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R O Z H O D N U T I E 
 

(verejná   vyhláška)  
 
 

Obec Zavar, ako príslušný a určený stavebný úrad, vydala  územné rozhodnutie verejnou 
vyhláškou o umiestnení  stavby  „  Okruţná   kriţovatka  Bratislavská - Strojárenská,  v  Trnave,  I. 
etapa “ pod zn. OSaŢP/32739-77495/08/Kch dňa 05.12.2008, rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnosť dňa 26.03.2009.  

 
Navrhovateľ Mesto Trnava, IČO 00313114, so sídlom Ulica Hlavná 1, 917 71  Trnava 

podal dňa 21.12.2011 na tunajšom stavebnom úrade návrh na zmenu  rozhodnutia o umiestnení 
stavby: “ Okruţná kriţovatka Bratislavská - Strojárenská, v Trnave, I. etapa “. 
 

Obec Zavar - správny orgán podľa § 27 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení, v znení neskorších predpisov, ako príslušný a určený stavebný úrad podľa  § 33, § 
117 ods.1, § 119 ods.3 a § 140   zákona   č.  50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom  
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), na základe 
určenia Krajského stavebného úradu v Trnave zo dňa 03.06.2005, posúdila zmenu návrhu podľa 
ust. § 37 stavebného zákona, ust. § 3 vyhlášky MŢP SR č. 453/2000 Z. z. a vyhlášky  č.  
532/2002 Z. z. o všeobecných technických poţiadavkách na výstavbu,   ktorou  sa  vykonávajú   
niektoré ustanovenia stavebného zákona. Na základe tohto posúdenia nahrádza vydané 
rozhodnutie  podľa  ust. §  41 ods.1 stavebného zákona a podľa ust. § 4 vyhlášky MŢP SR 
č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona novým  
 

r o z h o d n u t í m    o    u m i e s t n e n í      s t a v b y  
 

 Okruţná kriţovatka Bratislavská - Strojárenská, v Trnave, I. etapa  
 

 
miesto stavby: kriţovatka ulíc Bratislavská, Strojárenská 
na pozemkoch parc.č: 8525, 8526/1, 9076/1, 9076/3, 9076/4, 9076/14, 9076/15 
katastrálne územie: Trnava, č.864790 
obec: Trnava 
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pre stavebníka: Mesto Trnava, IČO 00313114,  

so sdlom Ulica Hlavná 1, 917 71  Trnava 
projektant: Ing. Igor Ševčík, Puškinova 23, 911 01 Trenčín 

 
          
Základné údaje charakterizujúce zmenu umiestnenia stavby : 
Predloţený návrh rieši zmenu trasovania prepojovacej vetvy juţného obchvatu s navrhovanou 
okruţnou kriţovatkou Bratislavská – Strojárenská, z dôvodu zmeny koncepcie juţného obchvatu 
mesta Trnava. Zásadná zmena spočíva v tom, ţe vetvy 02 a 03 sa nebudú realizovať  a 
pozemky parc.č. 8398/445 a 10546/5 nebudú stavbou dotknuté. 
V mieste trasovania vetiev 02 a 03 nie je potrebné vykonať ochranu slaboprúdových  káblov  a 
VTL plynovodu. Pozdĺţna priekopa pri ceste I/61 zostane zachovaná a nebudú sa realizovať 
priepusty pod vetvou 03. Vzhľadom k tomu, ţe stavba nebude zasahovať do záhradkárskej 
osady, nebude sa realizovať preloţka oplotenia a výrub ovocných drevín.  
Súčasťou návrhu je vybudovanie provizórnej prepojovacej vetvy medzi cestou I/61 a prístupovou 
komunikáciou k závodu Johns Manville. Navrhovaná komunikácia bude kategórie MOK 8,0/30 a  
počas výstavby okruţnej kriţovatky bude tadiaľto presmerovaná doprava. Komunikácia  bude 
osvetelná verejným osvetlením  a zabezpečená bude i ochrana slaboprúdových  káblov. Do 
ukončenia rekonštrukcie ulice Strojárenská bude ponechaný v uţívaní i otoč autobusov.  
Výstavba okruţnej kriţovatky bude predchádzať budovaniu juţného obchvatu mesta Trnava a 
bude tvoriť dôleţitú súčasť prepojenia obchvatu na jestvujúcu cestnú sieť. 
 
Objektová skladba:  
SO 00     Príprava územia 
SO 01     Úprava na ceste I/61 
SO 02     Miestne komunikácie 
SO 04     Preloţky vodovodu 
SO 06     Verejné osvetlenie 
SO 07     Ochrana SLP káblov 
SO 08     Preloţka VN vedenia 
 

                       
Pre zmenu umiestnenia stavby a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky, 
ktoré dopĺňajú podmienky rozhodnutia  č. OSaŢP/32739-77495/08/Kch zo dňa 05.12.2008: 
 
1. Navrhovaná stavba „Okruţná kriţovatka Bratislavská - Strojárenská, v Trnave, I. etapa “ 

bude   umiestnená   na  pozemkoch   parc. č. 8525, 8526/1, 9076/1, 9076/3, 9076/4, 9076/14, 
9076/15, v k.ú. Trnava  tak,  ako  je vyznačené v koordinačnej situácii  a situácii na 
podklade katastrálnej mapy v mierke 1:500, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto 
rozhodnutia. 

  
2. Ostatné podmienky pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby uvedené v rozhodnutí č. 

OSaŢP/32739-77495/08/Kch zo dňa 05.12.2008 zostávajú v platnosti. 

 
Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania: námietky neboli vznesené. 
 
Spracovanú projektovú dokumentáciu je potrebné predloţiť na tunajší úrad spolu so ţiadosťou 
o stavebné povolenie. 
 
Toto nové rozhodnutie  platí podľa § 40 ods.1 stavebného  zákona neskorších    predpisov   
tri    roky    odo   dňa   nadobudnutia právoplatnosti.  Nestratí  však platnosť, ak v tejto 
lehote  bude podaná  ţiadosť  o stavebné povolenie na stavbu umiestnenú  týmto 
rozhodnutím. 
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O d ô v o d n e n i e 
 

 
Obec Zavar, ako príslušný a určený stavebný úrad, vydala  územné rozhodnutie verejnou 

vyhláškou o umiestnení  stavby  „Okruţná kriţovatka Bratislavská - Strojárenská, v Trnave, I. 
etapa “ pod zn. OSaŢP/32739-77495/08/Kch dňa 05.12.2008, rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnosť dňa 26.03.2009.  

 
Navrhovateľ Mesto Trnava, IČO 00313114, so sídlom Ulica Hlavná 1, 917 71  Trnava 

podal dňa 21.12.2011 na tunajšom stavebnom úrade návrh na zmenu  rozhodnutia o umiestnení 
stavby: “ Okruţná kriţovatka Bratislavská - Strojárenská, v Trnave, I. etapa “. 
 

Stavebný úrad  oznámil začatie konania podľa § 36 stavebného zákona všetkým 
dotknutým účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám  oznámením verejnou 
vyhláškou zn. OSaŢP/41255-86286/2011/Kch zo dňa 12.01.2012, ktorá bola vyvesená na 
úradnej tabuli Mesta Trnava,  v termíne od 18.01.2012 do 02.02.2012. 
 

Na  základe  predloţených  podkladov pre územné  konanie,  stavebný úrad posúdil  návrh  
na zmenu umiestnenia  stavby  podľa § 37  stavebného  zákona  a zistil,  ţe jej nové  umiestnenie  
zodpovedá hľadiskám  starostlivosti  o ţivotné prostredie, resp., ţe týmto hľadiskám neodporuje, 
ani ţivotné prostredie neohrozuje. Navrhovanú stavbu „Okruţná kriţovatka Bratislavská - 
Strojárenská, v Trnave, I. etapa “ je moţné umiestniť podľa zmeneného predloţeného návrhu 
a preto stavebný úrad nahrádza právoplatné rozhodnutie novým rozhodnutím o umiestnení 
stavby. 
 

Pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté navrhovanou stavbou 
umiestňovanou stavbou je spracovaný Územný plán mesta Trnava a navrhovaná stavba je s ním 
v súlade. 

Nové umiestnenie stavby vyhovuje aj všeobecným technickým poţiadavkám na výstavbu 
v zmysle § 47 stavebného zákona a § 4 vyhl. č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických 
poţiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických poţiadavkách na stavby uţívané 
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.  
 
Námietky účastníkov neboli vznesené, preto stavebný úrad o nich nerozhodol.  

 
            Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho zákona. 
 

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Trnava. 
Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto rozhodnutia. 

 
Vyvesenie rozhodnutia oznámi Mesto Trnava spôsobom v mieste obvyklým a  na 

svojej internetovej stránke. 
 

Obec Zavar vzhľadom na vyššie uvedené  rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 
tohto rozhodnutia. 
 

Stavebník je oslobodený od správneho poplatku v zmysle zákona č.145/1995 Z. z.       NR 
SR o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.  
 
 

P o u č e n i e 
  

Podľa  §  53  a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom  konaní proti tomuto rozhodnutiu 
moţno podať odvolanie v lehote do 15 dní odo   dňa   oznámenia   rozhodnutia  prostredníctvom   
tunajšieho stavebného úradu, o ktorom rozhodne Krajský stavebný úrad Trnava. 
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Toto rozhodnutie je moţné preskúmať  súdom (§ 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní – správny zákon) aţ po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 
 
 
 
 
 
 
 Rudolf  B a r o š 
   starosta obce 
 
 
 
 
 

Stavebník  je  oprávnený  poţiadať tunajší  stavebný  úrad  po uplynutí  15 dňovej lehoty 
od doručenia rozhodnutia o potvrdenie právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
 
 
 
 
 

.............................                                         ............................. 
vyvesené dňa                                               zvesené dňa 

 
 
 
 
Doručí sa 
-  účastníci konania: 

 

1. Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, Trnava  
2. SSC, Miletičova 19, 820 05 Bratislava 
3. Johns Manville Slovakia, a.s., Strojárenská 1, Trnava  
4. TTKS, spol. s r.o., Coburgova 84, 917 84 Trnava 
5. ZSE, a.s., Čulenova 6, Bratislava 
6. SPP – distribúcia, a.s., LC Nové Mesto nad Váhom, Podjavorinskej 10, Nové Mesto nad 

Váhom 
7. TAVOS, a.s., Priemyselná 10, Piešťany 
8. Slovak Telekom, a.s.,  Karadţičova 10, Bratislava 
Na vedomie 
9.   Projektant: Ing. Igor Ševčík, Puškinova 23, 911 01 Trenčín 
10. 
11. 

Krajský úrad pre CDaPK, Kollárova 8, Trnava 
Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 

12. Mestský úrad Trnava - odbor investičnej výstavby 
13. Mestský úrad Trnava - odbor právny a majetkový 
 

 
 
 
 
 
 
Zodpovedný: Mestský úrad  v Trnave - odbor stavebný a ţivotného prostredia 
                      Ing. Iveta Miterková,  Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava 
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