
OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN
ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín____________________________________________________________________________________

1 / 3

Číslo spisu
OU-TN-OCDPK-2020/017764-002

Vybavuje

Trenčín
20. 05. 2020

ROZHODNUTIE
povolenie na zvláštne užívanie

Popis konania / Účastníci konania
Povolenie na zvláštne užívanie ciest II. a III. triedy v k.ú. Borčice, Bolešov, Kameničany, Slavnica

1. STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o., Mlynské nivy 61A, 820 15 Bratislava
2. Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej
správy podľa § 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a príslušný cestný správny orgán pre cesty II. a III. triedy podľa § 3 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 135/1961 Zb.“), podľa
§ 8 zákona č. 135/1961 Zb. a § 11 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon, na základe žiadosti
spoločnosti:

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o., Mlynské nivy 61A, 820 15 Bratislava o povolenie na zvláštne
užívanie ciest II. a III. triedy v k.ú. Borčice, Bolešov, Kameničany, Slavnica z dôvodu odstraňovania reklamácií na
cestnom telese v trase vedenia kanalizácie a na základe záväzného stanoviska OR PZ SR ODI v Trenčíne č. ORPZ-
TN-ODI-130-001/2020-ING zo dňa 06.05.2020 a vyjadrenia Správy ciest TSK Trenčín č. SC/2020/659-4 zo dňa
29.04.2020, v súlade s ustanovením § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov vydáva

p o v o l e n i e

na zvláštne užívanie cesty II/507 v k.ú. Borčice, Bolešov, Kameničany, Slavnica; cesty III/1916 v obci Bolešov a
cesty III/1917 v obci Slavnica z dôvodu odstraňovania reklamácií na cestnom telese v trase vedenia kanalizácie
po realizácii stavby „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“, za dodržania
nasledovných podmienok:

1. Dodržať podmienky stanovené v záväznom stanovisku OR PZ SR ODI v Trenčíne č. ORPZ-TN-
ODI-130-001/2020-ING zo dňa 06.05.2020 a vyjadrení Správy ciest TSK Trenčín č. SC/2020/659-4 zo dňa
29.04.2020.
2. Pri stavebnej činnosti neznečisťovať dotknuté pozemné komunikácie a prípadné znečistenie bezodkladne
odstrániť!
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3. Zabezpečiť zachovanie odtokových pomerov ciest, v prípade porušenia odvodňovacieho systému dotknutej cesty,
s okamžitou platnosťou zabezpečiť jeho obnovu.
4. Počas vykonávania prác na ceste sa pracovisko označí dočasnými dopravnými značkami v zmysle STN 018 020
a vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení, odsúhlasenými OR PZ SR ODI v Trenčíne a určenými
tunajším úradom pod č. OU-TN-OCDPK-2020/017766-002 zo dňa 20.05.2020.
5. V prípade potreby pre reguláciu premávky a zastavovanie vozidiel na ceste, žiadateľ zabezpečí spôsobilé a náležite
vystrojené osoby (min. 2 osoby).
6. V prípade vyskytnutia závad počas realizácie prác, vykonať okamžité opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti
cestnej premávky a bezodkladne o tom upovedomiť správcu pozemnej komunikácie.
7. Práce budú vykonané v termíne: od 22.05.2020 do 31.10.2020
V prípade ďalšej potreby vykonávania prác, je žiadateľ povinný pred uplynutím uvedeného termínu požiadať cestný
správny orgán o nové povolenie, alebo o predĺženie povolenia.
8. Žiadateľ zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú užívateľom cesty, na cestnom telese, alebo na nehnuteľnom
majetku tretích osôb, spôsobené nedodržaním bezpečnostných opatrení alebo podmienok tohto rozhodnutia.
9. Za dodržanie podmienok a termínov uvedených v tomto rozhodnutí je zodpovedný žiadateľ, kontaktná osoba –
Marek Danáš, DANAKO, s.r.o., M. Bela 2308/1, 921 01 Hlohovec, tel. č.: 0949 277 766.

Odôvodnenie
Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií prijal žiadosť spoločnosti STRABAG
Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o., Mlynské nivy 61A, 820 15 Bratislava o povolenie na zvláštne užívanie
ciest II. a III. triedy v k.ú. Borčice, Bolešov, Kameničany, Slavnica z dôvodu odstraňovania reklamácií na cestnom
telese v trase vedenia kanalizácie po realizácii stavby „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia
ČOV Nemšová“.

Cestný správny orgán po preskúmaní žiadosti, posúdení veci a zistení odôvodnenosti potreby vykonania uvedených
prác v telese ciest II/507, III/1916 a III/1917, pri zohľadnení požiadaviek plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky
a bezpečnosti užívateľov komunikácie, na základe záväzného stanoviska OR PZ SR ODI v Trenčíne č. ORPZ-
TN-ODI-130-001/2020-ING zo dňa 06.05.2020 a vyjadrenia Správy ciest TSK Trenčín č. SC/2020/659-4 zo dňa
29.04.2020 povolil zvláštne užívanie predmetných pozemných komunikácií za podmienok uvedených vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.

Za vydanie rozhodnutia bol vybratý správny poplatok podľa položky 82 b) sadzobníka tvoriaceho prílohu zákona č.
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 120,00 € (slovom: stodvadsať eur).

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia, podaním na Okresný úrad Trenčín,
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.

Mgr. Lenka Kolářová
vedúca odboru

Doručuje sa

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.
Mlynské nivy 61A
820 15 Bratislava-Ružinov
Slovenská republika

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
911 05 Trenčín
Slovenská republika
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Na vedomie
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne, Kvetná 7, 911 42 Trenčín 1
Obec Borčice, Borčice, 018 53 Borčice
Obec Bolešov, Bolešov 78, 018 53 Bolešov
Obec Kameničany, Kameničany, 018 54 Kameničany
Obec Slavnica, Slavnica 209, 018 54 Slavnica


