ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH
KOMUNIKÁCIÍ
Kollárova 8, 917 02 Trnava
___________________________________________________________________________
č. spisu: OU-TT-OCDPK-2019/013602/Ja /2

STAVEBNÉ
- verejnou

V Trnave dňa 02. 05. 2019

POVOLENIE
vyhláškou-

Stavebník Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Bratislava,
Miletičova 19, 820 05 Bratislava
podal dňa 22.03.2019 na tunajší úrad žiadosť o vydanie
stavebného povolenia na stavbu „Cesta I/51 Holíč – most, ev. č. 51-050“, stavebný objekt 201-00
Most, na pozemkoch par. č. 12164/1 v 13182/1 v k. ú. Holíč. Dňa 14.12.2018 pod číslom 9378/18
vydalo Mesto Holíč súhlas na vydanie stavebného povolenia pre špeciálny stavebný úrad.
Okresný úrad Trnava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v sídle kraja ako
špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 3a ods. 2 a § 16 ods. 1, 5 a 6 zák. č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 1
a 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a podľa § 32 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť v stavebnom
konaní a rozhodol takto:
Stavba „Cesta I/51 Holíč – most, ev. č. 51-050“,
stavebný objekt 201 - 00 Most na pozemkoch par. č. 12164/1 a 13182/1 v k. ú. Holíč sa podľa
§ 66 stavebného zákona

p o v o ľ u j e.
Stručný popis stavby:
Stavba - mostný objekt sa nachádza na ceste I/51 v km 61,889 v k. ú. Holíč mimo zastavaného
územia obce v úseku Holíč – Hodonín.
Súčasný stav mosta:
Ide o most o dvoch poliach, z jednoducho uložených 11 – ich prefabrikovaných predpätých nosníkov
typu „Vloššák“, monoliticky navzájom spojených. Nosníky sú uložené na dvoch krajných
železobetónových oporách a jednom betónovom pilieri. Most bol postavený v roku 1959.
Zaťažiteľnosť mosta na základe statického výpočtu (apríl 2009):
- normálna zaťažiteľnosť Vn = 23,0 t
- výhradná zaťažiteľnosť Vr = 54,0 t
- výnimočná zaťažiteľnosť Ve = 141,0 t

1

Cieľom stavby je odstránenie nevyhovujúceho stavebno – technického stavu mosta (stav V – zlý),
zvýšenie zaťažiteľnosti mostného objektu a bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
Názov objektu
Evidenčné číslo mosta
Kraj/okres
Katastrálne územie
Správca mosta
Charakteristika mosta
(STN 73 62 00, čl. 15)

Svetlosť mostných otvorov
Rozpätie mostných otvorov
Dĺžka premostenia
Dĺžka mosta
Šikmosť mosta
Šírka medzi obrubníkmi
Šírka chodníka
Šírka medzi zvodidlami
Výška mosta
Stavebná výška
Plocha mosta
Nosná konštrukcia
Zaťaženie mosta
Zaťažiteľnosť mosta

: SO 201 - 00 Most
: 51-050
: Trnavský/Holíč
: Holíč
: Slovenská správa ciest
: a) na pozemnej komunikácii
b) –
c) most nad vodným tokom
d) 2 - poľový
e) jednopodlažný
f) s hornou mostovkou
g) nepohyblivý
h) trvalý
i) výškovo bez sklonu a smerovo v oblúku
j) šikmý, šikmosť pravá 82 º
k) s normovou zaťažiteľnosťou
l) masívny
m) vyľahčený
n) doskový
o) uzavreto usporiadaný
p) s neobmedzenou voľnou výškou
kolmá: 14,578 + 14,558 m, šikmá: 14,793 + 14,654 m
kolmé: 16,087 + 15,911 m, šikmé: 16,404 + 16,154 m
kolmá: 31,016 m, šikmá: 31,345 m
39,408 m
pravá 82 o = 91,111g
11,50 m (kolmá na obrubníky)
0m
11,50 m
4,36 m
0,790 m
31,345 x 11,50 = 360,47 m 2
(dĺžka premostenia x šírka medzi zvodidlami)
monolitická železobetónová doska
zaťaženie dopravou podľa STN EN 1991-1-4
zaťažovací systém LM1, LM2, LM3,
skupiny sk1a, sk1b, sk2, sk5.
normálna Vna = 40 t, výnimočná Vnc = 300 t,
na 1 nápravu Vnb = 40 t

Rozsah opravy mosta:
Zemné práce budú spočívať vo výkope tesne za oporami mosta v priestore existujúcej komunikácie.
Na moste a priľahlom úseku cesty sa mení kryt vozovky a zhotovia sa nové vrstvy vozovky.
Základné práce na moste budú obsahovať:
- kompletnú výmenu nosnej konštrukcie a jej nahradenie betónovou vyľahčenou doskou v celej
šírke mosta,
- odstránenie poškodeného betónu podpier prúdovou injektážou a opieskovaním,
- lokálnu reprofiláciu krycej betónovej vrstvy podpier v miestach jej poškodenia a
korózie
betonárskej výstuže, ošetrenie výstuže a vytvorenie ochranného náteru celej konštrukcie podpier,
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- zhotovenie novej prechodovej oblasti a nových záverných múrikov a mostných záverov.
Počas realizácie stavby mosta bude na nevyhnutne nutný čas úplne vylúčená premávka z mosta
s vedením dopravy po obchádzkovej trase.
V súvislosti s realizáciou opravy mosta nie je potrebné vykonať žiadne preložky nadzemných,
pozemných ani podzemných vedení.
Pre uskutočnenie stavby sa v zmysle § 66 stavebného zákona a § 10 vyhl. 453/2000 Z. z. určujú
tieto podmienky :
1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je
súčasťou tohto stavebného povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť prevedené bez
predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu.
2. Toto stavebné povolenie sa vzťahuje na stavbu cesty I/51 a jej súčastí (zák. č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa
vykonáva zákon o pozemných komunikáciách a technické podmienky TP078 (TP 15/2013)
Usporadúvanie cestnej siete).
3. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby v zmysle § 75 zák. č.50/1976 Zb. v
znení neskorších predpisov orgánom alebo organizáciou na to oprávnenou.
4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané základné ustanovenia stavebného zákona
uvedené v §§ 43d až 46d a príslušné STN.
6. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 ods. 1
zák. č. 71/1967 Zb.). Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá.
7. Stavbu bude uskutočňovať : zhotoviteľ vybratý v zmysle zákona o verejnom obstarávaní:
Skupina dodávateľov STRABAG PaIS – STRABAG – INPEK HOLDING, Vedúci člen
skupiny: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o., Mlynské nivy 61/A, 820 15
Bratislava.
8. Stavba bude ukončená najneskôr do 31.12.2019.
9. Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác vyžiadať si od príslušných vlastníkov
informácie o podzemných vedeniach, zabezpečí ich vytýčenie a ochranu pred poškodením.
Počas prác je povinný dodržiavať ich ochranné pásma podľa príslušných ustanovení
záväzných právnych predpisov a noriem.
10. Stavebník pri výkone svojej funkcie nahradí škody spôsobené tretím osobám podľa
osobitných predpisov z titulu svojej zodpovednosti, prípadne zabezpečí uvedenie veci do
pôvodného stavu.
11. Stavebník zabezpečí, aby počas výstavby použité cesty a miestne komunikácie pre účely
staveniskovej dopravy boli v dobrom zjazdnom stave a pripustí oprávnené nároky stavebného
úradu, ak dôjde k ich opotrebovaniu v podstatne zvýšenej miere (zák. č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách v platnom znení).
12. Stavebník bude vykonávať občasný dozor investora počas celej doby výstavby.
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13. Stavebník umiestni na stavenisku na vhodnom a viditeľnom mieste tabuľku s označením
stavby a stavebníka.
14. Stavbyvedúci (stavebník) je v zmysle § 46d stavebného zákona povinný viesť stavebný
denník.
15. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
16. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov konania:
- dodržať podmienky súhlasu (aktualizácia) vydaného Okresným úradom Skalica, odboru
starostlivosti o životné prostredie č. OU-SI-OSZP-2018/001087-002 zo dňa 21.12.2018 –
záväzného stanoviska podľa zákona o vodách,
- dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Skalica, odboru starostlivosti o životné
prostredie č. OU-SI-OSZP-2018/001076-002 zo dňa 06.12.2018 a pôvodného vyjadrenia
Obvodného úradu životného prostredia v Senici, Odboru štátnej správy životného prostredia
v Skalici č. OP-1167-4/2011-Cer zo dňa 16.11.2011 z hľadiska ochrany prírody a krajiny,
- dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Skalica, odboru starostlivosti o životné
prostredie č. OU-SI-OSZP-2018/001082-002 zo dňa 12.12.2018 - záväzného stanoviska podľa
zákona o odpadoch,
- dodržať podmienky stanoviska Okresného úradu Skalica, odboru starostlivosti o životné
prostredie č. OU-SI-OSZP-2018/001080-002 zo dňa 6.12.2018 a pôvodného vyjadrenia
Obvodného úradu životného prostredia v Senici, Odboru štátnej správy životného prostredia
v Skalici č. O-1168-2/2010- BRE zo dňa 27.10.2011 z hľadiska ochrany ovzdušia,
- dodržať podmienky vyjadrenia Ministerstva obrany SR, Agentúry správy majetku, č. ASM50-2773/2018 zo dňa 23.10.2018,
- dodržať podmienky záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Trnava č.
KPUTT-2018/22393-2/93567/Tur zo dňa 23.11.2018,
- dodržať podmienky záväzného stanoviska - súhlasu na vykonávanie činnosti v ochrannom
pásme dráhy vydaného Ministerstvom dopravy a výstavby SR, sekciou železničnej dopravy
a dráh, odboru dráhový stavebný úrad 09475/2019/SŽDD/09700 zo dňa 01.02.2019,
- dodržať podmienky stanoviska Železníc Slovenskej republiky Bratislava, Generálneho
riaditeľstva, Odboru expertízy č. 04222/2019/O230-7 zo dňa 04.01.2019 a pôvodného
stanoviska ŽSR č. 10303/2012/O420-2 zo dňa 12.01.2012,
- dodržať podmienky vyjadrenia Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. OZ Bratislava,
Správa povodia Moravy, Malacky č. CS SVP OZ BA 2965/2018/2 zo dňa 25.10.2018,
- dodržať podmienky vyjadrení Západoslovenskej distribučnej, a. s.
Bratislava č. CD80894/2018 zo dňa 07.11.2018 a stanoviska CZ-154805/2011 zo dňa 27.10.2011,
- dodržať podmienky vyjadrenia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Bratislava č.
49622/2018/BP zo dňa 29.11.2018,
- dodržať podmienky vyjadrenia SPP distribúcia, a.s., č. TD/NS/0682/2018/Ka zo dňa
21.11.2018,
- dodržať 0 podmienky vyjadrenia Slovak Telekom, a.s. Bratislava č. 6611831567 zo dňa
09.11.2018,
- dodržať podmienky vyjadrenia Michlovský, s. r. o., Piešťany č. BA-3633/2018 zo dňa
26.11.2018.
17. Počas prác bude premávka na ceste I/51 v mieste mosta uzavretá a usmerňovaná prenosným
dopravným značením na obchádzkovú trasu podľa určení na použitie prenosného dopravného
značenia na území SR vydaných:
- na ceste I/51 a I/2 v okrese Skalica a Senica Okresným úradom Trnava, odborom cestnej
dopravy a pozemných komunikácií pod č. OU-TT-OCDPK-2019/012311 zo dňa 15.3.2019,
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na cestách II/426, II/590, III/1121, III/1127 a III/1146 v okrese Skalica a ceste II/500 v okrese
Senica Okresným úradom Senica, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod č.
OU-SE-OCDPK-2019/005381/KOA zo dňa 05.04.2019,
- na miestnych komunikáciách v meste Holíč podľa určenia prenosného DZ vydaného Mestom
Holíč pod č. 2880/2993/19/VaŽP Spis 778 zo dňa 14.03.2019,
- na miestnych komunikáciách v Meste Skalica podľa určenia vydaného Mestom Skalica,
na území ČR podľa určenia prechodnej úpravy premávky
- vydanej na cestách I/51, I/55 a I/70H Krajským úradom Juhomoravského kraja, odboru
dopravy – detašované pracovisko Hodonín č. JMK 36790/2019 zo dňa 8.03.2019,
- vydanej na cestách II/380, II/432, II/431, III/05531, III/05532 v k. ú. Hodonín a na cestách
III/423237, III/4258 v k. ú. Rohatec Mestským úradom Hodonín, odborom investic a údržby,
pod č. MUHO 2867/2019 OIaU, č.j. MUHOCJ 17504/2019 zo dňa 08.03.2019,
- na miestnych a účelových komunikáciách podľa určení vydaných príslušným vecne
príslušným orgánom.
-

18. Pred začatím prác musí byť na Okresnom úrade Trnava, odbore cestnej dopravy a pozemných
komunikácií vyžiadané povolenie na uzávierku cesty I/51. Žiadosť musí byť podaná min. 4
týždne pred zamýšľaným začatím uzávierky.
19. Počas prác je nutné dodržiavať ustanovenia zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov a zák. č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
20. Po ukončení stavby požiada stavebník o vydanie kolaudačného rozhodnutia, na základe
ktorého bude stavba trvalo užívaná.
21. Stavebník všetky podmienky, za akých mu je stavba povolená, je povinný plniť a po doručení
tohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich zaväzuje splniť.
Námietky účastníkov konania : neboli vznesené

Odôvodnenie:

Žiadateľ Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Bratislava,
Miletičova 19, 820 05 Bratislava podal dňa 22. 03. 2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia
pre stavbu „Cesta I/51 Holíč - most, ev. č. 51 - 050“, stavebný objekt 201-00 Most.
Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií oznámil začatie
konania listom č. OU-TT-OCDPK-2019/013602/Ja zo dňa 25.03.2019 a nariadil ústne konanie
spojené s miestnym zisťovaním na deň 30. 04. 2019 verejnou vyhláškou.
Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z
hľadísk uvedených v ustanovení § 62 ods. 1 a 2 zák. č. 50/1976 Zb. v platnom znení a zistil, že
uskutočnením stavby, ani jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane
obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.
Dokumentácia spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu určené v §§ 47 až 53
stavebného zákona.
Stanoviská a pripomienky dotknutých orgánov a účastníkov konania boli skoordinované a
zahrnuté do podmienok stavebného povolenia.
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V priebehu stavebného konania nezistil stavebný úrad také dôvody, ktoré by bránili povoleniu
stavby. Námietky účastníkov konania neboli vznesené, a preto nebolo potrebné o nich rozhodnúť.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti rozhodol tunajší stavebný úrad tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti rozhodnutia.
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 do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia
na Ministerstvo dopravy a výstavby SR prostredníctvom Okresného úradu Trnava, Odboru cestnej
dopravy a pozemných komunikácií podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto
rozhodnutie preskúmateľné príslušným súdom.

Ing. Mária Kulcsárová
vedúca odboru

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa §69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný
zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov. Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobnu 15 dní na
úradnej tabuli stavebného úradu a obce v mieste stavby.
Vyvesené dňa ...........................

Zvesené dňa ...........................

.....................................
pečiatka, podpis

Rozhodnutie sa doručí:
1. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Bratislava, Miletičova 19, 820 05
Bratislava
2. Mesto Holíč, primátor mesta, Bratislavská 5, 908 51 Holíč
3. Alfa 04 a.s., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, pracovisko Košice: Letná 27, 040 01 Košice
4. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
5. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava, Správa povodia Moravy, Pri Maline
1, 901 01 Malacky
6. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
7. Lesy SR, š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
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8. Agroma s.r.o., Petroveská 1402/23, 908 45 Gbely
9. Železnice Slovenskej republiky Bratislava, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy,
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
10. Západoslovenská distribučná, a.s., Správa energetických zariadení Západ, Čulenova 6, 816 47
Bratislava
11. Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
12. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
13. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava ,
14. Energotel, a.s, Miletičova 7, 821 08 Bratislava
15. SITEL, a.s., Zemplínska 6, 040 01 Košice
16. SATRO s.r.o., Hodonínska 25, 841 03 Bratislava 42
17. Michlovský, s. r. o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
18. O2 Slovakia s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
19. Prvá Teplárenská, a.s., J. Čabelku 1469/1, 908 51 Holíč
20. Nafta, a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
21. Transpetrol, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava, korešp. adresa: Transpetrol, a. s. Bratislava,
Prevádzka, 936 01 Šahy
22. verejná vyhláška

Na vedomie:
1. Mestský úrad Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč
2. Okresný úrad Skalica, Odbor starostlivosti o ŽP, Námestie slobody 15, 909 01 Skalica
3. Okresný úrad Skalica, Odbor krízového riadenia, Námestie slobody 15, 909 01 Skalica
4. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Skalici, Štúrova 1, 908 51 Holíč
5. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová ul. 1, 917 01 Trnava
6. Krajské riaditeľstvo policajného zboru, Krajský dopravný inšpektorát, Kollárova 31, 917 01
Trnava
7. Okresné riaditeľstvo policajného zboru, Odbor poriadkovej a dopravnej polície, Okresný
dopravný inšpektorát v Skalici, Strážnická 4, 909 01 Skalica
8. Ministerstvo dopravy a výstavby, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový
a stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
9. STRABAG PaIS-STRABAG - INPEK HOLDING, vedúci člen skupiny: STRABAG
Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o., Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava
10. ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava,

Telefón
++42133 / 55 64 309
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Fax
++42133 / 55 15 284

E – mail
eva.jakabovicova@minv.sk

Nter Internet
www.minv.sk/?
okresny-urad-trnava

IČO
00151866
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