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Vaše číslo/zo dňa 
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Naše číslo 

OU-SA-OCDPK/2019/004657-ZS-SK 
Vybavuje 

Mgr. Šmida 
Šaľa 

10.05.2018 

 

Vec 

Cesta I/75 Šaľa, obchvat – stanovisko k stavebnému povoleniu 

 

 

Hore uvedený žiadateľ podal dňa 11.04.2019 na tunajší úrad žiadosť o vydanie 

záväzného stanoviska k stavebnému povoleniu stavby „Cesta I/75 Šaľa, obchvat“ (ďalej len 

„stavba“), ktoré rieši vybudovanie obchvatu mesta Šaľa, cesty I/75, v okrese Šaľa, 

katastrálne územia Šaľa, Kráľová nad Váhom, Dlhá nad Váhom, Trnovec nad Váhom 

a Horný Jatov, so všetkým príslušenstvom v rámci navrhovanej stavby na št. cesty č. II/573, 

II/562, III/1369 a III/1368. Po preštudovaní predmetnej projektovej dokumentácie cestný 

správny orgán pre cesty II. a III. triedy, Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií (ďalej len cestný správny orgán) v zmysle § 140b Zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a v zmysle § 16 ods. 1, 5 a 6 zákona č. 

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „cestný zákon“) vydáva nasledujúce 

 

 

z á v ä z n é    s t a n o v i s k o 

 

Členenie objektov stavby: 

1. 102-00 pripojenie existujúcej cesty I/75 v km 0,400, 

2. 103-00 preložka cesty č. II/573 v km 3,443, 

3. 104-00 prepojenie obchvatu a existujúcej cesty č. II/573 v km 4,984, 

4. 104-02 okružná križovatka na ceste č. II/573, 

5. 105-00 preložka cesty č. III/1368 v km 7,519, 

6. 106-00 úprava cesty č. II/562 v km 10,272, 

7. 107-00 prepojenie existujúcej cesty č. I/75 v km 11,340, 

8. 128-00 preložka poľnej cesty v križovatke v km 3,8 – 4,3, 

9. 129-00 úprava jestvujúcich komunikácií, 

10. 255-00 protihluková stena na privádzači, 

11. SO 101 hlavná trasa, 
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PODMIENKY: 

 Cestný správny orgán súhlasí s vydaním stavebného povolenia na predmetnú líniovú 

stavbu špeciálnym stavebným úradom Okresným úradom Nitra, odborom cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií, ako špeciálnym stavebným úradom pre cesty I. triedy v zmysle 

§ 3a ods. 2 cestného zákona, 

 Stavba bude povolená v súlade s rozhodnutím o umiestnení stavby č. 4043/2010-3 zo dňa 

26.01.2011, právoplatným a vykonateľným dňa 03.03.2011 a rozhodnutím o zmene 

územného rozhodnutia č. 11034/2018/SU/2178 zo dňa 21.06.2018, právoplatným a 

vykonateľným 08.10.2018, vydaným stavebným úradom Mesta Šaľa, 

 Stavba sa bude realizovať podľa predloženej odsúhlasenej projektovej dokumentácie 

(ďalej len „PD“) vypracovanej spol. GC Geoconsult v rozsahu dokumentácie pre stavebné 

povolenie, 

 Výnimka z činnosti v ochrannom pásme ciest II. a III. triedy a výnimka z umiestnenia 

stavieb v ochrannom pásme ciest II. a III. triedy (extravilán predmetnej stavby) bola 

povolená cestným správnym orgánom v rámci územného konania pod. č. OU-SA-

OCDPK/2018/003758-ZS zo dňa 05.04.2018, 

 V zmysle § 3b cestného zákona je potrebné ešte pred vydaním stavebného povolenia 

požiadať cestný správny orgán o vydanie povolenia pripojenia stavby a jej objektov na 

štátne cesty II. a III. triedy v samostatnom konaní, 

 Bez predchádzajúceho súhlasu cestného správneho orgánu je zakázaná akákoľvek 

činnosť, ktorá by mohla ohroziť uvedenú cestu, strojovú údržbu alebo zhoršovala 

podmienky bezpečnej a plynulej premávky na ceste, 

 Počas realizácie stavby, je zakázané vytvárať skládku zeminy príp. iných materiálov 

na korune št.  cesty, ako aj vychádzať na vozovku znečistenými vozidlami a tým 

ohrozovať bezpečnú premávku na nej. V prípade, že pri výjazde vozidiel zo staveniska 

dôjde k znečisteniu ciest II. a III. triedy, žiadateľ je povinný očistiť vozovku okamžite 

po jej znečistení, 

 Pred začatím prác je potrebné vyžiadať od správcov podzemných vedení situovanie ich 

vedení a ich vytýčenie, aby nedošlo stavebnou činnosťou k ich poškodeniu, 

 Žiadateľ je povinný dodržať všetky podmienky stanovené vo vyjadrení správcom ciest 

Regionálnej správy a údržby ciest Nitra, a. s., ako aj vlastníka ciest Nitrianskym 

samosprávnym krajom, organizácie úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, odboru 

dopravy (ďalej len „NSK odbor dopravy“). Cestný správny orgán si vyhradzuje právo 

dohliadať na prípadné stavebné a výkopové práce v okolí ciest z hľadiska ochrany 

záujmov ciest II. a III. triedy, 

 Žiadame rešpektovať podmienky určené Okresným riaditeľstvom policajného zboru 

v Šali, dopravného inžiniera, ako orgánu dohliadajúci nad bezpečnosťou a plynulosťou 

cestnej premávky, 

 Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií si vyhradzuje právo 

určené podmienky kedykoľvek doplniť, ak si to vyžiada verejný záujem alebo záujem 

ochrany ciest II. a III. triedy, 

 V čase od 01. decembra do 01. marca kalendárneho roka (zimné obdobie) býva podľa 

operačného plánu zimnej údržby ciest stanovená stavebná uzávera všetkých užívateľov 

ciest I., II. a III. triedy Nitrianskeho samosprávneho kraja. Túto skutočnosť je nutné 

zohľadniť v harmonograme stavebných prác predmetnej stavby. V prípade významnej 

investície vo verejnom záujme ako je predmetná stavba je nutné nájsť riešenie 

s vlastníkom ciest NSK odborom dopravy, prípadne udeliť výnimku, 

 Je potrebné zosúladiť trvalé dopravné značenie so súčasným stavom a požiadať 

o vydanie určenia trvalého dopravného značenia najneskôr do začiatku užívania stavby / 

právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, 



  

 Pri tejto stavbe a prácach tohto rozsahu je nutné vydať určenie dočasného dopravného 

značenia na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky počas výstavby na 

cestách II. a III. triedy v okrese Šaľa. O predmetné učenie je nutné požiadať 

v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom realizácie prác (minimálne 2 mesiace 

vopred), 

 V prípade odstraňovania zeleni pri ceste, je nutné toto doriešiť pred realizáciou stavby 

a konzultovať to s príslušným orgánom štátnej správy (cestný správny orgán pre cesty II. 

a III. triedy príp. orgán ochrany prírody), 

 Cestný správny orgán  s ú h l a s í  s vydaním stavebného povolenia podľa stavebného 

zákona na predmetnú stavbu. 

 Toto stanovisko nenahrádza iné povolenia a opatrenia, ktoré sú potrebné podľa 

stavebného zákona a cestného zákona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Andrea Fábiková 

     vedúca odboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vedomie:         

1. RSÚC Nitra a. s., 

2. ÚNSK, odbor dopravy, 

3. ODI ORPZ Šaľa, Staničná 23, 927 01  Šaľa, 

4. Okresný úrad Nitra, OCDPK, 


