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STAVEBNE POVOLENIE 

(VEREJNÁ VYHLÁŠKA)

Stavebník Stredná odborná škola obchodu a služieb, IČO 00893412, Ulica 
Lomonosovova 2797/6, 917 08 Trnava podal dňa 06.03.2018 na tunajšom úrade žiadosť 
o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Výstavba multifunkčného ihriska s umelým 
trávnikom a mantinelmi v stavebnom konaní.

Mesto Trnava na základe § 27 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 odst.1 a § 140 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom 
konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania postupom podľa § 60 a § 61 na 
základe oznámenia verejnou vyhláškou č. OSaŽP/4167-11021/2018/Šm zo dňa 08.03.2018.

Po preskúmaní žiadosti podľa § 62 a, § 63 stavebného zákona, podľa § 8 a § 9 vyhlášky 
MŽP SR č. 453/2000 Z.z. a vyhlášky č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách 
na výstavbu stavebný úrad rozhodol podľa ust. § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky 
MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 
a podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vydáva:

rozhodnutie o povolení stavby verejnou vyhláškou 

a povoľuje
stavbu

„Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi“

miesto stavby: 
na pozemku parc.č: 
kat. územie: 
obec:
pre stavebníka: 

projektant:

Ulica Lomonosovova 6, Trnava 
1617/5
Trnava, č.864790 
Trnava
Stredná odborná škola obchodu a služieb, IČO 00893412,
Ulica Lomonosovova 6, 917 08 Trnava
Ing. Mária Kupčová - MANEX, Lomonosovova 6, 917 08 Trnava
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Popis stavby:
Navrhovaná stavba nnultifunkčného ihriska je umiestnená v areáli Strednej odbornej 

školy obchodu a služieb v Trnave, kde sa v súčasnosti nachádza asfaltová plocha existujúceho 
ihriska. Prístup k ihrisku je cez vstup do budovy riaditeľstva a internátu školy. Vstupy na ihrisko 
sú orientované na severovýchodnú stranu.
Viacúčelové ihrisko s povrchom z umelej trávy je určené najmä pre športy: malý futbal a tenis. 
Rozmer hracej plochy ihriska je 33 x 18 m, pričom celková vnútorná hracia plocha ihriska 
s bránkoviskom je 616 m^.
Pred začatím stavby je potrebné vykonať demontážne a búracie práce v rozsahu odstránenia 
oceľového pletiva, oceľových stĺpikov a betónových pätiek a asfaltovej plochy. Konštrukcia 
športovej plochy ihriska bude po celom obvode lemovaná cestnými obrubníkmi, ktoré sa uložia 
do betónového lôžka a po oboch stranách dobetónujú. Odvodnenie hracej plochy, ktorá bude 
vybudovaná na pôvodnom asfaltovom ihrisku je navrhnutá prierazmi s priemerom 5 - 10 m 
v rastri 1x1 m vsakováním do podložia. Pás v šírke 0,7 m pozdĺž ihriska zo západnej strany 
bude odvodnený do podložia cez podlahové štrkové a štrkovopieskové vrstvy navrhnuté v tejto 
časti. V časti, kde nie je asfaltové ihrisko sa na upravenú zemnú pláň navezie vyrovnávacia 
vrstva zo štrkodrvy, fr. 32-63 mm v hrúbke 180 mm po zhutněni. Ďalšiu vrstvu tvorí 
štrkopieskový podsyp fr. 8-16 mm v hrúbke 90 mm po zhutnění. Horná podkladová vrstva je 
navrhnutá fr. 0-4 mm v hrúbke 30 mm po zhutnění. V ploche existujúceho asfaltového ihriska, 
do ktorej sa vyvŕtajú prierazy, sa navezie vyrovnávacia vrstva zo štrkodrvy, fr. 8-16 mm 
v hrúbke 70 mm po zhutnění. Ďalšiu vrstvu tvorí štrkopieskový podsyp fr. 0-4 mm v hrúbke 
30 mm po zhutnění. Na pripravené lôžko sa na ploche 33 x 18 m + bránkovisko zrealizuje 
finálny povrch - umelá tráva výšky 20 + 2 mm s výplňou kremičitého piesku. Hracia plocha sa 
navrhuje v zelenej farbe, alt. použitie dvoch zelených odtieňov. Čiary na ihrisku sú navrhnuté 
vlepením umelej trávy príslušnej farby a rovnakých vlastností.
Oplotenie je po všetkých stranách ihriska kombináciou sendvičových mantinelov (AL + PVC) 
hr. 6 mm s rozmermi 2200x1000 mm a žiarovo-zinkovaných stĺpikov oplotenia spájané 
vrchným stužením cez T-profily. Súčasťou oplotenia ihriska budú ochranné siete v celkovej 
výške 4 m, 3 m nad mantinelovým systémom a to po celom obvode ihriska. Ochranná sieť je 
z nylonového materiálu. V oplotení budú umiestnené dve futbalové bránky na kratších stranách 
ihriska.
Elektrická inštalácia vonkajšieho osvetlenia sa zrealizuje káblovým vedením napojením 
z existujúceho rozvádzača R-VS umiestneného v objekte OST školy do navrhovanej pilierovej 
rozvodnici typ Hasma umiestnenej pri vstupe na ihrisko. Od rozvodnice bude káblom vedený 
prívod elektrickej energie k jednotlivým svietidlám umiestnených v celkovej výške 6 m nad 
konštrukciou na výložníkoch v počte 4 ks. V rámci stavby je riešená aj ochrana pred bleskom 
a uzemnenie.

Členenie stavby na stavebné objekty:
SO 01 - Multifunkčné ihrisko v areáli Strednej odbornej školy obchoda a služieb Trnava 
SO 02 - Elektrická inštalácia vonkajšueho osvetlenia

Plošné parametre stavby:
Zastavaná plocha: 616 m^
Hracia plocha ihriska: 594 m^

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Navrhovaná stavba „Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom 
a mantinelmi“ bude zrealizovaná na pozemkoch parc.č. 1617/5 - pare. reg. „C“ v k.ú. 
Trnava a uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je 
súčasťou tohto rozhodnutia.
Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného 
úradu.
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2. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa 
bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na 
stavenisku.

3.

4.

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.

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 je nutné požiadať 
Mesto Trnava o vydanie súhlasu v zmysle § 47 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane 
prírody a krajiny.

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

6. Osobitné podmienky:
• v prípade znečistenia miestnej komunikácie (vrátane chodníkov) pri uskutočňovaní 

stavebných prác stavebník zabezpečí jej pravidelné čistenie
• pri stavebných prácach požadujeme v plnom rozsahu rešpektovať dreviny v dosahu 

staveniska a zabezpečiť ich ochranu pred mechanickým poškodením v zmysle zákona 
NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a STN 837010 Ochrana prírody. 
Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Stromy, nachádzajúce sa v 
priestore staveniska, žiadame ochrániť pred poškodením debnením alebo oplotením. 
Hĺbenie výkopov v koreňovom priestore stromov bude stavebník vykonávať ručne. 
Korene stromov budú v nutných prípadoch prerušené rezom, odborne ošetrené a 
zahladené. Odkrytie koreňovej sústavy drevín realizovať v čo najkratšom, nevyhnutnom 
čase na výkop ryhy. Do spätného zásypu ryhu požadujeme vykonať opatrenia 
zamedzujúce usychaniu koreňov (zakrytie jutovinou a zaliatie vodou). V prípade 
náhodného mechanického poškodenia drevín je stavebník (investor) povinný 
zabezpečiť ich bezodkladné odborné ošetrenie oprávnenou fyzickou alebo právnickou 
osobou, vlastniacou certifikát alebo akreditáciu arboristu.

• na koreňový priestor stromov a krov, resp. pod koruny stromov a krov nesmie 
stavebník ukladať výkopovú zeminu a stavebné materiály. Koreňový systém stromov a 
krov pod vonkajšou líniou koruny nesmie byť zaťažený pojazdom stavebných 
mechanizmov, (ochranný koreňový priestor je plocha pôdy pod korunou stromu, ktorá je 
vymedzená kružnicou s polomerom o 1,5m väčším, ako je pôdorysný priemet koruny).

7. Stavebné výrobky použité v stavbe musia 
č. 133/2013 Z.z.o stavebných výrobkoch.

spĺňať vlastnosti podľa § 2 zákona

8. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné ustanovenia stavebného zákona č. 50/1976
Zb. v znení neskorších predpisov, ktoré upravujú všeobecno-technické požiadavky na 
výstavbu §§ 48-53 a príslušné technické normy.

9. Všetky inštalačné práce musia byť vykonané odbornými pracovníkmi v zmysle 
STN a musí sa o nich urobiť záznam do stavebného denníka. Potvrdenie o preskúšaní 
uvedených inštalácií je potrebné doložiť ku kolaudácii stavby.

10. Pri uskutočňovaní murovaných konštrukcií je potrebné postupovať podľa STN 
EN 73 2310.
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11. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky. Stavebník je povinný do 15 dní od ukončenia 
výberového konania oznámiť dodávateľa stavby.

12. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby fyzickou alebo právnickou 
osobou oprávnenou na vykonávanie geodetických služieb.

13. Pred začiatkom zemných prác je potrebné vytýčiť podzemné vedenia 
inžinierskych sieti správcami sieti a riadiť sa ich pokynmi.

14. Pri realizácii stavby budú dodržané podmienky uvedené vo vyjadreniach zainteresovaných 
orgánov a organizácií:

OÚ Trnava , odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS
Zn. OU-TT-OSZP3-2018/012062/SVS/BB zo dňa 21.03.2018

pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu podzemných a povrchových 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 odtokové pomery v území

OÚ Trnava . odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOPaK
Zn.OU-TT-OSZP3-2018/012020/SSOPaK/Ze zo dňa 12.03.2018

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 ť 
stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody) 
na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) je v zmysle § 47 ods.3 zákona 
o ochrane prírody a krajiny potrebný súhlas príslušnej obce. V rozhodnutí obec zároveň 
uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky 
spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody 
pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín 
a živočíchov, v zmysle § 4 ods.1 zákona o ochrane prírody. V prípade budovania alebo 
plánovanej rekonštrukcie nadzemného elektrického vedenia je každý povinný použiť také 
technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov v zmysle § 4 ods. 4 zákona o ochrane 
prírody.
upozorňujeme, že navrhovaná investičná akcia bude situovaná v blízkosto obecného 
chráneného územia „Park Janka Kráľa v Trnave“, v zmysle VZN Mesta Trnava č. 435, 
ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie „Park Janka Kráľa v Trnave“. Upozorňujeme 
predovšetkým na zakázané a obmedzené činnosti, uvedené v čl. 4, VZN mesta trnava. 
Tieto činnosti je možné realizovať len s predchádzajúcim súhlasom mesta Trnava, 
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. Poškodené 
dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať 
v prípade, že povoľovaná stavebná činnosť (výkopové práce) spôsobí šírenie inváznych 
druhov rastlín na výkopom porušených plochách, vlastník, správca alebo užívateľ pozemku 
je povinný ich odstraňovať na náklady pôvodcu šírenia, v zmysle § 7 ods. 4 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 Obvodný úrad 
životného prostredia Trnava, úsek ochrany prírody a krajiny 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 MŽP SR, v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) 
zákona o ochrane prírody
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OÚ Trnava , odbor starostlivosti o ŽP , ŠSOH
Zn.OU-TT-OSZP3-2018/012124/SSOH/Du

pri realizácii daného investičného zámeru 
o odpadoch
ku kolaudácii doložiť doklad o spôsobe zhodnotenia príp. zneškodnenia odpadov 
vznikli počas výstavby

zo dňa 15.03.2018
žiadame dodržať ustanovenia zákona

ktoré

NASES, Bratislava
č.330-2018/1-3212 zo dňa 15.03.2018
Podľa Vami zaslaných podkladov sa vo vyznačenom záujmovom území nachádzajú 
telekomunikačné sieteťami a zariadeniami v správe NASES.
Pri realizácii stavby musia byť dodržané všetky zákonné podmienky týkajúce sa ochrany 
existujúcich sietí (podľa ust. Zákona č. 351/2011 Z. z. a príslušných STN o ochrane siete a zariadení, 
napr. STN 73 6005). Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené 
zariadenia, ktorých správcom je NASES, je žiadateľ, resp. stavebník povinný rešpektovať 
nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.). 
Zároveň musí žiadateľ (resp. stavebník) dodržať ustanovenia §65 zákona č. 351/2011 Z. z. 
o ochrane proti rušeniu.

2. Podmienky ochrany a dozorovania nad sieťami v správe NASES počas samotnej 
výstavby musia byť dohodnuté medzi žiadateľom (resp. stavebníkom), prípadne 
splnomocneným zástupcom žiadateľa a zástupcom NASES najneskôr do dňa vytýčenia 
existujúcich sietí v správe NASES.

3. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. sa do projektu stavby musí zakresliť 
priebeh všetkých vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá 
projektant.

4. Poskytovatel' negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v 
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti vytýčenia a vyznačenia polohy 
existujúcich sietí v teréne.

5. Pred začatím zemných prac musí byť zabezpečené vytýčenie a vyznačenie polohy 
zariadení priamo na povrchu terénu, ktoré si stavebník musí dohodnúť s pracovníkom 
správcu siete.

6. Žiadateľ je povinný správcovi preukázať, že pracovníci vykonávajúci zemné práce boli 
oboznámení s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení v teréne, 
aby v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a 
bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) v ochrannom 
pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení. Výkop musí byť 
realizovaný ručne. Zároveň upozorní na možnú odchýlku skutočného uloženia 
zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu +/- 30 cm.

7. Akékoľvek poškodenie zariadení v správe NASES je nutné bezodkladne oznámiť 
správcovi na telefónne číslo +421 232 780 799.

8. V prípade odkrytia existujúcich sietí v správe NASES je žiadateľ povinný oznámiť 
skutočnosť na telefónnom čísle +421232 780 799 a zabezpečiť spätný zásyp v čo 
najkratšej možnej dobe a zabezpečenie siete ochrannom fóliou (resp. uviesť odkryté 
zariadenia do pôvodného stavu).

9. Upozorňujeme stavebníka na zákaz zriaďovania skládok, stavebných dvorov a 
budovania zariadení nad existujúcou sieťou v správe NASES.

10. V zmysle ustanovenia §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. v prípade prekládky 
existujúceho vedenia musí navrhovateľ uzavrieť dohodu so správcom siete (NASES). 
Náklady spojené s prekládkou vedenia hradí navrhovateľ. Bez uzavretej dohody nie je 
možné prekládku vedenia realizovať. V prípade vykonanej prekládky existujúceho 
vedenia je stavebník povinný vypracovať a odovzdať na schválenie projektovú 
dokumentáciu správcovi siete.
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11. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušenim povinností 
podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platom znení.

12. Toto vyjadrenie je platné 1 rok a len pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je 
oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej .rozširovať, prenajímať alebo využívať bez 
súhlasu agentúry NASES. V prípade, že stavebné práce sa budú realizovať neskôr ako 
1 rok odo dňa vydania tohto vyjadrenia, je žiadateľ povinný požiadať NASES o nové 
vyjadrenie.

15. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky. Stavebník je povinný do 15 dní od ukončenia 
výberového konania oznámiť dodávateľa stavby.

16. Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavebných prác je stavebník 
povinný dodržať ustanovenia VZN č.462 o nakladaní s komunálnymi, stavebnými a 
drobnými stavebnými odpadmi a ustanovenia zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

17. 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.

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

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

20. Za súlad priestorovej polohy stavby s overenou dokumentáciou zodpovedá stavebník.

21. 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).

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

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

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

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

26. V rámci návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia musia byť na Mesto Trnava, odbor 
životného prostredia odovzdané všetky podklady v zmysle § 17Vyhl. č. 453/2000.

27. Pred kolaudáciou stavby musí byť na Mestskom úrade v Trnave, Trhová 3, odbore 
územného rozvoja a koncepcií, referáte územnotechnických informácií 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, podľa požiadaviek Mesta 
Trnava, v reálnych súradniciach v súradnicovom systéme S-JTSK, v realizácii JTSK a vo 
výškovom systéme Bpv.
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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.

Odôvodnenie

Stavebník Stredná odborná škola obchodu a služieb, IČO 00893412, Ulica 
Lomonosovova 2797/6, 917 08 Trnava podal dňa 06.03.2018 na tunajšom úrade žiadosť 
o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Výstavba multifunkčného ihriska s umelým 
trávnikom a mantinelmi v stavebnom konaní.

Stavebný úrad oznámením č. OSaŽP/4167-11021/2018/Šm zo dňa 08.03.2018 zahájil 
stavebné konanie verejnou vyhláškou , ktorá bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta Trnava 
v termíne od 09.03.2018 do 27.03.2018 a zároveň aj na internetovej stránke Mesta Trnava. 
Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona a bolo 
zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane 
ohrozené či obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa stanovené požiadavky zák. č. 50/1976 Z.z., vyhl. 
č. 453/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov. Stavebný úrad v priebehu konania 
nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo 
výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Námietky
rozhodnúť.

účastníkov konania neboli uplatnené a preto nebolo potrebné o nich

Ku stavbe sa vyjadrili: TAVOS a.s., ZSD., a.s., OR HaZZ Trnava, NASES, Okresný 
úrad Trnava - odbor starostlivosti o životné prostredie, MsÚ v Trnave - odbor územného 
rozvoja a koncepcií. Ich stanoviská boli súhlasné.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho zákona.

Toto rozhodnutie s prílohou musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli 
mesta Trnava. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto rozhodnutia.

Vyvesenie rozhodnutia oznámi mesto Trnava spôsobom v mieste obvyklým 
a na svojej internetovej stránke mesta www.trnava.sk.

Mesto Trnava vzhľadom na vyššie uvedené rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej 
časti tohto rozhodnutia.

Stavebník je oslobodený od správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. 
Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

http://www.trnava.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 - Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava, 
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^.

JUDr. Peter Bročka, LL.M.
primátor mesta

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

Príloha:
1x projektová dokumentácia 

(pre stavebníka a k spisu)

Príloha na vyvesenie:
Koordinačná situácia v M 1:400 (výkres č. 01) 

Potvrdenie o vyvesení a zvesení verejnej vyhlášky:

Dátum vyvesenia:. Dátum zvesenia:.

Pečiatka a podpis: Pečiatka a podpis:

Doručí sa:
- účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:
1. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
2. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
3. vlastníci nehnuteľností - pozemkov a stavieb na pare. č. 1618/1, 1618/2, 1618/3, 1618/4, 

1618/5 v k.ú. Trnava
4. Projektant: Ing. Mária Kupčová - MANEX, Lomonosovova 6, 917 08 Trnava
Na vedomie:
5. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
6. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava

Zodpov'é^^Mestský úrad v Trnave - odbor stavebný a životného prostredia, 
/ Ing. Iveta Miterková, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava


