OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA
ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
Kollárova 8, 917 02 Trnava
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Trnava
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Rozhodnutie
o prerušení odvolacieho konania
Popis konania / Účastníci konania
1. ambiente SK, spol. s r.o., Ulica Komenského 6497/14A, 917 01 Trnava
2. TOP Development, a. s., ul. Františkánska 7517/4, 917 01 Trnava
3. McDonald's Slovakia, spol. s r.o., Einsteinova 33, 851 01 Bratislava
4. Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
5. ESCO Distribičné sústavy, a.s., Ulica Františkánska 7517/4, 917 01 Trnava
6. Projektant: proARP s.r.o., Floriánska 17, 040 01 Košice
7. RP Trnava, a. s., Laurinská 18, 821 04 Bratislava
8. Združenie domových samospráv, o. z., Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava
Výrok
Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný správny orgán podľa § 2 ods.
1 a 3 zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a podľa § 3 ods. 1 písm. c), ods. 5 písm. c) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 135/1961 Zb.“) v spojení s ustanovením § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 71/1967 Zb.“), podľa
ust. § 29 ods. 1 správneho poriadku
prerušuje
konanie vo veci odvolania Združenia domových samospráv, v zast. predsedom Marcelom Slávikom, so sídlom
Rovniankova 14, 851 02 Bratislava, proti stavebnému povoleniu vydanému stavebným úradom mesta Trnava č.
OSaŽP/39325-102211/2021/MH zo dňa 09.11.2021, ktorým podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre stavebníka RP Trnava, a.s., IČO:47144513,
Laurinská 18, 811 01 Bratislava – Staré Mesto v zastúpení spoločnosťou ambiente SK spol. s r.o., IČO: 36262935,
Ulica Komenského 14/A, 917 01 Trnava povolil stavbu „Logisticko dodávateľské centrum, Trnava, objekt SC –
fáza II“, stavebný objekt „SO 201 Komunikácie a spevnené plochy“ na pozemkoch par. č. 10080/157, 10080/251,
10080/322, 10080/323, 10080/324, 10080/325, 10080/342, 10080/455, 10080/456 reg. „C“ v k. ú. Trnava, do doby
doriešenia časti odvolania, ktoré smeruje proti obsahu záväzného stanoviska dotknutého orgánu - Okresného úradu
Trnava, Odboru starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia.
Odôvodnenie
Napadnutým rozhodnutím OSaŽP/39325-102211/2021/MH zo dňa 09.11.2021 stavebný úrad mesta Trnava, podľa
§ 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov a § 10 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z. pre stavebníka stavebníka RP Trnava, a.s., IČO:47144513,
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Laurinská 18, 811 01 Bratislava – Staré Mesto v zastúpení spoločnosťou ambiente SK spol. s r.o., IČO: 36262935,
Ulica Komenského 14/A, 917 01 Trnava povolil stavbu „Logisticko dodávateľské centrum, Trnava, objekt SC –
fáza II“, stavebný objekt „SO 201 Komunikácie a spevnené plochy“ na pozemkoch par. č. 10080/157, 10080/251,
10080/322, 10080/323, 10080/324, 10080/325, 10080/342, 10080/455, 10080/456 reg. „C“ v k. ú. Trnava.
Na umiestnenie predmetnej stavby vydal stavebný úrad mesta Trnava územné rozhodnutie č.
OSaŽP/36856-79993/2021/Ká zo dňa 22.06.2021, právoplatnosť nadobudlo dňa 13.07.2021.
Proti vydanému stavebnému povoleniu podal odvolanie dňa 15.11.2021 účastník konania Združenie domových
samospráv, v. z. Marcelom Slávikom.
Podľa ust. § 8 ods. 2 písm. c) vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona, k žiadosti o stavebné povolenie sa prikladajú rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo
iné opatrenia dotknutých orgánov a obce.
V zmysle §140c ods. 8) stavebného zákona, proti územnému rozhodnutiu o umiestnení stavby, územnému
rozhodnutiu o využití územia, stavebnému povoleniu a kolaudačnému 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.
Dotknutý orgán, Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP,
vydal záväzné stanovisko č. OU-TT-OSZP3-2021/028851-003 zo dňa 20.10.2021 k žiadosti o vydanie záväzného
stanoviska a oznámeniu o začatí stavebného konania vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu „Logisticko
dodávateľské centrum, Trnava, objekt SC – fáza II“ v rozsahu stavebného objektu SO 201 Komunikácie a spevnené
plochy, na pozemkoch par. č. 10080/157, 10080/251, 10080/322, 10080/323, 10080/324, 10080/325, 10080/342,
10080/455, 10080/456 reg. „C“ v k. ú. Trnava, že projektová dokumentácia a žiadosť o vydanie záväzného
stanoviska a oznámenie o začatí stavebného konania je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní
vplyvov, s vydaným rozhodnutím č. G2006/01895/ŠSMER/Ku zo dňa 11.09.2006 zo zisťovacieho konania, ktoré
vydal Obvodný úrad životného prostredia Trnava a s jeho podmienkami, so Záverečným staviskom pod č. č.
7713/2008-3.4/fp zo dňa 29.12.2008 vydaným Ministerstvom životného prostredia SR a s vyjadrením k oznámeniu
zmeny navrhovanej činnosti Logisticko dodávateľské centrum Trnava, TMT-SC“ č. G 2012/02266/ŠSMER/PB zo
dňa 17.10.2012.
V zmysle ust. 140b ods. 6) stavebného zákona, ak odvolanie proti rozhodnutiu podľa tohto zákona smeruje proti
obsahu záväzného stanoviska, odvolací orgán konanie preruší a vyžiada si stanovisko k obsahu odvolania od
dotknutého orgánu príslušného na vydanie záväzného stanoviska. Odvolanie spolu so stanoviskom dotknutého
orgánu k obsahu odvolania predloží odvolací orgán orgánu, ktorý je nadriadeným orgánom dotknutého orgánu a
vyžiada si od neho potvrdenie alebo zmenu záväzného stanoviska. Počas prerušenia konania neplynú lehoty na
rozhodnutie o odvolaní.
Z dôvodu, že námietky odvolateľa smerujú proti obsahu záväzného stanoviska dotknutého orgánu, odvolací orgán
bude ďalej postupovať v súlade s ust. § 140b ods. 6) stavebného zákona a v zmysle § 29 ods. 1 správneho poriadku
prerušil konanie, do doby doriešenia námietok, smerujúcich proti obsahu záväzného stanoviska dotknutého orgánu,
Okresného úradu Trnava, Odboru starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP č. OU-TTOSZP3-2021/028551-003 zo dňa 20.10.2021.
Odvolací orgán bude v konaní pokračovať v súlade s ust. § 29 ods. 4 správneho poriadku len čo pominie prekážka,
pre ktorú sa konanie prerušilo.
Počas prerušenia konania v súlade s ust. § 29 ods. 5 správneho poriadku lehoty neplynú.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa ust. § 29 ods. 3 zákona č. 71/1967 o správnom konaní nemožno odvolať.
Rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.
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Zverejnenie rozhodnutia o prerušení odvolacieho konania je uskutočnené podľa § 69 ods. 3 stavebného zákona a
musí byť zverejnené odo dňa jeho vydania až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odvolaní.
Zverejnenie na centrálnej úradnej elektronickej tabuli podľa ust. § 34 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších
predpisov (zákon o e-Governmente).
Internetová stránka (web): Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, sekcia Úradná
tabuľa.
Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – úradná tabuľa:
Vyvesené dňa ......................................... Zvesené dňa ..................................
...............................
Podpis a pečiatka
Ing. Mária Kulcsárová
vedúci
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10006

Doručuje sa
ambiente SK, spol. s r.o., Komenského 14A, 917 01 Trnava, Slovenská republika
McDonald's Slovakia spol. s r.o., Einsteinova 33, 851 01 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika
ESCO Distribučné sústavy a.s., Františkánska , 917 01 Trnava, Slovenská republika
proARP s.r.o., Floriánska 171363, 040 01 Košice, Slovenská republika
TOP Development, a.s., Františkánska 4, 917 01 Trnava, Slovenská republika
Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava, Slovenská republika
RP Trnava, a. s., Laurinská 18, 811 01 Bratislava, Slovenská republika

Na vedomie
Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava
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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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