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Vec
Stavba "Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy, III. etapa v TT kraji, I/13 a I/63 Veľký Meder" - oznámenie
o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením verejnou vyhláškou
Stavebník Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Bratislava, Miletičova 19, 820 05 Bratislava
požiadal dňa 25.02.2022 listom č. SSC/10111/2022/6150/5513 zo dňa 21.02.2022 Okresný úrad Trnava, odbor
cestnej dopravy a pozemných komunikácií v sídle kraja o vydanie povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením
na stavbu:
„Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v TT kraji, I/13 a I/63 Veľký Meder“,
povolenú rozhodnutím č. OU-TT-OCDPK-2020/018157-009 zo dňa 20.07.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť
dňa 21.08.2020,
na pozemkoch reg. „C“ par. č. 935/2, 1452/2, 1449/10, 1443/21, 1443/22, 1443/24, 1452/1, 1452/3 v k. ú. Veľký
Meder.
Zmena stavby pred jej dokončením spočíva v zmene termínu jej dokončenia. Dôvodom predĺženia lehoty na
ukončenie stavby je neukončený proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. Tým sa oneskorí začiatok
realizácie stavby voči pôvodne plánovanému termínu. Z uvedeného dôvodu stavebník žiada o zmenu termínu
ukončenia stavby do 31.12.2023.
Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o zmene stavby pred dokončením.
Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v sídle kraja ako špeciálny stavebný úrad
pre cesty I. triedy podľa § 3a ods. 2 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 § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.
z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 68 stavebného zákona
oznamuje začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením.
Nakoľko sú špeciálnemu stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad
pre posúdenie navrhovanej zmeny stavby, upúšťa sa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania
spojeného s miestnym zisťovaním.
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Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na tunajšom úrade a svoje námietky a pripomienky
uplatniť do 7 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 dotknutých orgánov 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, Kollárova 8, 917 02 Trnava (úradné hodiny sú v pondelok, utorok a štvrtok 8.00 – 15.00, streda
8.00 – 17.00 a piatok 8.00 – 14.00), 4 poschodie, č. dv. 437.
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 úradnej tabuli a webovom sídle Okresného úradu Trnava https://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 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 ........................... . .............................................
pečiatka, podpis
Zvesené dňa .............................. ...............................................
pečiatka, podpis

Ing. Mária Kulcsárová
vedúci
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava - mestská časť Ružinov
Mesto Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder
TESCO STORES SR, a.s., Cesta na Senec 2, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1
DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava-Nové Mesto
Trnavský samosprávny kraj, Odbor dopravnej politiky, Starohájska, 917 01 Trnava 1
Správa a údržba ciest - TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
TSM Veľký Meder, s.r.o., Nezábudková 1671/1, 932 01 Veľký Meder
Okresný úrad Dunajská Streda odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929
01 Dunajská Streda
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Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor starostlivosti o ŽP - všetky zložky , Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01
Dunajská Streda 1
Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor krízového riadenia , Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda 1
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave, Krajský dopravný inšpektorát , Kollárova 31, 917 02 Trnava 2
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dunajskej Strede, Okresný dopravný inšpektorát , Múzejná 231/6, 929
24 Dunajská Streda 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, Trhovisko, 929 01 Dunajská Streda 1
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová, 917 01 Trnava 1
Západoslovenská distribučná, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná, 921 01 Piešťany 1
SITEL s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice-Vyšné Opátske
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, 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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