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STAVEB N É 
(VEREJNÁ
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VYHLÁŠKA)

Stavebník Trnavský samosprávny kraj, IČO 37836901, Starohájska ulica 10, 917 
01 Trnava podal dňa 09.09.2019 na tunajší špeciálny stavebný úrad žiadosť o vydanie 
stavebného povolenia na líniovú stavbu „Vážska cyklomagistrála - Trnava: časť Zavar - PSA, 
úsek Cyklolávka“ v stavebnom konaní, na ktorú vydala Obec Zavar územné rozhodnutie 
verejnou vyhláškou č. OSaŽP/1944-86906/2019/Bj zo dňa 17.07.2019 (právoplatné dňa 
20.08.2019).

Obec Zavar - správny orgán podľa § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť 
stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania na 
základe oznámenia verejnou vyhláškou č. OSaŽP/38067-100366/2020/Šm zo dňa 29.09.2020, 
ktorá bola vyvesená na úradnej tabuli Obce Zavar v termíne od 05.10.2020 do 20.10.2020.

Po preskúmaní žiadosti podľa § 62 a § 63 stavebného zákona, podľa ustanovenia § 8 
a § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 
zákona (ďalej len „vyhláška č. 453/200 Z. z.“) a vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 
špeciálny stavebný úrad rozhodol podľa § 66 stavebného zákona, podľa § 46 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. 
vo veci žiadosti o stavebné povolenie takto:

povoľuje stavbu

„Vážska cyklomagistrála - Trnava: časť Zavar - PSA, úsek Cyklolávka“

Telefón 
033/32 36 236

IČO E-mail Internet
00 313 114 blazena.simoncicova@trnava.sk www.trnava.sk

mailto:blazena.simoncicova@trnava.sk
http://www.trnava.sk
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miesto stavby: 
na pozemku parc.č:

katastrálne územie: 
obec:
pre stavebníka: 

projektant:

premostenie diaľnice D1, popri ceste 111/1279 - Zavar - PSA 
274/1, 274/10, 274/11, 281/547 - pacely reg. „C“
(parc.č. 274/10, 274/11 - novo vzniknuté parcely reg. „C “odčlenené 
z pôvodnej parc.č. 274/5 a parc.č. 281/547 - novo vzniknutá parcela reg. 
„C“ odčlenená z pôvodnej parc.č. 281/225, zamerané na základe 
geom. plánu č. 8/2019 zo dňa 13.02.2019, ktorý bol úradne overený 
Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom pod č. 232/2019) 

Zavar, č.872580 
Zavar
Trnavský samosprávny kraj Trnava, IČO 37836901,
so sídlom Starohájska ulica 10, 917 01 Trnava

Ing. Alexander Tesár, PhD., DrSc., Dostojevského rad 5,
811 09 Bratislava

Uvedeným dňom bolo zahájené stavebné konanie.

Základné údaje charakterizujúce stavbu:
Predložený projekt rieši návrh cyklolávky, ktorá je súčasťou Vážskej cyklomagistrály - 

Trnava: časť Zavar - PSA a přemosťuje diaľnicu Dl. Poloha navrhovanej lávky je daná 
trasovaním cyklistického chodníka medzi obcou Zavar a PSA. Lávka je súbežná so stávajúcim 
cestným nadjazdom nad Dl M7307.01 na ceste 111/1279. Lávka kríži diaľnicu Dl v kolmej 
vzdialenosti (medzi osami lávky a nadjazdu) 10,50 m od nadjazdu v smere na Trnavu. Smerovo 
je trasa vedená v priamke, výškovo v priemernom sklone 4,1 %. Lávka je trojpoľová. Celková 
dĺžka lávky je navrhnutá 87,08 m, dĺžka nosnej konštrukcie je 76,85 m, šírka lávky 4,9 m (šírka 
lávky medzi zábradliami 4,62 m). Rozpätie polí lávky je 25,565 + 35,115 + 15,165 m. Stavebná 
výška mosta je 0,95 m. Lávka je navrhnutá ako spojitý oceľový nosník. Prierez nosnej 
konštrukcie je tvorený štyrmi zváranými I profilmi výšky 0,5 m v osových vzdialenostiach 1,5 m. 
Uloženie nosnej konštrukcie na spodnú stavbu je cez elastomérové ložiská. Spodná stavba 
pozostáva z dvoch krajných opôr a z dvoch medziľahlých podpier. Opory sú navrhnuté ako 
úložné prahy založené na mikropilotách, medziľahlé podpery sú navrhnuté ako stativo 
podopreté dvomi stenami votknutými do základovej dosky založenej na mikropilotách. 
Súčasťou objektu je spätný zásyp stavebných jám, opôr, podpier, obsypy, zásypy a svahové 
kužele v celej miere až po uvažované rozhranie objektu lávky a cyklotrasy.
Vo všetkých častiach konštrukcie lávky bude použitá betonárska výstuž B500 B. Hlavná nosná 
konštrukcia oceľových I nosníkov bude realizovaná z ocele triedy S355J2, priečniky 
zavetrovania z ocele S355J2 a zábradlia budú vyrobené z ocele triedy S235.
Nosná konštrukcia lávky je navrhnutá ako spojitá trámová oceľová konštrukcia s oceľovými 
zváranými nosníkmi profilu I na oporách, podperách a v poli spojených skrutkovanými 
priehradovými priečnikmi. Celková šírka nosnej konštrukcie je 4,9 m.
Súčasťou objektu lávky sú aj prechodové oblasti za oporami. Zvršok lávky je navrhnutý 
z kompozitných dosiek z epoxidu, ktoré budú naskrutkované k nosnej konštrukcii lávky so 
špárami na odtekanie vody. Odvodnenie mostu nie je navrhnuté. Na lávke bude osadená 
rezervná telekomunikačná chránička priemeru 160 mm. Zábradlie lávky je navrhnuté výšky 
1,6 m, tvorené bude dvomi stĺpikmi (PL 16x80), madlom U80 a rámom z uholníkov 
vyplnených drôtenou sieťkou. 30x30x4 mm. Pred lávkou a za lávkou bude osadená pevná 
zábrana znemožňujúca prechod motorových vozidiel. Svahy zemného telesa pod NK lávky 
pred oporami budú spevnené kameňom do betónu celkovej hrúbky 0,35 m v sklone svahov 
priľahlej diaľnice. Ďalej bude kameň do betónu aj po stranách opôr.

Základné parametre lávky:
Charakteristika lávky :
Dĺžka premostenia:
Dĺžka lávky:
Šikmosť lávky:
Celková šírka lávky:

lávka nad diaľnicou 
74,875 m 
87,08 m 
ľavá 62,205 g 
4,90 m
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Šírka lávky medzi zábradliami: 
Šírka lávky:
Výška mosta:
Stavebná výška:
Plocha lávky:
Zaťaženie lávky:

Zaťaženie lávky dopravou:

4,62 m 
4,90 m
7,05-9,15 m 
0,95 m
76,85x4,90 m = 376,60 m2
v zmysle STN EN 1990 a STN 1991 (kategorizačné
zatriedenie - lávka)
použité zaťažovacie modely ZM4

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Navrhovaná stavba „Vážska cyklomagistrála - Trnava: časť Zavar - PSA, úsek 
Cyklolávka“ bude umiestnená na pozemkoch s pare. č. 274/1, 274/10, 274/11, 281/547 
- pacely reg. „C“ (parc.č. 274/10, 274/11 -novo vzniknuté parcely reg. „C “odčlenené 
z pôvodnej parc.č. 274/5 a parc.č. 281/547 - novo vzniknutá parcela reg. „C“ odčlenená 
z pôvodnej parc.č. 281/225, zamerané na základe geom. plánu č. 8/2019 zo dňa 
13.02.2019, ktorý bol úradne overený Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom 
pod č. 232/2019), v k. ú. Zavar.

2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je 
súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné iné zmeny nesmú byť vykonané bez 
predchádzajúceho povolenia špeciálneho stavebného úradu.

3. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby fyzickou alebo 
právnickou osobou oprávnenou na vykonávanie geodetických služieb, v zmysle 
podmienok územného rozhodnutia Obce Zavar č. OSaŽP/1944-86906/2019/Bj zo dňa 
17.07.2019 (právoplatné dňa 20.08.2019).

4. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky. Investor Je povinný v lehote do 15 dní od 
ukončenia výberového konania v zmysle § 62 ods. 2 písm. d) stavebného zákona oznámiť 
špeciálnemu stavebnému úradu dodávateľa stavebných prác.

5. Počas realizácie stavby stavebník zabezpečí také opatrenia, ktorými bude minimalizovaný 
negatívny vplyv stavby na okolie a životné prostredie a nedôjde k spôsobeniu škôd na 
cudzom majetku a nehnuteľnostiach.

6. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa 
bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

7. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné ustanovenia stavebného zákona, ktoré 
upravujú všeobecno-technické požiadavky na výstavbu §§ 48-53 a príslušné európske 
technické normy.

8. Stavebné výrobky použité pri realizácii stavby musia vyhovovať požiadavkám zákona 
č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
v znení neskorších predpisov.

9. Pred začatím stavebných prác je stavebník prostredníctvom dodávateľa stavby povinný 
osadiť prenosné dopravné značenia na základe záväzných stanovísk - súhlasov na 
vydanie určení vydávaných príslušnými cestnými správnymi orgánmi a zabezpečiť 
dodržiavanie podmienok týchto určení.
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10. Na území, na ktorom sa pripravuje predmetná stavba, je potrebné dodržiavať ustanovenia 
zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Na dotknutom území platí 
I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny. Na nevyhnutný výrub drevín bol rozhodnutím 
Okresného úradu Trnava, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-TT- 
OCDPK-2019/015615/Ha zo dňa 16.04.2019 vydané povolenie na výrub - odstránenie 
cestnej zelene. Súčasťou rozhodnutia je vyjadrenie obce Zavar č. OSaŽP/34512- 
22790/2019/Gká zo dňa 03.04.2019 k vydaniu povolenia na výrub drevín a podmienka 
uskutočnenia náhradnej výsadby. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedeného 
rozhodnutia.

11. Investor zabezpečí presné vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí so správcami 
sietí a bude sa riadiť ich pokynmi súvisiacimi so stavbou.

12. Stavebník je povinný pri výstavbe a prevádzkovaní zabezpečiť dodržiavanie zákonných 
ustanovení na ochranu podzemných a povrchových vôd a ustanovení normy STN EN 
73 6005 - Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.

13. Pri uskutočňovaní murovaných konštrukcií je potrebné postupovať podľa STN 
73 2310.

14. Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavebných prác je stavebník 
povinný dodržať ustanovenia zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

15. Stavebník je povinný odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby zneškodniť na to 
určenom mieste. Ku kolaudácii stavby je potrebné doložiť doklad o spôsobe likvidácie 
odpadov.

16. Stavebník je pri výstavbe povinný dodržať podmienky uvedené vo vyjadreniach 
zainteresovaných orgánov a organizácií;

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o ŽP. ŠSOPaK
č. OU-TT-OSZP3-2020/025121-002 zo dňa 16.06.2020

dodržiavať ustanovenia zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody), na dotknutom území platí L 
stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody), 
na prípadný výrub drevín (stromov , krovitých porastov) mimo zastavaného územia obce je 
v zmysle § 47 ods.3 zákona o ochrane prírody potrebný súhlas Okresného úradu Trnava - 
odboru starostlivosti o životné prostredie V rozhodnutí orgán ochrany prírody zároveň uloží 
žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky 
spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody. Na výrub cestnej 
zelene sa vyžaduje súhlas príslušného cestného správneho orgánu a vyjadrenie orgánu 
ochrany prírody v zmysle § 9 ods. 1 pím.1) zákona o ochrane prírody, 
rešpektovať existujúcu zeleň v okolí, ktorá predstavuje významný krajinný prvok, podľa § 2 
ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody. Významný krajinný prvok možno užívať len 
takým spôsobom, aby nebol narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo oslabeniu 
jeho ekologickostabilizačnej funkcie, v súlade s § 3 ods. 2 zákona o ochrane prírody. 
Upozorňujeme na skutočnosť, že v zmysle § 7 ods. 3 písm.a) zákona o ochrane prírody 
nepôvodné druhy rastlín s výnimkou druhov podľa osobitných predpisov možno za 
hranicami zastavaného územia obce sadiť a pestovať ich len so súhlasom príslušného 
okresného úradu - odboru starostlivosti o životné prostredie.
zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1 
zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo - 
ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodzované 
dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.
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pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín 
a živočíchov v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody.
pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina , živočích) je 
stavebník resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na 
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné 
opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou 
investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 
zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného 
prostredia SR.

zo dňa 09.05.2019
dodržať ustanovenia zákona.

Okresný úrad Trnava. Odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH
č. OU-TT-OSZP3-2019/017864/SSOH/HU

pri realizácii daného investičného zámeru žiadame 
o odpadoch
ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia príp. zneškodnenia odpadov, ktoré 
vznikli počas výstavby

Okresný úrad Trnava. Odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS
č. OU-TT-OSZP3-2019/017911/SVS/BB zo dňa 06.05.2019

pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu povrchových a podzemných 
vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy , podzemných 
a povrchových vôd
zabezpečiť dodržanie ustanovení normy STN 73 6005 - priestorová úprava vedenia 
technického vybavenia
realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území

Okresný úrad Trnava. Odbor starostlivosti o ŽP, SSOO
č. OU-TT-OSZP3-2019/017867/SSOO/Te

stavebník je povinný dodržať podmienky uvedeného stanoviska.
zo dňa 20.05.2019

Západoslovenská distribučná, a.s. zo dňa 09.06.2020
S predloženým projektom súhlasíme za podmienok nižšie uvedených:

predmetná žiadosť nepožaduje a nerieši zmenu ani nové elektrické pripojenie z rozvodov 
ZSD, a.s.
požadujeme dodržanie ochranného pásma WN, VN a NN vedení definovaných podľa § 
43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s 
ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej 
stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie 
(oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, 
o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.

- v prípade, že pri umiestnení Vašej stavby dôjde k styku so zariadením rozvodnej 
distribučnej siete energetiky, ktorý vyvolá požiadavku preložky jej zariadení, požadujeme 
v ďalšom postupovať podľa § 45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z.
pri prácach na zariadeniach patriacich ZSD, a. s. požiadať pracovníkov RSS Západ Trnava 
o technický dozor.

TAVOS, a.s., Piešťany
Zn.: 6709/2019/AOp zo dňa 09.05.2019
- s umiestnením stavby súhlasíme, lokalita výstavby nezasahuje do ochranných pásiem 

verejných inžinierskych sietí a vodných zdrojov v majetku a prevádzke TAVOS, a.s..

SPP-distribúcia. a.s.
č: TD/NS/0810/2018/Ka zo dňa 25.08.2020
S vydaním stavebného povolenia súhlasíme za dodržania nasledujúcich podmienok:

Po posúdení predloženej PD vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie 
uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D.
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stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov 
stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich 
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu 
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej 
fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené 
proti poškodeniu,

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s 
nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, 
každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď 
ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť 
k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku,
upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení 
podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie 
povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť 
podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až 150 000,- €, 
poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu 
všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania 
a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 
zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,

- v zmysle § 79 zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa 
distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani 
umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

- v zmysle § 80 zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa 
distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

Okresné riaditeľstvo PZ - Okresný dopravný inšpektorát Trnava
č. ORPZ-TT-ODI1 - 2020/001663-271 zo dňa 01.10.2020
Záväzné stanovisko - súhlas na vydanie určenia na použitie prenosného dopravného
značenia pre Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

dodržať podmienky súhlasu, ktoré budú súčasťou prenosného dopravného značenia 
vydávaného Okresným úradom Trnava ako príslušným cestným správnym orgánom

Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
č.OU-TT-OCDPK-2019/015688/SI/1 zo dňa 18.04.2019

K predloženej PD zaujímame nasledovné stanovisko; 
stavba musí byť v súlade s územným plánom obce Zavar.
ak pri realizácii stavby cyklolávky príde k obmedzeniu cestnej dopravy na ceste 111/1279 
musí byť na tunajšom úrade vyžiadané PDZ - prenosné dopravné značenie, 
ak pri realizácii stavby cyklolávky bude využívaná cesta 111/1279, musí byť na tunajšom 
úrade vyžiadané povolenie na zvláštne užívanie cesty 111/1279 v zmysle § 8 zákona č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, 
počas realizácie zemných a stavebných prác nesmie byť na telese cesty 111/1279 
skladovaný žiaden stavebný materiál ani zemina z výkopu.

č. OU-TT-OUCDPK-2019/017869/Ha zo dňa 17.05.2019
Záväzné stanovisko - povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty
111/1279 v k.ú. Zavar

v ochrannom pásme cesty 111/1279 bude v km 6,700 - 6,774 vpravo vybudovaná cyklolávka 
vo vzdialenosti min. 9,0 m od osi vozovky.
realizovaním zemných a stavebných prác v ochrannom pásme cesty nesmie prísť 
k celkovému narušeniu odtokových pomerov cesty.
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počas realizácie stavby v ochrannom pásme cesty nesmie prísť k poškodeniu 
a znečisťovaniu vozovky cesty. Prípadné obmedzenie premávky musí byť označené 
príslušným prenosným dopravným značením, o určenie ktorého je potrebné požiadať 
tunajší úrad.
dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Správy a údržby ciest TTSK Trnava č. 
04495/2019/SÚCTt-2 zo dňa 03.04.2019 a v záväznom stanovisku OR PZ ODI Trnava č. 
ORPZ-TT-OD11-2019/001662-001 zo dňa 15.01.2019
vykonávanie stavebných prác v ochrannom pásme cesty je potrebné vpred oznámiť Správe 
a údržbe ciest TTSK Trnava, stredisko Trnava

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor
č.OU-TT-PLO-2019/030421 zo dňa 06.09.2019

v prípade trvalého záberu poľnohospodárskej pôdy je potrebné postupovať v súlade s § 
17 a v prípade dočasného záberu poľnohospodárskej pôdy do jedného roka je potrebné 
postupovať v súlade s § 18 zákona NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona NR SR č. 245/2003 Z.z. o integrovanej 
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplněni niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.

Správa a údržba ciest TTSK
č. 04401/2020/SUCTt-94799 zo dňa 20.08.2020
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, ako správca dotknutej cesty 111/1279 
dáva nasledovné stanovisko;
S horeuvedenou stavbou súhlasíme za podmienok:

nakoľko každý rok v čase od 15.11. - 31.03. prebieha na cestách v našej správe a údržbe 
zimná údržba ciest, musia byť všetky práce zasahujúce do telesa cesty 111/1279 
vykonávané mimo uvedený termín
začatie prác v dotyku s cestou 111/1279 žiadame oznámiť nášmu majstrovi stred. Trnava, 
č.tel. 0902 964 798. Premávka na ceste 111/1279 nesmie byť počas práce ohrozená, 
pripadné obmedzenie premávky musí byť zabezpečené schváleným dopravným značením. 
Na vozovke cesty nesmie byť skladovaný žiadny materiál, ani zemina z výkopov. 
Prípadné poškodenie vozovky alebo iných súčastí cesty musíte uviesť do pôvodného 
stavu.

Ministerstvo vnútra SR, prezídium PZ
č. PPZ-ODP2-2018/018798-036 zo dňa 27.12.2018

MV SR P PZ ODP z hľadiska svojej vecnej príslušnosti neuplatňuje k projektovej 
dokumentácii žiadne pripomienky a súhlasí s vydaním stavebného povolenia pre uvedenú 
stavbu.
MV SR P PZ ODP si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené 
podmienky zmeniť, ak si to vyžiada zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 
alebo dôležitý verejný záujem.

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
č. 8187/74663/40603/2020 zo dňa 28.09.2020
NDS ako vlastník a správca diaľnice Dl sa k projektovej dokumentácii DDZ vyjadrila listom č. 
5850/109202 /40603/219 zo dňa 12.11.2019, MDV SR sa vyjadrilo k prenosnému dopravnému 
značeniu listom č. 31544/2019/SCDPK/88855 zo dňa 30.10.2019 
NDS súhlasí s vydaním stavebného povolenia za nasledujúcich podmienok.

žiadame predložiť ďalší stupeň dokumentácie - dokumentáciu realizácie stavby (DRS) 
k spripomienkovaniu. Do PD zapracovať podrobne dopad realizácie cyklolávky na diaľnicu 
(dopad na vegetáciu, oplotenie diaľnice, odvodnenie diaľnice, popísať podrobný spôsob 
realizácie dočasných konštrukcií, ich dopad na prejazdný profil diaľnice a vyriešenie 
odvodnenia cyklolávky a opatrenia pre zamedzenie padania cencúľov na diaľnicu). 
Požadujeme, aby trvalý a dočasný zásah do prevádzky diaľnice a telesa diaľnice bol z PD 
jasný. Pri návrhu technických riešeni dodržiavať platnú legislatívu.
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v prípade doplnenia alebo zmeny prác zasahujúcich do našich právom chránených 
záujmov, požadujeme tieto zmeny vopred predložiť NDS na posúdenie s tým, že budete 
v plnom rozsahu rešpektovať naše oprávnené požiadavky.
žiadateľ bude rešpektovať všetky inžinierske siete v majetku NDS, ako aj cudzie 
zabudované v pozemkoch dotknutej časti diaľnice D1, ktoré je povinný si vytýčiť pred 
zahájením prác. Upozorňujeme investora, že pod medziľahlou podperou na ľavej strane 
v smere staničenia diaľnice prechádza nový kábel informačného systému diaľnice (stavba 
je v realizácii). V ďalšom stupni PD požadujeme vyriešiť kolíziu medzi ľavou podperou 
mosta a káblom informačného systému diaľnice.
podľa § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov, je potrebné pred realizáciou stavby požiadať cestný správny orgán, 
ktorým je pre diaľnice MDV SR, o povolenie zvláštneho užívania diaľnice Dl v km cca 
53,050.
pred realizáciou v dostatočnom predstihu žiadame predložiť na odsúhlasenie projekt 
dočasného a trvalého dopravného značenia (ďalej len DDZ a TDZ). 
po vydaní určenia TDZ požadujeme odovzdať kópie predmetnej PD vo vyhotovení 2 ks 
(papierovej aj elektronickej verzii) NDS a to oddeleniu preberanie investícií a majetkovej 
správy diaľnic a rýchlostných ciest.
pred realizáciou stavby podľa § 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov je potrebné požiadať cestný správny orgán, 
ktorým je pre diaľnice MDV SR, o čiastočnú uzávierku diaľnice Dl v km cca 53,050. 
pred realizáciou stavby v dostatočnom predstihu žiadame predložiť na odsúhlasenie projekt 
organizácie výstavby a pián organizácie dopravy počas výstavby. Predmetný projekt je 
potrebné zosúladiť s určením dočasného dopravného značenia. V PD je potrebné presne 
určiť plochy na skladovanie a plochy určené na státie motorových vozidiel a pod. 
realizačné práce z obmedzením dopravy požadujeme vykonávať v termíne od 01.4 do 
31.10. V termíne od 01.11. do 31.03. prebieha zimná údržba diaľnice počas ktorej by 
predmetné realizačné práce boli nežiadúcou komplikáciou.
žiadateľ zabezpečí realizáciu prác tak, aby nebola ohrozená plynulosť a bezpečnosť
premávky na diaľnici Dl a bol dodržiavaný zákaz státia vozidiel a zákaz pohybu peších na
diaľnici Dl okrem vymedzených miest určených uzávierkou diaľnice.
osvetlenie pri realizačných prácach v blízkosti diaľnice Dl žiadame navrhnúť, resp.
realizovať tak, aby nespôsobovalo oslnenie účastníkov cestnej premávky na Dl.
všetci pracovníci budú dodržiavať ustanovenia o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri
práci.
bezpečnostné zariadenia (zvodidlá) sú v súlade s § 8 ods. 2 vyhlášky č. 35/1984 Zb., 
ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) súčasťou diaľnice. 
Nové bezpečnostné zariadenia požadujeme po vybudovaní odovzdať do vlastníctva NDS 
ako vyvolanú úpravu. Zmluvu o odovzdaní a prevzatí vyvolanej úpravy požadujeme 
uzavrieť pred vydaním kolaudačného rozhodnutia, 
začiatok prác je možný až po písomnom odovzdaní staveniska NDS. 
koniec prác vopred ohlásiť na Stredisku správy a údržby diaľnic 
SSÚD3), Sereďská 263, Trnava apo ukončení všetkých činností 
úseku diaľnice zápisnične skontrolovať DZ (uviesť do pôvodného stavu) za účasti 
zodpovedného zástupcu SSÚD3.
po ukončení prác stavebník zabezpečí, aby akékoľvek terénne úpravy dotknuté stavbou 
boli vrátené do pôvodného stavu. Po navrátení úprav do pôvodného stavu budú 
predmetné úpravy obhliadnuté a protokolárne spísané.
v prípade vzniku škody na majetku NDS, je investor povinný ju bezodkladne odstrániť na 
vlastné náklady. Poškodenie oznámi SSÚD3, Sereďská 210, Trnava, prípadne 
prekonzultuje spôsob a postup pri odstránení škody.

3 Trnava (ďalej len 
na prevádzkovanom
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Ministerstvo dopravy a výstavby SR. sekcia CDaPK
Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme diaľnice D1 (DaR)
v úseku km cca 53.050 vedľa existujúceho mostného objektu s ev.č. D61-062 
č. 14531/2019/SCDPK/37778 zo dňa 07.05.2019

práce budú realizované podľa predloženej projektovej dokumentácie ku stavbám 
vypracovanej Ing. Tesárom v decembri 2018 a Ing. Mušákom v januári 2019 
v prípade zmien v PD alebo inej zmeny je potrebné podať novú žiadosť na ministerstvo 
a predĺžiť PD na opätovné posúdenie aj na NDS,a.s.
realizátorom činností a zodpovednou osobou bude Trnavský samosprávny kraj , 
Starohájska 10, Trnava
v prípade, ak by činnosťou počas predmetnej stavby mala byť obmedzená a/alebo 
ohrozená premávka na DaR, je nutné vykonať potrebné opatrenia na jej odvrátenie 
a v činnosti pokračovať až po obstaraní príslušných povolení cestného správneho orgánu 
(napr. zvláštne užívanie DaR, uzávierka DaR a určenie použitia dopravných značiek 
a dopravných zariadení na DAR).
pri manipulačných činnostiach strojnými zariadeniami/mechanizmami nesmie byť za 
žiadnych okolností ohrozený a/alebo obmedzený dopravný priestor DaR.
Manipulačná ani stavenisková doprava nesmie byť za žiadnych okolností priamo pripojená 
na teleso DaR.
v COP DaR ako aj na samotnej stavbe a oplotení nesmú byť umiestnené reklamné, 
propagačné a informačné zariadenia.
práce musia byť organizované tak, aby pracovníci nevstupovali na DaR mimo označeného 
pracovného priestoru.
žiadateľ je povinný rešpektovať všetky inžinierske siete v majetku NSA ako aj cudzie 
zabudované v pozemkoch dotknutej časti DaR, ktoré je povinný vytýčiť pred zahájením 
prác.
osvetlenie stavby pred, počas a aj po ukončení stavby nebude smerované tak, aby 
oslňovalo účastníkov cestnej premávky na DaR a jej súčastiach.
po ukončení prác žiadateľ zabezpečí, aby terénne úpravy dotknuté stavbou boli vrátené do 
pôvodného stavu vrátane zatrávnenia. Po navrátení úprav do pôvodného stavu budú 
predmetné úpravy obhliadnuté a protokolárne spísané.
žiadateľ oznámi min. 30 dní vopred začiatok výkonu činností a následne jej ukončenie na 
kontakty, pričom v predmetnom oznámení budú uvedené mená a telefónne čísla všetkých 
zodpovedných osôb, ktoré majú rozhodovaciu právomoc v prípade, ak si to budú vyžadovať 
naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestne premávky ako aj v prípade verejného 
záujmu.
žiadateľ zabezpečí realizáciu prác na takom stupni bezpečnosti, aby nebola ohrozená 
plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na DaR a aby nedošlo k poškodeniu telesa DaR 
a jej súčastí vrátane oplotenia. V prípade vzniku škody na majetku NDS, a.s. je žiadateľ 
povinný túto škodu bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. Poškodenie oznámiť SSÚD, 
prípadne prekonzultuje spôsob a postup pri odstránení škody.
po ukončení prác žiadateľ odovzdá NDS, a.s. - oddeleniu preberania investícií 
a majetkovej správy projekt skutočného vyhotovenia prác a geodetické zameranie 2x 
v tlačenej a 2x v digitálnej forme DGN.
MV SR P PZ ODP si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené 
podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo verejný 
záujem.
ministerstvo si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky, uložené podmienky 
zmeniť alebo zrušiť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo 
verejný záujem.
ministerstvo ukladá povinnosť žiadateľovi, investorovi, realizátorovi stavby a jej budúcim 
vlastníkom archivovať toto povolenia ako aj PD, na základe ktorej bolo povolenie vydané po 
celú dobu jej užívania.
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Krajsky pamiatkový rad Trnava
č. KPUTT-2019/18182-44/57655/Ka zo dňa 22.08.2019

postup pri archeologickom náleze určuje § 40 zákona č. 49/2002 Z.z. a § 127 zákona č.
50/1976 Zb. (stavebný zákon) v zneí neskorších predpisov

17. Stavebník umožní orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a do 
stavby a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.

18. Stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník v zmysle § 46a stavebného zákona.

19. Stavebník je povinný písomne oznámiť začatie stavby špeciálnemu stavebnému úradu.

20. Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestniť štítok "Stavba povolená" na 
viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko a ponechať ho tam až do kolaudácie stavby 
(§66, ods. 3, písm. j) stavebného zákona).

21. Stavebník pri výkone svojej funkcie nahradí škody spôsobené tretím osobám podľa 
osobitných predpisov z titulu svojej zodpovednosti, prípadne zabezpečí uvedenie veci do 
pôvodného stavu.

22. Stavba bude dokončená najneskoršie do 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti stavebného povolenia.

23. Stavebník je povinný plniť všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená, po doručení 
tohto rozhodnutia ich berie na vedomie a sú preňho záväzné.

24. Stavebník pred ukončením stavby je povinný požiadať o kolaudáciu stavby v zmysle 
§ 79 stavebného zákona.

25. V rámci návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia musia byť na príslušný špeciálny 
stavebný úrad odovzdané všetky podklady v zmysle § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a 
geometrický plán overený Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom.

26. Pred kolaudáciou stavby musí byť odovzdané porealizačné zameranie stavby (objekty, trasa 
a prípojky inžinierskych sietí, vrátane šácht, stožiarov, skriniek, verejného osvetlenia, 
komunikácií, zelene a terénnych úprav) v digitálnej podobe a 1x vytlačené so zoznamom 
súradníc, v reálnych súradniciach v súradnicovom systéme S-JTSK, v realizácii JTSK a vo 
výškovom systéme Bpv.

27. Stavebník je povinný ku dňu kolaudácie osadiť a vyznačiť trvalé dopravné značenie
na základe určenia použitia trvalého dopravného značenia vydaného príslušným cestným 
správnym orgánom a dodržať podmienky tohto určenia.

28. Stavba nesmie byť užívaná bez kolaudačného rozhodnutia.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť, 
stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti 
nebude stavba začatá. Toto rozhodnutie je podľa § 70 stavebného zákona záväzné aj pre 
právnych nástupcov účastníkov konania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.
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Odôvodnenie

Stavebník Trnavský samosprávny kraj, IČO 37836901, Starohájska ulica 10, 
917 01 Trnava podal dňa 09.09.2019 na tunajší špeciálny stavebný úrad žiadosť o vydanie 
stavebného povolenia na líniovú stavbu „Vážska cyklomagistrála - Trnava: časť Zavar - PSA, 
úsek Cyklolávka“ v stavebnom konaní, na ktorú vydala Obec Zavar územné rozhodnutie 
verejnou vyhláškou č. OSaŽP/1944-86906/2019/Bj zo dňa 17.07.2019 (právoplatné dňa 
20.08.2019).

Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť podľa 
ustanovenia § 62 stavebného zákona a oznámil začatie stavebného konania oznámením 
verejnou vyhláškou č. OSaŽP/38067-100366/2020/Šm zo dňa 29.09.2020, ktorá bola vyvesená 
na úradnej tabuli Obce Zavar v termíne od 05.10.2020 do 20.10.2020.

Záväzné stanovisko Obce Zavar k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom bolo 
vydané dňa 30.11.2020 pod č.. OSaŽP/38067-111385/2020/Šm. V ňom príslušný stavebný 
úrad súhlasil s vydaním stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom pre miestne 
a účelové komunikácie a konštatoval, že stavba je v súlade s platným územným plánom Obce 
Zavar.

Špeciálny stavebný úrad zistil, že dokumentácia stavby spĺňa stanovené požiadavky 
stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a že uskutočnením stavby nie sú ohrozené 
záujmy spoločnosti ani neprimerane ohrozené či obmedzené práva a oprávnené záujmy 
účastníkov konania. V priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a 
preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ku stavbe sa vyjadrili: Západoslovenská distribučná, a.s., SPP-distribúcia, a.s., TAVOS, 
a.s.. Okresný úrad Trnava - odbor starostlivosti o ŽP- úseky ŠVS, OH, 00, OPaK, Slovak 
Telekom, a.s., upc broadband Slovakia, s.r.o., KPÚ Trnava, OTNS, Orange Slovensko a.s.. 
Okresný úrad Trnava - pozemkový a lesný odbor, OR PZ Trnava - ODI Trnava, SSC, SÚC 
TTSK, NDS, a.s., MV SR - odbor dopravnej polície, OÚ Trnava, odbor CDaPK, MDaV SR 
Bratislava, Obec Zavar. Ich stanoviská boli súhlasné a zapracované do podmienok 
rozhodnutia.

Námietky účastníkov konania neboli uplatnené a preto nebolo potrebné o nich rozhodnúť.

Vlastnícke právo stavebníka k pozemkom bolo zistené z výpisu z listu vlastníctva 
č. 900 pod číslom žiadosti 840259, z výpisu listu vlastníctva č. 773 pod číslom žiadosti 840262, 
z výpisu listu vlastníctva č. 2801 pod číslom žiadosti 840266 a z kópie katastrálnej mapy pod 
číslom žiadosti 191989, dňa 02.06.2021, overených cez portál CSRÚ www.oversi.qov.sk. Iné 
právo k pozemkom, ktoré nie sú vo vlastníctve stavebníka, bolo preukázané doloženými 
zmluvami rôzneho charakteru.

Navrhovaná stavba je podľa § 139 ods. 3 písm. b) stavebného zákona líniovou stavbou. 
Nakoľko oznámenie o začatí stavebného konania bolo z tohto dôvodu doručované účastníkom 
konania v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona formou verejnej vyhlášky, v súlade s § 69 ods. 1 
stavebného zákona sa im rovnakým spôsobom doručuje aj toto stavebné povolenie.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov V. časť Stavebná správa, 
položka Č.60 zákona č. 145/1995 Z.z. Národnej rady Slovenskej republiky o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 600,- eur bol zaplatený dňa 12.10.2020.

Toto rozhodnutie musí byť v zmysle § 69 ods. 2 stavebného zákona vyvesené a zverejnené 
po dobu 15 dní. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto rozhodnutia.

http://www.oversi.qov.sk
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Poučenie

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný 
prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - Obec Zavar, Viktorínova 14, 919 26 Zavar, 
prostredníctvom Mestského úradu v Trnave, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym 
súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

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

Príloha: projektová dokumentácia 
( pre stavebníka a k spisu)

Príloha na vyvesenie:
1x situácia v M 1 : 2000 ( výkres č. 3.0) s vyznačením navrhovanej stavby

Doručí sa:
- účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:
1. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska ulica 10, 917 01 Trnava
2. Projektant: Ing. Alexander Tesár, PhD., DrSc., Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
3. osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a stavbám na nich, vrátane 

susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom 
a stavbám môžu byť stavebným povolením dotknuté

Na vedomie
4. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska ulica 10, 917 01 Trnava
5. Obec Zavar, Viktorínova 14, 919 26 Zavar
6. Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
7. MDVRR SR, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, P.O.BOX 100,

Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava
8. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a PK, Ulica Kollárova 8, 917 02 Trnava
9. Správa a údržba ciest TTSK, Ulica Bulharská 39, 917 01 Trnava
10. Projektant; Ing. Alexander Tesár, PhD., DrSc., Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
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VEREJNÁ VYHLASKA

Doručovanie verejnou vyhláškou podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona a § 26 ods. 2 správneho 
poriadku.
Zverejnenie na centrálnej úradnej tabuli podľa § 34 zákona č. 305/2013 Z.z. v znení neskorších 
predpisov (zákon o e-Governmente).

Zverejnenie a vyvesenie v termíne od.................................. do.........................................
1) na úradnej tabuli na webovom sídle obce Zavar
2) na úradnej tabuli obce Zavar
3) na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli na ústrednom portáli verejnej správy (CUET na UPVSt

Zverejnené na ÜET a CÚET; 

ID
ID CÚET 

Dátum a podpis

Vyvesené na úradnej tabuli a zvesené;

ZodppvédnwMestský úrad v Trnave - odbor stavebný a životného prostredia, 
/ Ing. Iveta Miterková, Ulica Trhová 3,917 71 Trnava




