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OU-TT-OCDPK-2021/004394-009 Ing. Eva Jakabovičová

•
Trnava
10. 05. 2021

Vec
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou
Stavba "Komerčno - podnikateľská zóna Trnava, Mikovíniho, Zelenečská ulica", SO 07.2 Okružná križovatka na
ceste III/1287, SO 08.2 Malá okružná križovatka, sadové úpravy
Stavebník ISLAND, s.r.o., IČO: 47 206 705, Strojárenská 1C, 917 02 Trnava v zastúpení Ing. Michaela
Marková, Tupolevova 10, 851 01 Bratislava podal 22.12.2020 na Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Komerčno-podnikateľská zóna,
Trnava, Mikovíniho, Zelenečská ulica“, stavebné objekty
SO 07.2 – Okružná križovatka na ceste III/1287,
SO 08.2 – Malá okružná križovatka, Sadové úpravy,
na pozemkoch par. č.:
reg. „C“ par. č. 10548/112 (odčlenený z pôvodnej parcely 10548/32 reg. „C“), reg. „C“ par. č. 10548/37, reg. „C“
par. č. 10547/2, reg. „C“ par. č. 10548/106 (odčlenený z pôvodnej parcely reg. „C“ 10548/6), reg. „C“ par. č. 10547/1
(reg. „E“: par. č. 1153/3, 1084/6) v k. ú. Trnava, v obci Trnava.
Na predmetnú stavbu vydalo Mesto Trnava rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. OSaŽP/87-25011/2020/Krch zo
dňa 14.04.2020, právoplatnosť nadobudlo dňa 01.06.2020.
Predmetná stavba súvisí s činnosťou, pre ktorú bolo vykonané zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
ktoré bolo ukončené rozhodnutím Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-TTOSZP3-2018/006793/ŠSMER/Šá zo dňa 11.06.2018, právoplatným dňa 12.07.2018, s výrokom, že navrhovaná
činnosť „Komerčno – podnikateľská zóna Trnava Zelenečská - Mikovíniho ul.“, k. ú. Trnava, sa nebude posudzovať.
Stavba „Komerčno – podnikateľská zóna, Trnava – Mikovíniho – Zelenečská ulica“ je situovaná pri ceste III/1287 v
k. ú. Trnava. Areál navrhovanej stavby bude dopravne napojený na miestnu komunikáciu ul. Mikovíniho ako aj na
cestu III/1287. Dopravné napojenie predmetnej stavby na cestu III/1287 bude prostredníctvom okružnej trojramennej
križovatky na ceste III/1287 priemeru D = 30,00 m. Križovatka bude jednopruhová so šírkou jazdného pruhu na
okruhu 7,20 m. Bude vybudovaná vo vzdialenosti 135 m od okružnej križovatky Zelenečská – Mikovíniho – Gen.
Goliana smerom z Trnavy na Zeleneč a vo vzdialenosti 125 m od plánovanej vetvy mimoúrovňovej križovatky cesty
I/61 južného obchvatu mesta Trnava. Úprava cesty III/1287 bude v dl. cca 100 m. Súčasťou okružnej križovatky
budú aj sadovnícke úpravy stredového ostrovčeka okružnej križovatky.
Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

____________________________________________________________________________________
Telefón

E-mail

Internet

IČO

+421335564285

ocdpk.tt@minv.sk

www.minv.sk

00151866

OU-TT-OCDPK-2021/004394-0042800/2021

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. 3 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 s § 61 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania a súčasne na prejednanie žiadosti
nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
10. jún 2021, t. j. štvrtok o 9.00 hod.
so stretnutím na mieste stavby, t. j. pri ceste III/1287 v mieste budúcej okružnej križovatky.
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 pojednávaní.
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.
Oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zákona.
Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovom sídle Mesta Trnava a OÚ TT – OCDPK:
(https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=5&odbor=9&sekcia=uradna-tabula#popis, https://
cuet.slovensko.sk/).
Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia.

Vyvesené dňa ....................................................... Zvesené dňa ..........................................
...............................................
pečiatka, podpis
Doručí sa účastníkom konania – verejnou vyhláškou:
1. Známym a neznámym právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám,
ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť oznámením priamo dotknuté.
2. Zainteresovaná verejnosť podľa ust. § 24 – 27 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzované vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov v zmysle rozhodnutia č. OU-TTOSZP3-2018/006793/ŠSMER/Šá zo dňa 11.06.2018, právoplatným dňa 12.07.2018.

Ing. Mária Kulcsárová
vedúci
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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Rozdeľovník k číslu OU-TT-OCDPK-2021/004394-009
ISLAND, s.r.o., Strojárenská 1C, 917 02 Trnava 2
Michaela Marková, Tupolevova 1008/10, 851 01 Bratislava 5
Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava
Obec Zeleneč, Školská 224/5, 919 21 Zeleneč pri Trnave
Ing. Hana Fraňová, Ulica Františka Veselovského 3582/2, 917 01 Trnava 1
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto
Trnavský samosprávny kraj, Starohájska, 917 01 Trnava 1
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie
Slobody 6, 810 05 Bratislava-Staré Mesto
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava - mestská časť Ružinov
Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o ŽP - všetky zložky, Kollárova 8, 917 02 Trnava
Okresný úrad Trnava, Pozemkový a lesný odbor, Kollárova 8, 917 02 Trnava 2
Okresný úrad Trnava, Odbor krízového riadenia , 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, Okresný dopravný inšpektorát, oddelenie výkonu služby,
Starohájska 3, 917 01 Trnava 1
Západoslovenská distribučná, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
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
MAVOS, s.r.o., Voderady 262, 919 42 Voderady
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov
Siemens Mobility, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 4
OTNS, a. s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava-Nové Mesto
TT-IT, s.r.o., Trhová 2, 917 01 Trnava 1
Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 02 Trnava 2
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava 2
Poľnohospodárske družstvo Zeleneč, Družstevná 716, 919 21 Zeleneč

OU-TT-OCDPK-2021/004394-0042800/2021

3/3

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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