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Vec
Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu "Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v
Hlohovci, ev. č. mosta 513-006" verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania spojeného s miestnym
zisťovaním
Stavebník Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava, IČO: 37847783
podal dňa 17.09.2020 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
„Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci, ev. č. mosta 513—006“,
stavebné objekty
SO 201–00 Rekonštrukcia mosta ev. č. 513-006
SO 670-00 Preložka OZ kábla
SO 680-00 Preložka VO
Na pozemkoch : register „C“ par. č. 40/40, 40/41, 4974/1, 4974/15, 4974/3, 4974/14, 4978/15,
162/1,160/1, 75/1, 4978/14, 2668/1, 4976, 4975, 163/3, 163/1,
register „E“ par. č. 6518/104, 6518/103, 6518/505, 6518/605, 6518/305,
6518/101, 6518/5 v k. ú. Hlohovec.
Na predmetnú stavbu vydalo Mesto Hlohovec rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. 36527/2020/1298/KAC zo
dňa 10.08.2020, právoplatnosť nadobudlo dňa 14.09.2020.
Dňa 28.09.2020 pod číslom 399713/2020/3694/SAN vydalo Mesto Hlohovec záväzné stanovisko – súhlas na
vydanie stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom podľa § 120 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Dňa 28.09.2020 pod číslom 39713/2020/3694/SAN vydalo Mesto Hlohovec záväzné stanovisko – súhlas na vydanie
stavebného povolenia na vyvolané úpravy - stavebné objekty SO 670-00 a SO 680-00 podľa § 16 ods. 1, 5, 6 zákona
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
Mostný objekt sa nachádza v intraviláne mesta Hlohovec na ceste II/513, premosťuje rieku Váh. Most bol postavený
v roku 1964. Dôvodom rekonštrukcie je jeho stavebno – technický stav stupňa VI – veľmi zlý, čo je aktuálne
riešené dočasnými dopranými obmedzeniami – vylúčením dopravy nad 12 t. Rekonštrukciou mosta je potrebné
odstrániť zistené poruchy, a to poškodené kyvné stojky nosnej konštrukcie letmo betónovanej časti mosta v mieste
kĺbu hlavého poľa. Zmonolitnením a následným predopnutím hlavného poľa voľne vedenými káblami vo vnútri
komorového prierezu sa vytvorí nový statický systém nosnej konštrukcie, zároveň bude zrealizovaná kompletná
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výmena mostného zvršku. V rámci rekonštrukcie mosta je navrhnuté zosilnenie založenia pilierov 2 až 5 a to
zhotovením základových pätiek na mikropilótach spriahnutých s jestvujúcou pilótou. Pod nové základové pätky
budú realizované mikropilóty v počte 4 ks pod jednu základovú pätku (celkovo 32 ks). Šírka vozovky zostane po
rekonštrukcii zachovaná, v rámci rekonštrukcie budú rozšírené chodníky na moste z pôvodnej šírky 1,25 m na 2,90
m, nové zábradlie výšky 130 cm bude zvyšovať bezpečnosť chodov a cyklistov.
Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.
Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako špeciálny stavebný úrad pre cesty II. a
III. triedy podľa § 3a ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov v spojení s ustanovením § 120 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a čl. I § 2 ods. 1 a 3 a zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej
štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie
stavebného konania verejnou vyhláškou dotknutým orgánom a známym účastníkom konania.
Nakoľko sú špeciálnemu stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad
pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa sa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania
spojeného s miestnym zisťovaním.
Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na tunajšom úrade a svoje námietky a pripomienky
uplatniť do 10 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona, na
neskoršie podané námietky nebude neprihliadnuté. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté
orgány a obec v mieste stavby.
Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť
lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k
povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní
územného plánu zóny, sa neprihliada.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť 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).
Vzhľadom na vyhlásenie núdzového stavu na území SR v je potrebné termín nahliadania do podkladov rozhodnutia
vopred telefonicky, resp. emailom dohodnúť s vybavujúcim zamestnancom.
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 internetovej stránke a úradnej tabuli obce a stavebného úradu. Za deň doručenia sa pokladá posledný
deň vyvesenia tohto oznámenia. Po uplynutí doby určenej na vyvesenie bude verejná vyhláška vrátená na OU TT
– OCDPK s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia.
Vyvesené dňa ....................................................... Zvesené dňa ..........................................
...............................................
pečiatka, podpis
Upresnenie pre doručenie:
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, Oddelenie štátnej správy a vybraných zložiek životného prostredia
kraja
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Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o ŽP- všetky zložky
Odbor krízového riadenia, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Trnave - Krajský dopravný inšpektorát
Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trnave - Okresný dopravný inšpektorát, oddelenie výkonu služby
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Ministerstvo obrany SR, Úrad správy majetku štátu

Ing. Mária Kulcsárová
vedúci
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-TT-OCDPK-2020/035821-002
Správa a údržba ciest - TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
Trnavský samosprávny kraj, Starohájska, 917 01 Trnava 1
Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika 1, 920 01 Hlohovec 1
Valbek s.r.o., Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava-Nové Mesto
Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica 1
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 834/3, 921
80 Piešťany 1
Okresný úrad Trnava, Kollárova 8, 917 02 Trnava
Okresný úrad Hlohovec, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, Dopravná, 921 01 Piešťany 1
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová, 917 01 Trnava 1
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave, Kollárova 31, 917 02 Trnava 2
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave, Starohájska 3, 917 01 Trnava 1
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava - mestská časť Ružinov
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava-Staré Mesto
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava-Karlova Ves
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava, Limbová 6053/6, 917 09 Trnava 9
O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, 080 01 Prešov 1
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
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., Priemyselná 0/10, 921 79 Piešťany 1
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná, 921 01 Piešťany 1
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava 2
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Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.
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