
 

ODBOR OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV 
Vajanského 2, Trnava 

P. O. Box 3, 917 02 Trnava 

 

           Telefón      Fax E – mail                                          Nter   Internet IČO 

           ++4210961105603      ooptt@minv.sk    www.minv.sk/? 

   okresný-úrad-trnava 

 

00151866 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

OU-TT-00P2-2019/001566  Trnava 10. 09. 2019  

 

 

Oznámenie  

o začatí konania o povolení obnovy konania  
(Verejná vyhláška) 

 

 
 

Dňa 11. 05. 2018 bol na Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát cestnej 

dopravy a pozemných komunikácií doručený spoločný návrh Jozefa Kováča, bytom Zajačia 1/503, 

919 04 Smolenice a Petra Kováča, bytom Zajačia 1/503, 919 04 Smolenice na obnovu konania vo 

veci ukončenej rozhodnutím č. OU-TT-OOP2-2015/027288 zo dňa 26. 08. 2015, právoplatným                      

dňa 21. 09. 2015. Navrhovatelia dňa 04. 06 2018 svoj návrh doplnili o ďalšie vyjadrenie k návrhu 

a následne dňa 19. 06. 2018 doručili na základe výzvy na Okresný úrad Trnava, odbor opravných 

prostriedkov potvrdenie o zaplatení správneho poplatku vo výške 16,50 € v zmysle položky č. 1 

Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu k zákonu č. 145/1995 Zb. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov.      

 

Obsahom podania je návrh na povolenie obnovy stavebného konania ukončeného 

rozhodnutím č. OU-TT-OOP2-2015/027288 zo dňa 26. 08. 2015, právoplatným dňa 21. 09. 2015, 

ktorým Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií potvrdil v odvolacom konaní rozhodnutie Okresného úradu Trnava, odboru cestnej 

dopravy a pozemných komunikácií č. OU-TT-OCDPK/2015/001092/Šl zo dňa 12. 05. 2015 vo veci 

vydania stavebného povolenia na stavbu - „Rekonštrukcia cesty II/502 Smolenice – II. etapa“, 

stavebné objekty „SO 101 Cesta II/502“, „SO 102 Dažďová kanalizácia“, „SO 110 Chodníky“ na 

pozemkoch podľa KN-E par. č. 105, 258, 341, 372/1, 374, 376, 383, 388, podľa KN-C parc. č. 

736/10, 736/12, 736/14, 736/28, 736/30 a ďalšie pozemky pod cestou parc. č. 736/33, 736/34, 737/7 

až parc. č. 736/32 v katastrálnom území  Smolenická Nová Ves.  

 

V podanom návrhu Jozef Kováč a Peter Kováč žiadajú obnovu predmetného konania podľa         

§ 62 ods. 1 písm. e) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov.  

 

Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií rozhodnutím č. OU-TT-OOP3-2018/020043 zo dňa 08. 09. 2018 obnovu konania 

nepovolil. Proti tomuto rozhodnutiu podali Jozef Kováč a Peter Kováč, obaja bytom Zajačia 1/503,      

919 04 Smolenice odvolanie. Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako príslušný odvolací         

správny orgán rozhodnutím č. 10692/2019/SCDPK/17480 zo dňa 27. 02. 2019, právoplatným                        

dňa 22. 03. 2019, rozhodnutie Okresného úradu Trnava, odboru opravných prostriedkov, referátu 

cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-TT-OOP3-2018/020043 zo dňa 08. 09. 2018 

zrušil a vec vrátil Okresnému úradu Trnava, odboru opravných prostriedkov, referátu cestnej 

dopravy a pozemných komunikácií na nové prejednanie a rozhodnutie.      
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V zmysle vyššie uvedeného Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát 

cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný správny orgán podľa § 63 ods. 1 zákona 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom 

konaní“) a podľa § 18 ods. 1 zákona o správnom konaní oznamuje, že opätovne začína konanie 

o povolení obnovy stavebného konania ukončeného rozhodnutím č. OU-TT-OOP2-2015/027288 

zo dňa 26. 08. 2015, právoplatným dňa 21. 09. 2015, ktorým Okresný úrad Trnava, odbor opravných 

prostriedkov, referát cestnej dopravy a pozemných komunikácií potvrdil rozhodnutie Okresného 

úradu Trnava, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-TT-

OCDPK/2015/001092/Šl zo dňa 12. 05. 2015 vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu –

„Rekonštrukcia cesty II/502 Smolenice – II. etapa“, stavebné objekty „SO 101 Cesta II/502“, „SO 

102 Dažďová kanalizácia“, „SO 110 Chodníky“ na pozemkoch podľa KN-E par. č. 105, 258, 341, 

372/1, 374, 376, 383, 388, podľa KN-C parc. č. 736/10, 736/12, 736/14, 736/28, 736/30 a ďalšie 

pozemky pod cestou parc. č. 736/33, 736/34, 737/7 až parc. č. 736/32  v katastrálnom území 

Smolenická Nová Ves. 

 

Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií zároveň vyzval Jozefa a Petra Kováča, obaja bytom Zajačia 1/503, 919 04 Smolenice, 

aby svoje podanie doplnili v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy o 

nasledovné skutočnosti:    

 

- o konkrétnu skutočnosť odôvodňujúcu obnovu konania podľa § 62 ods. 1 písm. e) zákona 

o správnom konaní, t. j., ktoré tvrdenie sa ukázalo ako nepravdivé, resp., akým konkrétnym 

trestným činom bolo dosiahnuté vydanie napádaného rozhodnutia, a akým spôsobom o ňom bolo 

rozhodnuté orgánmi činnými v trestnom konaní (súdom),    

 

- o doloženie všetkých tvrdení príslušnými dokladmi, ktoré majú k dispozícii tak, aby z nich 

hodnoverne vyplývali tvrdené skutočnosti ako aj skutočnosť, že návrh bol podaný v zákonnej lehote 

v zmysle § 63 ods. 3 zákona o správnom konaní (t. j., kedy sa dozvedeli o spáchaní trestného činu).  

Zároveň ich správny orgán upovedomil, že v prípade nedoplnenia podania požadovaným 

spôsobom, bude konanie o povolení obnovy zastavené.    

 

Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií týmto oznámením upovedomuje účastníkov konania o začatí konania. Svoje námietky 

a pripomienky v konaní o povolení obnovy stavebného konania môžu uplatniť najneskôr do 7  

pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia ich doručením na Okresný úrad Trnava, odbor 

opravných prostriedkov, Vajanského 2, P. O. BOX 3, 917 02 Trnava. Na neskoršie podané námietky 

sa nebude prihliadať.   

 

S úplným znením návrhu na obnovu konania sa môžu účastníci konania oboznámiť na 

Okresnom úrade Trnava, odbore opravných prostriedkov, referáte cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií, Vajanského 2, Trnava (2. posch., č. dverí 211, v čase úradných hodín – pondelok, 

utorok, štvrtok od 08.00 hod do 15.00 hod, v stredu od 08.00 hod do 17.00 hod a v piatok od 08.00 

hod do 14.00 hod.) Do príslušnej dokumentácie súvisiacej so stavebným povolením môžu účastníci 

konania nahliadnuť na Okresnom úrade Trnava, odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

Kollárova č. 8, Trnava (4. posch., č. dverí 421, v čase úradných hodín – pondelok, utorok, štvrtok 

od 08.00 hod do 15.00 hod, v stredu od 08.00 hod do 17.00 hod a v piatok od 08.00 hod do 14.00 

hod).     

 

 

 

 
Ing. Alena Stupjanská  

                                                         poverená zastupovaním vedúceho zamestnanca 
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V súlade s § 26 ods. 1 zákona o správnom konaní a § 61 ods. 4 stavebného zákona má toto 

oznámenie povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli 

stavebného úradu a úradnej tabuli obce v mieste stavby. Oznámenie je zároveň zverejnené na 

webovom sídle Okresného úradu Trnava. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia 

tohto oznámenia. Po uplynutí uvedenej lehoty je potrebné toto oznámenie zaslať Okresnému úradu 

Trnava, odboru opravných prostriedkov, Vajanského 2, P. O. BOX 3, 917 02 Trnava s podpisom 

a s vyznačením dátumu o vyvesení a zvesení.   

 

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

     

  

.....................................................................                    ...................................................................... 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý zabezpečil                     Pečiatka a podpis orgánu, ktorý zabezpečil 

           vyvesenie verejnej vyhlášky                                             zvesenie verejnej vyhlášky 

 

 

 

 

Doručuje sa:  

1. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kollárova 8,   

 917 02 Trnava + 2 krát na vyvesenie        

2. Trnavský samosprávny kraj, SHS, Starohájska 10, 917 01 Trnava   

3. Obec Smolenice, SNP 52, 919 04 Smolenice + 1 krát na vyvesenie 

4. Projektant: Ing. Milan Mušák, Atelier DS, s. r. o., Vranovská 39, 851 01 Bratislava 

5. Jozef Kováč, Zajačia 1/503, 918 04 Smolenice  

6. Peter Kováč, Zajačia 1/503, 918 04 Smolenice  

7. Verejná vyhláška                           

 

Na vedomie:  

8. Lesy SR, š. p., OZ Smolenice, Trnavská 12, 919 04 Smolenice 

9. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava 

10. ORPZ, Okresný dopravný inšpektorát, Starohájska 3, 917 02 Trnava 

11. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, Kollárova 8, 917 02 Trnava 

12. Okresný úrad Trnava, odbor krízového riadenia, Kollárova 8, 917 02 Trnava 

13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Limbova 6, P. O. BOX 1, 917 09 Trnava 

14. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Rybníkova 9, 917 00 Trnava 

15. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava 

16. Západoslovenská energetika, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

17. Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 

18. Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

19. Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany 

20. Slovenská autobusová doprava Trnava, a. s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava 

21. Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany 

22. Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 

 

                             

 

 


