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Rozhodnutie
o prerušení stavebného konania verejnou vyhláškou
Popis konania / Účastníci konania
Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Bratislava, Miletičova 19, 820 05 Bratislava, stavba
„Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy, 1 etapa – I/13 Most cez odvodňovací
kanál Čalovo – Medveďov"
Výrok
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 § 29 ods. 1 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 140c
ods. 5 stavebného zákona
prerušuje stavebné konanie
vo veci stavby „Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy, 1 etapa – I/13 Most
cez odvodňovací kanál Čalovo – Medveďov“ stavebné objekty:
SO 201 - 00 Most cez odvodňovací kanál Čalovo – Medveďov – prestavba
SO 201 - 01 Most cez odvodňovací kanál Čalovo – Medveďov – asanácia,
do dňa právoplatného ukončenia konania podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - rozhodnutia
č. OU-DS-OSZP-2021/009307-011 zo dňa 14.07.2021.
Odôvodnenie
Okresnému úradu Trnava, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií v sídle kraja ako špeciálnemu
stavebnému úradu pre cesty I. triedy bola dňa 30.09.2021 stavebníkom Slovenská správa ciest, Investičná výstavba
a správa ciest Bratislava, Miletičova 19, 820 05 Bratislava, IČO: 00003328, podaná žiadosť o vydanie stavebného
povolenia na stavbu „Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy, 1 etapa – I/13
Most cez odvodňovací kanál Čalovo – Medveďov“, stavebné objekty:
SO 201 - 00 Most cez odvodňovací kanál Čalovo – Medveďov - prestavba
SO 201 - 01 Most cez odvodňovací kanál Čalovo – Medveďov - asanácia
na pozemku registra „C“ par. č. 923/1 v k. ú. Čiližská Radvaň.
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Špeciálny stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania oznámením č. OU-TT-OCDPK-2021/028479-03 zo
dňa 15.10.2021 verejnou vyhláškou a nakoľko žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej
stavby, upustil podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním.
Súčasne listom č. OU-TT-OCDPK-2021/028479-004 zo dňa 15.10.2021 vyžiadal záväzné stanovisko Ministerstva
životného prostredia, Sekcie posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné
prostredie k stavebnému konaniu, v zmysle §140c stavebného konania, či neprišlo k zmene v predmetne konania v
porovnaní s predmetom posudzovania na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.. V zisťovacom konaní
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. pre posúdenie vplyvov navrhovanej zmeny činnosti „Modernizácia vybraných úsekov
ciest I. triedy v TT a NR kraji, I/13 Veľký Meder – Medveďov“ bolo vydané rozhodnutie č. 9679/2021-11.1.1/rcR zo dňa 28.07.2021, právoplatné dňa 02.09.2021. Predmetné konanie zahŕňalo všetky stavebné objekty vrátane
objektu Most ev. č. 13-003 (km 6,642) cez Odvodňovací kanál Čalovo.
Ministerstvo ŽP SR, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné
prostredie, vydal pod č. 9679/2021-1.7/mv 58368/2021 zo dňa 26.10.2021 záväzné stanovisko, v ktorom konštatuje,
že návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, s rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky
č. 9679/2021-11.1.1/rc/R zo dňa 28.07.2021 a v ňom stanovenými podmienkami.
Po vydaní oznámenia o začatí stavebného konania Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o ŽP, listom č.
OU-DS-OSZP-2021/019522-02 zo dňa 21.10.2021, oznámil špeciálnemu stavebnému úradu, že navrhovaná činnosť
„Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy, 1 etapa – I/13 Most cez odvodňovací
kanál Čalovo – Medveďov“ bola posudzovaná podľa zákona o posudzovaní vplyvov a Okresný úrad Dunajská
Streda, odbor starostlivosti o ŽP vydal rozhodnutie OU-DS-OSZP/2021/009307-011 zo dňa 14.07.2021, ktoré nie
je právoplatné. Voči uvedenému rozhodnutiu podalo dňa 18.07.2021 odvolanie Združenie domových samospráv. V
prípade nadobudnutia právoplatnosti predmetného rozhodnutia žiada OU DS, OSZP o zaslanie dokumentov podľa
§ 140c ods. 2 stavebného zákona.
Vzhľadom na to špeciálny stavebný úrad na uvedenú stavbu prerušuje stavebné konanie do dňa právoplatného
ukončenia konania podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - rozhodnutia č. OU-DSOSZP-2021/009307-011 zo dňa 14.07.2021, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Špeciálny
stavebný úrad bude pokračovať v konaní, len čo pominú prekážky, pre ktoré 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 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v
znení neskorších predpisov nie je možné odvolať. Rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.

Toto rozhodnutie 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 rozhodnutie. 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
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Doručí sa účastníkom konania – verejnou vyhláškou:
1. Známym a neznámym právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo
stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť oznámením priamo dotknuté.
2. Zainteresovaná verejnosť podľa ust. § 24 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ing. Mária Kulcsárová
vedúci
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10006

Doručuje sa
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika
DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 141/2,4 , 832 03 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika

Na vedomie
Obec Čiližská Radvaň, Čiližská Radvaň 285, 930 08 Čiližská Radvaň
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 1
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
Okresný úrad Dunajská Streda odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929
01 Dunajská Streda
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, Trhovisko, 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
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová, 917 01 Trnava 1
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja, odštepný závod, Karloveská 2,
842 17 Bratislava 4
Ministerstvo obrany SR, Úrad správy majetku štátu, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3
Trnavský samosprávny kraj, Odbor dopravnej politiky, Starohájska, 917 01 Trnava 1
Správa a údržba ciest - TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
Západoslovenská distribučná, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná, 921 01 Piešťany 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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