12. 05. 2015 vo veci stavebného povolenia na stavbu - 

„Rekonštrukcia cesty II/502 Smolenice –                II. etapa“, stavebné objekty „SO 101 Cesta II/502“, 

„SO 102 Dažďová kanalizácia“, „SO 110 Chodníky“ na pozemkoch podľa KN-E par. č. 105, 258, 

341, 372/1, 374, 376, 383, 388, podľa KN-C parc. č. 736/10, 736/12, 736/14, 736/28, 736/30 a ďalšie 

pozemky pod cestou parc.  č. 736/33, 736/34, 737/7 až parc. č. 736/32 v katastrálnom území 

Smolenická Nová Ves. 

 

Rozhodnutie Okresného úradu Trnava, odboru opravných prostriedkov, referátu cestnej 

dopravy a pozemných komunikácií č. OU-TT-OOP3-2020/001530 zo dňa 06. 02. 2020 bolo 

účastníkom konania oznámené verejnou vyhláškou.  

 

Proti predmetnému rozhodnutiu sa spoločne odvolali Jozef Kováč, bytom Zajačia 1/503, 919 

04 Smolenice a Peter Kováč, bytom Zajačia 1/503, 919 04 Smolenice.   

 

Z dôvodu, že podané odvolanie obsahuje hanlivé a urážlivé výrazy, Okresný úrad 

Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát cestnej dopravy a pozemných komunikácií urobil 

výťah odvolania.     

V podanom odvolaní odvolatelia v nasledovnom znení uvádzajú najmä:  

„Rozhodnutie je neplatné aj z dôvodu, že verejná vyhláška nebola vyvesená vo formáte ako to bolo 

vami poslané, ale na malom formáte menšom ako A5 a bolo to nečitateľné. To je závažná vec obec 

Smolenice neumožnila občanom si prečítať uvedené rozhodnutie nakoľko bolo nečitateľné.“ 

Podávame odvolanie proti rozhodnutiu OU-TT-00P3-2020/001530 zo dňa 06.02.2020 v lehote 15 dní 

odo dňa doručenia. §.63.ods.S. správny zákon. 
 
Rozhodnutie doručené dňa 06. 03. 2020. 

 

Požiadavky: 

Povoliť obnovu konania, Boli dodržané obe lehoty, na našom pozemku je plomba X-2 daná 

23.01.2020 je spochybnené naše vlastníctvo, znova preveriť všetky listinné dôkazy ak je potrebné budú 

doložené. Nato máme právo zo zákona ,aby boli všetky dôkazy vyhodnotené. Vylúčenie je dôvodné a 

dokázané. Prečo a z akého dôvodu nebolo preverené: Vlastníctvo stavebníka čo sa týka cesty II/502, 

aby bolo v súlade s rozhodnutím o umiestnený cesty, ktoré vydala obec Smolenice. Stavebník je TTSK, 
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vlastník pozemkov na LV: 2056 je obec Smolenice a náš pozemok (a iné(sú vedené bez listu  

vlastníctva ako iné pozemky. Kto je vlastník cesty II/502, aké má parcelné číslo, aký list vlastníctva, 

ale samozrejme v súlade s rozhodnutím o umiestnený cesty II/502. Parcela naša LV:1755 parcela 

736/33 neuvedený list  vlastníctva v rozhodnutí o umiestnený cesty. Parcela 736/1 bola z nej vytvorená 

naša parcela 736/33 bola zrušená okresný súd Trnava. 736/1 nie je v rozhodnutí o umiestnený cesty 

II/502. V rozhodnutí o umiestnený cesty II/502 Smolenická Nová Ves sú uvedené pozemky a iné bez 

listu vlastníctva aj náš 736/33.“ 

 

V ďalšej časti odvolania uvádzajú: 

 

„Cesta II/502 bola okresným súdom Trnava identifikáciou súdnou vedená ako II/502 LV:2056. 

Parcela 383. V rozhodnutí o umiestnení cesty parcela 383. na LV obce Smolenice sú umiestnené 

chodníky. Stavebník TTSK. aké pozemky II/502 vlastní v rozhodnutí o umiestnení cesty. Žiadne....“.   

Odvolatelia ďalej uvádzajú, že neboli vyhodnotené dôkazy, vec nie je ukončená a už v roku 2018 

bola začatá kolaudácia.  

„Záver: rozhodnutie nebolo vydané v súlade s rozhodnutým o umiestnený cesty II/502 :stavebník 

TISK nie je vlastník pozemkov je ním obec Smolenice. Náš pozemok nemá uvedený list vlastníctva a 

je vedený ako iný parcela 736/33. Parcela 736/33 je na našom LV:1755 Predaj pozemkov TISK za 

1.EUR je trestný čin čo nám potvrdili vyššie úrady moci.“  

Ďalej uvádzajú, že vylučujú z konania celý Okresný úrad Trnava a uvádzajú dôvody vylúčenia 

prednostky ako aj zamestnankyne poverenej zastupovaním vedúceho odboru opravu opravných 

prostriedkov z dôvodu:  

„Naša sťažnosť podaná na katastrálny odbor Trnava OU -TT-00P5-2019 nadriadený orgán bol 

ÚGKK SR.“  Uvádzajú, že vec sa mala poslať na ÚGKK SR a namiesto toho správny orgán, ktorému 

to nepatrí vec riešil.  

Nesúhlasia so zastavením konania v zmysle § 30 ods. 1 písm. h) zákona o správnom konaní.  

Uvádzajú, že rozhodnutie o umiestnení cesty, ktoré vydala obec Smolenice je smerodajné a nedá sa 

meniť a  že ich sa týka parcela 736/33, je na ich liste vlastníctva LV:1755, nie je to tam uvedené, je 

tam uvedené LV:2056, vlastník obce Smolenice a ďalšie pozemky a že je tam ich pozemok 736/33.  

Odvolatelia v odvolaní ďalej tvrdia, že parcela 736/33 bola vytvorená z parcely 736/1, cesta II/502 

zrušená 31. 12. 2004 a nebola v rozhodnutí o umiestnení cesty, GP č. 24 vytvorený dodatočne. 

Majetok odvolateľov je v PKN. VL 367, parcely č. 1380 a č. 1381. 

Ďalej uvádzajú, že celé rozhodnutie bolo odôvodnené dvomi vecami, prvou je, že neboli dodržané 

lehoty § 63 ods. 3 zákona o správnom konaní a druhou je, že X-59 je právoplatné. 

Odvolatelia tvrdia, že subjektívna lehota bola dodržaná z dôvodov, že rozhodnutie č. OU-TT-OOP2-

2015/027288 nadobudlo právoplatnosť  dňa 21. 9. 2015. List bol napísaný 01. 05. 2018, odoslaný 

09. 05. 2018 a na správny orgán doručený 11. 05. 2018. Subjektívna lehota vznikla 01. 05. 2018, deň 

napísania listu je deň subjektívnej lehoty a uvádzajú, že dňom napísania listu sa to dozvedeli. 

Odvolatelia tvrdia, že boli dodržané obe lehoty.   

K X-59 uvádzajú, že áno, bola zmeškaná lehota a 23. 1. 2020 bola daná znova plomba X-2,      08. 

01 hod. a opakovane tvrdia, že verejná vyhláška bola nečitateľná a nebola v predpísanom formáte 

A4. Namietajú, že neboli preverené ich požiadavky, ktoré zaslali v listinnej forme a odvolávajú sa na 

listinu č. 4: „Naša parcela 736/33 oddelená z parcely 736/1 cesta“ a listinu č. 3, kde je podľa 

odvolateľov dôkaz, .....že parcela 736/1 bola zrušená. A cesta je na parcele 383. 

LV:2056.GP.č.24/2013 je neplatný.........GP č. 24/2013 je neplatný cesta na parcele 736/1 bola 

zrušená. Na parcele 383. Sú budované chodníky. Ale 383. je cesta II/502 a nie je uvedená. A je vo 

vlastníctve obce Smolenice.....“.      

Ďalej sa odvolávajú na listinu č. 2 osvedčenie o dedení a uvádzajú, že je tam napísané 230 m je 

zbytok parciel 1380 a 1381. Uvádzajú, že vecné bremeno je podvod. Výkaz č. 5: Parcela 736/33 bola 

oddelená z parcely 736/1 a opakovane sa odvolávajú na listinu č. 3, že Okresný súd Trnava potvrdil 

súdne konanie, že parcela 736/1 bola zrušená v roku 2004, keď bola parcela 736/1 zrušená, tak z nej 

nemohla byť oddelená naša parcela 736/33 a listina č. 6: cesta má parcelu 736/37 a uvádzajú, že 

z tejto parcely sa ich majetok 736/33 neoddelil GP č. 24.  

V ďalšej časti odvolania odvolatelia uvádzajú, že ich majetok bol zapísaný v súlade s platným 

zákonom v pozemkovej knihe ako PKN: VL367. Parcela 1381 je dom a dvor a 1380 je záhrada a je 

od cesty II/502 35 metrov. Obec Smolenice dala objednať GP na parcelu 736/33 a táto parcela je 
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nezákonne vytvorená parcela.        

 

Podľa § 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov správny orgán (ďalej len zákon o správnom konaní), ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, 

upovedomí ostatných účastníkov konania o obsahu podaného odvolania, vyzve ich, aby sa k nemu 

vyjadrili a podľa potreby doplní konanie vykonaním novonavrhnutých dôkazov. 

 

V zmysle § 56 zákona o správnom konaní Okresný úrad Trnava, odbor opravných 

prostriedkov, referát cestnej dopravy a pozemných komunikácií týmto upovedomuje ostatných 

účastníkov odvolacieho konania s obsahom odvolania a zároveň účastníkov konania vyzýva, aby sa 

k obsahu odvolania vyjadrili v lehote siedmych pracovných dní od doručenia tohto upovedomenia.       

 

   

 

 

 

 

 
                                                                                            Ing. Alena Stupjanská  

                                                          poverená zastupovaním vedúceho zamestnanca 

 

 

 

 

 
V súlade s § 26 ods. 1 zákona o správnom konaní a § 61 ods. 4 stavebného zákona má toto 

upovedomenie povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli 

stavebného úradu a úradnej tabuli obce v mieste stavby. Upovedomenie je zároveň zverejnené na 

webovom sídle Okresného úradu Trnava. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto 

upovedomenia. Po uplynutí uvedenej lehoty je potrebné toto upovedomenie zaslať Okresnému úradu 

Trnava, odboru opravných prostriedkov, Vajanského 2, P. O. BOX 3, 917 02 Trnava s podpisom a s 

vyznačením dátumu o vyvesení a zvesení.   
 

 

 

 

 

 

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

  

 

 

 

     

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

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý zabezpečil                     Pečiatka a podpis orgánu, ktorý zabezpečil 

           vyvesenie verejnej vyhlášky                                             zvesenie verejnej vyhlášky 
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Doručuje sa:  

1. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kollárova 8,   

 917 02 Trnava + 2 krát na vyvesenie        

2. Trnavský samosprávny kraj, SHS, Starohájska 10, 917 01 Trnava   

3. Obec Smolenice, SNP 52, 919 04 Smolenice + 1 krát na vyvesenie 

4. Projektant: Ing. Milan Mušák, Atelier DS, s. r. o., Vranovská 39, 851 01 Bratislava 

5. Jozef Kováč, Zajačia 1/503, 918 04 Smolenice  

6. Peter Kováč, Zajačia 1/503, 918 04 Smolenice  

7. Verejná vyhláška                           

 

Na vedomie:  

8. Lesy SR, š. p., OZ Smolenice, Trnavská 12, 919 04 Smolenice 

9. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava 

10. ORPZ, Okresný dopravný inšpektorát, Starohájska 3, 917 02 Trnava 

11. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, Kollárova 8, 917 02 Trnava 

12. Okresný úrad Trnava, odbor krízového riadenia, Kollárova 8, 917 02 Trnava 

13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Limbova 6, P. O. BOX 1, 917 09 Trnava 

14. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Rybníkova 9, 917 00 Trnava 

15. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava 

16. Západoslovenská energetika, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

17. Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 

18. Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

19. Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany 

20. Slovenská autobusová doprava Trnava, a. s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava 

21. Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany 

22. Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 

 

                             

 

 


