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Vec
Oznámenie o začatí konania o zmene užívania stavby "Priemyselný park Žitný ostrov Kostolné Kračany", stavebný
objekt SO 02 Rozšírenie a úpravy cesty I/63 a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním
verejnou vyhláškou

Stavebník Obec Kostolné Kračany, 930 03 Kostolné Kračany zastúpená starostom Ladislavom Gódányom ako
právny nástupca COOP - JLC, a.s., Kostolné Kračany č. 432, 930 03 Kostolné Kračany podľa zmluvy o postúpení
práv stavebníka zo dňa 02.12.2018 podal dňa 06.05.2020 na Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a
pozemných komunikácií v sídle kraja žiadosť o povolenie na zmenu užívania stavby „Priemyselný park Žitný Ostrov
Kostolné Kračany“, SO 02 Rozšírenie a úprava cesty I/63 na pozemkoch par. č. 250/15, 250/77, 250/79 – 90 v k.
ú. Kostolné Kračany v termíne do 31.12.2020.

Na predmetnú stavbu bolo vydané Krajským úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava dňa
9.2.2006 stavebné povolenie pod č. spisu 2006/00029/Ja pre stavebníka Obec Kostolné Kračany, stavba bola
povolená ako dočasná do 31.12.2009. Následne dňa 7.7.2008 pod číslom 2008/01182/Ja/1 bolo vydané Krajským
úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava kolaudačné rozhodnutie na dočasnú stavbu s termínom
užívania do 31.12.2009 pre stavebníka COOP – JLC a. s. Dunajská Streda, právoplatnosť nadobudlo dňa
6.8.2008. Dňa 9.2.2010 bolo pod číslom 2010/00131/Ja/1 vydané Krajským úradom pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie Trnava rozhodnutie o povolení na zmenu užívania stavby do 31.12.2014 a následne rozhodnutím
Okresného úradu Trnava, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-TT-OCDPK-2015/002476 zo
dňa 09.02.2015 povolil špeciálny stavebný úrad zmenu užívania stavby do 31.12.2019.

Z doložených stanovísk tvoriacich prílohu žiadosti vyplýva možnosť predĺženia platnosti užívania stavby do
31.12.2020.

Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o zmene užívania stavby.

Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa § 77 a § 120 zák. č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 3a ods. 2 zák. č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 1 a 3 zák. NR
SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s
ustanovením § 80 a § 85 ods. 1 stavebného zákona a § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje začatia konania o zmene užívania stavby verejnou vyhláškou
dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a
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k predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa

16. júna 2020 (utorok) o 10.00 hod.
so stretnutím zúčastnených na mieste stavby,
t. j. ceste I/63, obchvate mesta Dunajská Streda v km cca 44,200, križovatke na ceste I/63 pri odbočení na miestnu
komunikáciu k veľkoskladu COOP - JLC a. s. Kostolné Kračany.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Okresnom úrade Trnava, Odbore
cestnej dopravy a pozemných komunikácií (úradné hodiny sú pondelok, utorok, štvrtok, piatok 8.00 – 14.00, streda
10.00 – 16.00) a pri ústnom pojednávaní.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak na ne nebude
prihliadnuté. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány a obec v mieste stavby.
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 § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a stavebného
úradu. 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 .................................... Zvesené dňa ................................

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

Upresnenie pre doručenie:
Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Odbor starostlivosti o životné prostredie,
Pozemkový a lesný odbor

Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Trnave, Krajský dopravný inšpektorát
Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Dunajskej Strede, Okresný dopravný inšpektorát

Ing. Mária Kulcsárová
vedúci

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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Obec Kostolné Kračany, Šipošovské Kračany 149, 930 03 Kostolné Kračany
COOP JLC, a.s., Kostolné Kračany 432, 930 03 Kostolné Kračany
Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 1
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 821 08 Bratislava 2
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava-Karlova Ves
Okresný úrad Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda 1
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave, Kollárova 31, 917 02 Trnava 2
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dunajskej Strede, Múzejná, 929 01 Dunajská Streda 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, Trhovisko, 929 01 Dunajská Streda 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Dunajská Streda, Veľkoblahovská 1067/30, 929 01 Dunajská Streda 1
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