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Číslo spisu
OU-TT-OCDPK-2020/035802-003

Vybavuje

29. 09. 2020

ROZHODNUTIE
o prerušení odvolacieho konania

Popis konania / Účastníci konania

Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný správny orgán podľa § 2
ods. 1 a 3 zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a podľa § 3 ods. 5 písm. c) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 135/1961 Zb.“) v spojení s ustanovením § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 71/1967 Zb.“) konanie
o odvolaní účastníka konania Združenie domových samospráv, v. z. Marcelom Slávikom, Rovniakova 14, 851 02
Bratislava, proti stavebnému povoleniu Mesta Trnava č. OSaŽP/35602-81341/2020/MH zo dňa 26.06.2020, ktorým
podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov pre stavebníka Merkury Market Slovakia, s.r.o., IČO: 36501891, Duklianska 11, 080 01 Prešov v zastúpení
spoločnosťou Ing. Slavomír Kelemen SK DESIGN, IČO: 41643984, Partizánska 6093/12A, 071 01 Michalovce
povolil stavbu „Novostavba výstavno-skladovej haly Trnava“, „Novostavba skladovej haly Trnava“, stavebný objekt
„SO 02 Spevnené plochy“ na pozemkoch par. č. 387/42, 387/43, 387/123, 387/125, 387/132, 387/133, 387/134,
387/135 - parcely reg. „C“ v k. ú. Modranka v obci Trnava

p r e r u š u j e

na dobu doriešenia časti odvolania, ktoré smeruje proti obsahu záväzného stanoviska dotknutého orgánu -
Okresného úradu Trnava, Odboru starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP č. OU-TT-
OSZP3-2020/021087 zo dňa 04.06.2020.

Odôvodnenie
Napadnutým rozhodnutím Mesto Trnava podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre stavebníka Merkury Market Slovakia, s.r.o., IČO:
36501891, Duklianska 11, 080 01 Prešov v zastúpení spoločnosťou Ing. Slavomír Kelemen SK DESIGN, IČO:
41643984, Partizánska 6093/12A, 071 01 Michalovce povolil stavbu „Novostavba výstavno-skladovej haly Trnava“,
„Novostavba skladovej haly Trnava“, stavebný objekt „SO 02 Spevnené plochy“ na pozemkoch par. č. 387/42,
387/43, 387/123, 387/125, 387/132, 387/133, 387/134, 387/135 - parcely reg. „C“ v k. ú. Modranka v obci Trnava.
Proti vydanému stavebnému povoleniu podal odvolanie dňa 13.07.2020 (o 12:08) účastník konania Združenie
domových samospráv, v. z. Marcelom Slávikom.
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Dotknutý orgán (ust. § 140a stavebného zákona) – Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie,
so sídlom Kollárova 8, 917 02 Trnava vydal podľa ust. § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, záväzné stanovisko OU-TT-OSZP3-2020/021087
zo dňa 04.06.2020, v ktorom konštatuje, že oznámenie o začatí stavebného konania stavby „Novostavba výstavno-
skladovej haly Trnava“, „Novostavba skladovej haly Trnava“, v rozsahu stavebného objektu „SO 02 Spevnené
plochy“ je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, s vydaným rozhodnutím Okresného
úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného
prostredia č. OU-TT-OSZP3-2019/012198/ŠSMER/Šá, zo dňa 17.05.2019 a jeho podmienkami.

V zmysle §140c ods. 8) stavebného zákona, proti územnému rozhodnutiu o umiestnení stavby, územnému
rozhodnutiu o využití územia, stavebnému povoleniu a kolaudačnému rozhodnutiu, ktorému predchádzalo konanie
podľa osobitného predpisu, má právo podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v
akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa osobitného predpisu.

V zmysle ust. 140b ods. 6) stavebného zákona, ak odvolanie proti rozhodnutiu podľa tohto zákona smeruje proti
obsahu záväzného stanoviska, odvolací orgán konanie preruší a vyžiada si stanovisko k obsahu odvolania od
dotknutého orgánu príslušného na vydanie záväzného stanoviska. Odvolanie spolu so stanoviskom dotknutého
orgánu k obsahu odvolania predloží odvolací orgán orgánu, ktorý je nadriadeným orgánom dotknutého orgánu a
vyžiada si od neho potvrdenie alebo zmenu záväzného stanoviska. Počas prerušenia konania neplynú lehoty na
rozhodnutie o odvolaní.

Z dôvodu, že námietky odvolateľa smerujú proti obsahu záväzného stanoviska dotknutého orgánu, odvolací orgán
bude ďalej postupovať v súlade s ust. § 140b ods. 6) stavebného zákona a v zmysle § 29 ods. 1 správneho poriadku
prerušil konanie, do doby doriešenia námietok, smerujúcich proti obsahu záväzného stanoviska dotknutého orgánu,
Okresného úradu Trnava, Odboru starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP.

Druhostupňový orgán bude v konaní pokračovať, v súlade s ust. § 29 ods. 4 správneho poriadku, len čo pominie
prekážka, pre ktorú 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 o správnom konaní nemožno odvolať.
Rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.

Ing. Mária Kulcsárová
vedúca odboru

Zverejnenie rozhodnutia o prerušení odvolacieho konania je uskutočnené podľa § 69 ods. 3 stavebného zákona a
musí byť zverejnené odo dňa jeho vydania až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odvolaní.

Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – úradná tabuľa:

Vyvesené dňa ......................................... Zvesené dňa ..................................

Upresnenie pre doručenie na vedomie:
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP

Na vedomie:
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Mestský úrad v Trnave, odbor územného rozvoja a koncepcií
Mestský úrad v Trnave, odbor stavebný a životného prostredia

Ing. Mária Kulcsárová
vedúci

Doručuje sa

MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.
Duklianska 11
080 01 Prešov
Slovenská republika

Ing. Slavomír Kelemen SK DESIGN
Partizánska 6093 12A
071 01 Michalovce
Slovenská republika

Mesto Trnava
Ulica Hlavná 1
917 71 Trnava
Slovenská republika

Snopek Martin
Rybná 60
919 34 Biely Kostol
Slovenská republika

Daniel Poláček
Ulica Ivana Krasku 8026 7
917 05 Modranka
Slovenská republika

Zuzana Poláčková
Ulica Ivana Krasku 8026 7
917 05 Modranka
Slovenská republika

KB SYSTÉM, s.r.o.
Tomášikova 0
821 02 Bratislava
Slovenská republika

Helena Bolfová
Čiližská 5001 1
821 07 Bratislava
Slovenská republika

OU-TT-OCDPK-2020/035802-0100411/2020



4 / 5

Adriana Pozdechová
Slatinská 5018 2
821 07 Bratislava-Vrakuňa
Slovenská republika

Mária Strížová
Židovská 4716 5
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Martin Vadovič
Na pažiti 950 58
919 51 Špačince
Slovenská republika

Iveta Vadovičová
Na pažiti 950 58
919 51 Špačince
Slovenská republika

Jarmila Palátová
Ulica Javorová 4177 1
917 05 Modranka
Slovenská republika

Juraj Šarmír
Ulica Bosniacka 4493 28
917 05 Modranka
Slovenská republika

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Kollárova 8
917 02 Trnava
Slovenská republika

Slovenská správa ciest
Miletičova 19
826 19 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovenská republika

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava-Karlova Ves
Slovenská republika

Združenie domových samospráv, o.z.
Rovniankova 1667 14
851 02 Bratislava - mestská časť Petržalka
Slovenská republika
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AP-Ateliér, s.r.o.
Dobrianskeho 2157 2
071 01 Michalovce
Slovenská republika

Na vedomie
Okresný úrad Trnava, Kollárova 8, 917 02 Trnava 2
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