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Rozhodnutie
Verejná vyhláška
Popis konania / Účastníci konania
Zmena stavby pred dokončením na stavbu: „Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci, ev. č.
mosta 513—006“,povolenú rozhodnutím č. OU-TT-OCDPK-2021/002521-005 zo dňa 05.02.2021, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 12.03.2021, stavebník Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918
53 Trnava, IČO: 37847783 .
Výrok
Stavebník Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava, IČO: 37847783
podal dňa 24.09.2021 žiadosť o zmenu stavby pred dokončením na stavbu:
„Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci, ev. č. mosta 513—006“,povolenú rozhodnutím
č. OU-TT-OCDPK-2021/002521-005 zo dňa 05.02.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.03.2021. Zmena
stavby spočíva v upresnení parciel rekonštrukcie mosta.
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 podľa § 32 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov
povoľuje
podľa § 68 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) zmenu stavby „Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste
II/513 v Hlohovci, ev. č. mosta 513—006“, pred jej dokončením v nasledovnom rozsahu :
Stavba bude realizovaná na pozemkoch:
Register „C“ par. č. 40/40, 4974/1, 4974/15, 4974/3, 163/3, 4978/15, 162/1,160/1, 75/1 k. ú. Hlohovec,
Register „E“ par. č. 6518/103, 6518/505, 6518/605, 6518/101, 6518/5, 6518/305 – v k. ú. Hlohovec,
a pozemok registra „E“ 6518/104 v k. ú. Šulekovo.
Na uskutočnenie zmeny stavby sa určujú tieto ďalšie záväzné podmienky:
- Zmena stavby bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v pôvodnom stavebnom konaní. Akékoľvek iné
zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
Námietky účastníkov konania: neboli vznesené
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Odôvodnenie
Stavebník Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava, IČO: 37847783
podal dňa 24.09.2021 žiadosť o zmenu stavby pred dokončením na stavbu:
„Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci, ev. č. mosta 513—006“, povolenú rozhodnutím č.
OU-TT-OCDPK-2021/002521-005 zo dňa 05.02.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.03.2021.
Zmena stavby spočíva len v upresnení parciel, na ktorých bude rekonštrukcia realizovaná na základe komunikácie
projektanta stavby a zhotoviteľa geometrického plánu. Technické riešenie stavby sa nemení.
Oznámením č. OU-TT-OCDPK-2021/027546-002 zo dňa 30.09.2021 bolo začaté stavebné konanie vo veci zmeny
stavby pred jej dokončením verejnou vyhláškou.
Stavebný úrad preskúmal žiadosť o povolenie zmeny stavby v konaní podľa § 68 ods. 2 stavebného zákona a zistil,
že jej uskutočnením nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené
záujmy účastníkov konania. Vzhľadom na vyššie uvedené stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti rozhodnutia.
Účastníci konania a dotknuté orgány si počas danej lehoty neuplatnili žiadne námietky voči vydaniu povolenia na
zmenu stavby pred jej dokončením.
Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je žiadateľ
oslobodený od správnych poplatkov.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie na Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát
cestnej dopravy a pozemných komunikácií do 15 dní odo dňa oznámenia prostredníctvom Okresného úradu Trnava,
odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, podľa §§ 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Podľa §140c ods. 8 stavebného zákona proti rozhodnutiu, ktorému predchádzalo konanie podľa osobitného predpisu,
má právo podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad
povolenia s obsahom rozhodnutia podľa osobitného predpisu. Lehota na podanie odvolania podľa §140c ods. 8
stavebného zákona je 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia. Podľa §140c ods. 10
stavebného zákona podaním odvolania podľa §140c ods. 8 stavebného zákona sa ten, kto ho podal, stáva účastníkom
konania.
Odvolanie je možné podať na Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát cestnej dopravy
a pozemných komunikácií, prostredníctvom Okresného úradu Trnava, odboru cestnej dopravy a pozemných
komunikácií.
Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné príslušným súdom.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.
(stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na
úradnej tabuli a webovom sídle Okresného úradu Trnava (http://www.minv.sk/?okresne-urady-klientskecentra&urad=5&odbor=9&sekcia=uradna-tabula#popis; https://cuet.slovensko.sk) a úradnej tabuli a webovom sídle
obce. Za deň doručenia sa podkladá posledný deň vyvesenia rozhodnutia. Po uplynutí doby určenej na vyvesenie
bude verejná vyhláška vrátená na OU TT – OCDPK s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia.
Vyvesené dňa ........................... .................................
pečiatka, podpis
Zvesené dňa ........................... .................................
pečiatka, podpis
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Zverejnenie rozhodnutia podľa § 69 ods. 3 stavebného zákona na úradnej tabuli a webovom sídle stavebného úradu
(odo dňa vydania až do nadobudnutia jeho právoplatnosti).
Upresnenie doručenia na vedomie:
1. Okresný úrad Hlohovec - Odbor starostlivosti o ŽP, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec - všetky zložky
Okresný úrad Hlohovec - Odbor krízového riadenia, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Ing. Mária Kulcsárová
vedúci
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10006

Doručuje sa
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 917 02 Trnava, Slovenská republika
Trnavský samosprávny kraj, Starohájska , 917 01 Trnava, Slovenská republika
Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, Slovenská republika
VALBEK&PRODEX, spol. s r.o., Rusovská cesta 16 , 851 01 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská
Štiavnica, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 834/3, 921
80 Piešťany, Slovenská republika
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská , 817 62 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, 080 01 Prešov, Slovenská republika

Na vedomie
Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o ŽP, Oddelenie štátnej správy a vybraných zložiek životného prostredia
kraja , Kollárova 8, 917 02 Trnava
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, Krajský dopravný inšpektorát , Kollárova 31, 917 02 Trnava 2
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave, Okresný dopravný inšpektorát, Oddelenie výkonu služby ,
Námestie Slobody 13, 922 03 Vrbové
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava - mestská časť Ružinov
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií , Námestie
slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava 15
Okresný úrad Hlohovec Odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec 1
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislava
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava, Limbová 6053/6, 917 09 Trnava 9
Ministerstvo obrany SR, Úrad správy majetku štátu, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3
Západoslovenská distribučná, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 0/10, 921 79 Piešťany 1
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná, 921 01 Piešťany 1
OTNS, a. s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava-Nové Mesto
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova, 851 01 Bratislava-Petržalka
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec 1
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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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