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S T A V E B N É P O V O L E N I E 
( V E R E J N Á V Y H L Á Š K A ) 

Stavebník Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava v zastúpení Mestský úrad 
v Trnave, odbor investičnej výstavby, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava podal dňa 12.12.2016 
na tunajší špeciálny stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu 
„Cestička pre chodcov a cyklistov, Ulica Hlboká" v rozsahu stavebných objektov „010-00 
Sadové a vegetačné úpravy", „020-00 Demolácie", „101-00 Cestička pre chodcov 
a cyklistov", „240-00 Zárubný múr" a „601-00 Úprava a preložka verejného osvetlenia", v 
stavebnom konaní. 

Mesto Trnava podľa § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov, ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „stavebný zákon") a § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom 
konaní s dotknutými orgánmi a organizáciami a so známymi účastníkmi konania na základe 
oznámenia verejnou vyhláškou zn. OSaŽP/892-4969/2017/MH zo dňa 30.01.2017, ktorá bola 
vyvesená na úradnej tabuli Mesta Trnava v termíne od 01.02.2017 do 16.02.2017. 

Po preskúmaní žiadosti podľa § 62 a § 63 stavebného zákona, podľa ustanovenia § 8 
a § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona (ďalej len „vyhláška č. 453/200 Z. z.") a vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu 
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie, špeciálny stavebný úrad rozhodol podľa § 66 stavebného 
zákona, podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a 
§ 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. vo veci žiadosti o stavebné povolenie takto: 

p o v o ľ u j e s t a v b u 
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„Cestička pre chodcov a cyklistov, Ulica Hlboká" 
v rozsahu stavebných objektov 

„010-00 Sadové a vegetačné úpravy", „020-00 Demolácie", „101-00 Cestička pre chodcov 
a cyklistov", „240-00 Zárubný múr" a „601-00 Úprava a preložka verejného osvetlenia" 

miesto stavby: Ulica Hlboká 
na pozemku pare č: 397/1, 397/2, 398, 399/1, 399/2, 407, 410, 412, 415, 418, 420, 423, 

426, 429, 431, 432, 434, 438, 442, 446, 447, 453, 455, 457, 459, 
8813/1, 8859, 8936/1, 8936/2, 8936/3, 8936/4, 8936/5, 9062/1, 9062/5, 
9062/7 - „C" 

kat. územie: Trnava 
obec: Trnava 
pre stavebníka: Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 01 Trnava 
projektant: AMBERG ENGINEERING, s.r.o. - Ing. Martin Svetlánsky HIP, 

Somolického 1/B, 811 06 Bratislava 1 

Základné údaje charakterizujúce stavbu: 
Predložený projekt rieši vybudovanie chodníka pre peších a samostatného 

cyklochodníka v lokalite Ulice Hlboká, od mestského amfiteátra až po svetelnú križovatku Ulíc 
Rybníková-Hlboká-Bučianska-Špačinská. Na vybraných úsekoch povedie cyklochodník 
v pôvodnom trasovaní jestvujúceho asfaltového chodníka, chodník pre peších bude zasa na 
vybraných úsekoch vedený súbežne s cyklochodníkom, v niektorých miestach ich vzájomne 
oddelí plocha zelene. 

Pri mestskom amfiteátri sa chodník a cyklochodník plynule napoja na jestvujúci chodník 
pre peších. Na dĺžke cca 197 m povedú oba chodníky v priamom styku (cyklochodník od 
komunikácie, chodník pre peších od parku). Vzájomne budú oddelené kombináciou vodiaceho 
a varovného pásu dlažby pre nevidiacich a slabozrakých. Časť chodníka pre peších bude 
lemovaná zárubným múrom dĺžky 42 m s premennou výškou 1,0 m až 1,5 m z dôvodu zásahu 
do hradobného kopca. Na vrchnej hrane múra bude pre odvodnenie svahu osadená plytká 
povrchová žľabovka. Na oboch koncoch múra je navrhnutý trativod dĺžky cca 7,0 m vyvedený 
do humóznej vrstvy. Na dĺžke zárubného múra bude z dôvodu zúženého priestoru osadené od 
komunikácie oceľové zábradlie. Následne sa po spoločnom trasovaní oba chodníky oddelia, 
cyklochodník sa zároveň vzdiali od priameho styku s komunikáciu (tento priestor šírky 1,75 m 
bude vyplnený zeleňou). Plocha zelene bude zároveň aj medzi cyklochodníkom a chodníkom 
pre peších, pričom sa na určitom úseku (cca 17,5 m) opäť spoja. Pred jestvujúcou autobusovou 
zastávkou príde k vzájomnému prekríženiu chodníkov - chodník pre peších povedie cez 
priestor BUS nástupišťa, cyklochodník zasa poza toto nástupiště. Šírka chodníka pre peších 
bude na začiatku stavby po začiatok zárubného múra 1,5 m + 40 cm kombinácia varovného 
a vodiaceho pásu dlažby pre nevidiacich a slabozrakých, od zárubného múra až po miesto 
vzájomného odčlenenia sa oboch chodníkov sa chodník pre peších zúži na 1,0 m + 4 0 cm 
kombinácie varovného a vodiaceho pásu dlažby a od tohto miesta až po BUS zastávku sa 
znova rozšíri na 1,5 m + 40 cm kombinácie varovného a vodiaceho pásu dlažby. Šírka 
cyklochodníka bude po celej doterajšej trase konštantná 2,5 m. Takto prekrižované vedenie 
chodníkov povedie až k blízkemu schodisku a priechodu pre chodcov cez Ulicu Hlboká, za nimi 
sa chodníky znova navzájom prekrižujú a ďalej budú pokračovať v pôvodnom vedení, teda 
cyklochodník popri komunikácii a chodník pre peších odsadený od neho v plochách zelene 
a bude sa od neho postupne mierne odďaľovat. Cyklochodník bude zároveň odsadený od 
komunikácie jestvujúcou plochou zelene. V rozsahu od prekrižovania sa chodníkov po 
plánované pripojenie v rámci stavby „north tower'' bude na trase cyklochodníka vymenený iba 
asfaltový kryt vozovky, bez zásahu do ostatných konštrukčných vrstiev. Z toho dôvodu sa šírka 
cyklochodníka v tomto úseku zníži a ustáli v rozpätí 2,0 m - 2,2 m. 

Na konci svojho vedenia sa cyklochodník napojí na plánovaný cyklochodník budovaný 
v rámci stavby spevnených plôch pre spoločnosť north tower, s.r.o. (č. SP - OSaŽP/4937-
65929/2016/MH zo dňa 02.12.2016) v mieste pripojenia tejto stavby na komunikáciu Ulice 
Hlboká. Chodník pre peších sa bude postupne od cyklochodníka odďaľovať, v poslednej fáze 
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sa rozdelí na dve trasy, jedna sa vráti späť k cyklochodníku a spojí sa s ním ešte pred jeho 
pripojením na cyklochodník navrhnutý v rámci stavby „north tower" (chodník a cyklochodník tu 
budú opäť vzájomne oddelené kombináciou vodiaceho a varovného pásu dlažby pre 
nevidiacich a slabozrakých). Na pripojení plánovanej stavby „north tower" bude chodník 
kopírovať rádius pripojenia a ďalej prejde poza pozdĺžne parkovacie státia (taktiež budované 
v rámci stavby „north tower"). Druhá trasa chodníka pre peších bude viesť miernym ľavotočivým 
zatočením k severovýchodnej veži hradobného opevnenia mesta. V blízkosti veže sa obe trasy 
chodníka pre peších opäť spoja a chodník bude ukončený zúženým napojením na spevnené 
plochy schodiska k severovýchodnej veži. 

Súčasťou stavby bude aj úprava dvoch ostrovčekov blízkej svetelnej križovatky pre 
možnosť prechodu cyklistov na už zrealizovaný cyklochodník na Ulici Rybníková. 

Cyklochodník bude mať asfaltový povrch - farba čierna, bude obojsmerný, v styku 
s komunikáciou bude od nej oddelený jestvujúcim cestným obrubníkom a od zelene 
zapusteným parkovým obrubníkom. Chodník pre peších bude mať povrch z dlažby TERAWAY, 
od zelene bude rovnako oddelený zapusteným parkovým obrubníkom. Úvodná spoločná trasa 
chodníka a cyklochodníka bude sklonom odvodnená ku krajnici komunikácie do jestvujúcich 
uličných vpustov, ostatné plochy chodníka a cyklochodníka budú odvodnené potrebnými 
sklonmi do plôch zelene. 

Vyznačené a osadené bude vodorovné aj zvislé trvalé dopravné značenie, použité budú 
prvky pre nevidiacich a slabozrakých. V úvodnej fáze spoločného vedenia chodníka 
a cyklochodníka príde k preloženiu štyroch stĺpov verejného osvetlenia (jeden z nich sa osadí 
v rámci zárubného múra), vymenené na nich budú svietidlá. Štyri svietidlá sa vymenia aj na 
druhej strane cesty bez posunu jestvujúcich stožiarov. Pre potreby výstavby príde k výrubu 
viacerých stromov, po zrealizovaní stavby bude jej bezprostredné okolie spätne zasiate trávou 
v zmysle samostatného stavebného objektu sadových úprav. 

Konštrukcia nového cyklochodníka: 
asfaltový betón jemnozrnný 
asfaltový spojovací postrek 
asfaltový betón 
asfaltový infiltračný postrek 
kamenivo spevnené cementom 
štrkodrva fr. 0-32 mm 

AC 11 0, I 
PS 
AC 22 P, II 
PI 
CBGMC8/10 
SD 

40 mm 
0,7 kg/m2 

50 mm 
0,7 kg/m2 

100 mm 
150 mm 

spolu 340 mm 

Konštrukcia cyklochodníka v mieste výmeny povrchovej vrstvy: 
asfaltový betón jemnozrnný AC 11 O, I 40 mm 
asfaltový spojovací postrek PS 0,7 kg/m2 

spolu 340 mm 

Konštrukcia chodníka pre peších: 
kamenná dlažba TERAWAY DL 25 mm 
drvené kamenivo fr. 4-16 mm L 100 mm 
štrkodrva fr. 0-32 mm SD 150 mm 
spolu 275 mm 

Bezbariérovosť: 
- v miestach súbežného vedenia chodníka pre peších s cyklochodníkom bude riešený 

oddeľovací pás dlažby pre nevidiacich a slabozrakých - kombinácia varovného a vodiaceho 
pásu 

- na priechode pre chodcov cez Ulicu Hlboká v blízkosti BUS zastávky bude použitá 
kombinácia varovného a vodiaceho pásu dlažby pre nevidiacich a slabozrakých + zapustenie 
cestného obrubníka do úrovne komunikácie + sklon priľahlej plochy chodníka 

- využitie bezbariérových prvkov v mieste kolízie chodníka pre peších a novo vybudovaného 
cyklochodníka na Ulici Rybníková 
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Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky: 
1. Navrhovaná stavba „Cestička pre chodcov a cyklistov, Ulica Hlboká" v rozsahu 

stavebných objektov „010-00 Sadové a vegetačné úpravy", „020-00 Demolácie", 
„101-00 Cestička pre chodcov a cyklistov", „240-00 Zárubný múr" a „601-00 Úprava 
a preložka verejného osvetlenia" bude umiestnená na pozemkoch s pare. č. 397/1, 
397/2, 398, 399/1, 399/2, 407, 410, 412, 415, 418, 420, 423, 426, 429, 431, 432, 434, 438, 
442, 446, 447, 453, 455, 457, 459, 8813/1, 8859, 8936/1, 8936/2, 8936/3, 8936/4, 8936/5, 
9062/1, 9062/5, 9062/7 - „C", v k. ú Trnava 

2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá 
je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné iné zmeny nesmú byť vykonané bez 
predchádzajúceho povolenia špeciálneho stavebného úradu. 

3. Stavba bude umiestnená v súlade s výkresmi koordinačnej situácie (výkres č. C.1 - 1,2,3). 
Uvedené výkresy, ako aj ostatné výkresy všetkých povoľovaných stavebných objektov sú 
príslušným povoľovacím orgánom overené v stavebnom konaní. 

4. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky. Investor je povinný v lehote do 15 dní od 
ukončenia výberového konania v zmysle § 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona 
oznámiť špeciálnemu stavebnému úradu dodávateľa stavebných prác. 

5. Počas realizácie stavby stavebník zabezpečí také opatrenia, ktorými bude 
minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a životné prostredie, na nerušenú 
pohodu bývania a nedôjde k spôsobeniu škôd na cudzom majetku 
a nehnuteľnostiach: 
- práce vyznačujúce sa zvýšenou hlučnosťou možno vykonávať v pracovných dňoch v 

čase od 08 00 - 18.00 hod. a v dňoch pracovného voľna - sobôt od 08.00 do 15.00 
hod. 

- stavebné práce nehlučného charakteru možno prevádzať v čase od 7.00 - 19.00 hod. 
a v dňoch pracovného voľna - sobôt od 08.00 do 15.00 hod. 

6. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa 
bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na 
stavenisku. 

7. Pred začatím stavebných prác je stavebník prostredníctvom dodávateľa stavby 
povinný osadiť prenosné dopravné značenie na základe určenia Mesta Trnava - MsU 
v Trnave, odboru dopravy a komunálnych služieb zn. ODaKS/1594-80051/2016/Pol zo 
dňa 14.12.2016, ako cestného správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie 
a dodržať podmienky tohto určenia. 

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 európske technické normy. 

9. Stavebné výrobky použité v stavbe musia spĺňať vlastnosti podľa § 2 zákona č. 
90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch. 

10. Stavebník je povinný dodržať podmienky rozhodnutia Krajského pamiatkového 
úradu Trnava zn. KPUTT-2016/23278-2/91010/KSI, GRZzo dňa 28,11.2016. 

11. Stavebník je povinný dodržať podmienky stanoviska Okresného úradu Trnava, 
pozemkového a lesného odboru zn. OU-TT-PLO-2016/034929 zo dňa 23.11.2016 
k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde pre účel výstavby cestičky pre 
chodcov a cyklistov na Ulici Hlboká v k.ú. Trnava, v zastavanom území mesta Trnava. 
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12. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby fyzickou alebo 
právnickou osobou oprávnenou na vykonávanie geodetických služieb. 

13. 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. 

14. V rámci realizácie predmetnej stavby príde k výrubu určitého počtu stromov a odstráneniu 
určitej plochy kríkových porastov. Súhlas s ich odstránením je súčasťou rozhodnutia Obce 
Zavar zn OSaŽP/1624-17343/2016/Gk zo dňa 05.04.2016 na nevyhnutný výrub. 
Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedeného rozhodnutia vzťahujúce sa na 
realizáciu povoľovanej stavby. 

15. V súvislosti s výrubom vydal Krajský pamiatkový úrad Trnava dňa 04.04.2016 rozhodnutie 
zn. KPUTT-2016/7750-4/23455/JAK so súhlasom. Stavebník je povinný dodržať 
podmienky uvedeného rozhodnutia vzťahujúce sa na realizáciu povoľovanej stavby. 

16. Investor zabezpečí presné vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí so 
správcami sietí a bude sa riadiť ich pokynmi súvisiacimi so stavbou. 

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

18. Stavebník je pri výstavbe povinný dodržať podmienky uvedené vo vyjadreniach 
zainteresovaných orgánov a organizácií: 

OÚ Trnava - štátna správa ochrany prírody a krajiny: 
OÚ-TT-OSŽP3-2016/034296/ŠSOPaK/Bo zo dňa 10.112016 
- stavebník je povinný dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení 

OÚ Trnava - štátna správa odpadového hospodárstva: 
OÚ-TT-OSŽP3-2016/034655/ŠSOH/Hu zo dňa 14.11.2016 
- pri realizácii daného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 

223/2010 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

- ku kolaudácii doložiť doklad o spôsobe naloženia resp. zneškodnenia odpadov 

OÚ Trnava - štátna vodná správa: 
OÚ-TT-OSŽP3-2016/034339 zo dňa 23.11.2016 
- pri realizácii stavby a následnom užívaní prevádzky 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 existujúce odtokové pomery v území 

Siemens, s.r.o.: 
PD/TT/070/16 zo dňa 03.11.2016 
- pred zahájením prác požadujeme vytýčiť siete VO v teréne 
- všetky káblové rozvody požadujeme realizovať káblom CYKY-J 4x10 mm2 

všetky káblové rozvody nachádzajúce sa pod komunikáciou alebo v miestach, po 
ktorých budú chodiť dopravné prostriedky a v okolí koreňových systémov požadujeme 
uložiť do chráničiek 
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- na dno kynety požadujeme uložiť pás FeZn 30x4 mm, ku ktorému sa pripojí svorkami 
SR03 natretými protikoróznym náterom vodič FeZN Dn10mm, ktorý bude pripojený na 
každý stožiar VO 

- pre realizáciu svetelných miest VO požadujeme použiť 3 ks nových obojstranne 
žiarovo pozinkovaných stožiarov typu OSUD 12 (D=114 mm), 1 ks nového 
obojstranne žiarovo pozinkovaného stožiara typu OSUD 12P (D=114 mm), 4 ks 
nových obojstranne žiarovo pozinkovaných výložníkov typu V1T 25-15°-114/S-Zn, 8 ks 
nových svietidiel typu SITECO SR100/250W, 4 ks nových stožiarových elektrovýzbroj í 
typu GURO EKM 2035 1xE27 

- nepovoľujeme realizovať napájanie stožiarov VO pomocou spojkovania z pôvodných 
vetiev, ale požadujeme realizovať napájanie z najbližších pôvodných stožiarov VO 
vybudovaním nových káblových polí 

- v prípade križovania alebo súbehu iných sietí, resp. zariadení so zariadením VO, 
požadujeme dodržanie všetkých platných noriem STN a predpisov 

- po dohode s mestom Trnava sa zdemontované zariadenie VO zlikviduje alebo 
odovzdá prevádzkovateľovi VO a dohodnuté sa zapíše do stavebného denníka 

- pred zasypaním káblov VO požadujeme k realizácii předvolat' pána Slobodu, tel.: 0911 
683 007, ktorý prekontroluje uloženie rozvodov VO, dodržanie noriem a o zistenom 
stave vykoná zápis do stavebného denníka 

- pri križovaní vedenia požadujeme uložiť kábel VO do tvrdeného spiraflexu FXKV 
a obnoviť označenie káblov výstražnou fóliou 

- v prípade manipulácie alebo prekládky zariadenia VO požadujeme pred vykonaním 
prác prizvať: p. Michálek, teľ: 0903 411 014 a spoločne dohodnúť spôsob realizácie 

- v prípade akejkoľvek zmeny pri výstavbe VO požadujeme pred jej vykonaním zmenu 
dohodnúť s pánom Michálekom 

- k odovzdaniu staveniska a ku kolaudácii požadujeme předvolat': p. Michálek, tel.: 0903 
411 014 

- prípadné náklady na odstránenie stavebníkom poškodeného zariadenia VO počas 
stavebných prác budeme v plnej výške fakturovat' stavebníkovi 

- prípadné skryté závady, ktoré sa objavia do 60 mesiacov od kolaudácie budeme 
v plnej výške fakturovat'stavebníkovi, ak si ich neodstráni sám na vlastné náklady 

- práce požadujeme vykonať bez poškodenia zariadenia VO a bez prerušenia 
prevádzky VO 

- v prípade poškodenia zariadenia VO Vás žiadame ihneď nahlásiť poruchu na tel. číslo: 
033/ 5536 537 

Západoslovenská distribučná, a.s.: zo dňa 12.12.2016 
- požadujeme rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné 

pásma v zmysle ustanovení § 43 zákona č 251/2012 Z. z. o energetike a nadväzných 
legislatívnych predpisov 

- v prípade, že pri umiestnení stavby príde k styku so zariadením rozvodnej distribučnej 
siete energetiky, ktorý vyvolá požiadavku preložky jej zariadení, požadujeme v ďalšom 
postupovať podľa § 45 zákona č. 251/2012 Z z. o energetike 

TAVOS, a.s. Piešťany: 
14977/2016/AOp zo dňa 16.11.2016 
- v lokalite stavby sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia v našej správe 

a mejtku 
- počas stavebných prác verejné siete nepoškodit' 
- v prípade výskytu vodovodných a kanalizačných poklopov v miestach úprav, 

existujúce poklopy ponechať na pôvodnom mieste a upraviť do úrovne novej nivelery 
chodníkov v zmysle § 27 ods. 4 zákona č 442/2002 Z. z o verejných vodovodoch 
a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov 
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- pri návrhu umiestnenia osvetľovacích stožiarov a zelene žiadame dodržať ochranné 
pásma verejných sietí v súlade so zákonom NR SR č. 442/2002 Z. z., minimálne však 
1 m od okraja potrubia na každú stranu 

- pri sadových úpravách žiadame zariadenia na našich sieťach nezasypať a rešpektovať 

MICHLOVSKY, spol. s r.o.: 
BA-3096/2016 zo dňa 04.11.2016 
- v záujmovom území príde k stretu s PTZ našej spoločnosti 
- stavebník je povinný dodržať všetky podmienky uvedené v našom vyjadrení 

TT-IT, s.r.o.: zo dňa 06.12.2016 
- v uvedenej lokalite sa nachádzajú vedenia optickej siete TOMNET a to v blízkosti 

Mestského amfiteátra, podľa priloženého výkresu 
- požadujeme rešpektovať existujúce vedenie a realizáciu výkopových prác v týchto 

miestach vykonávať zásadne ručným spôsobom bez použitia strojných mechanizmov 
v zmysle § 66 a § 68 zákona č. 351/2011 Z z. o elektronických komunikáciách 

- o vytýčenie je možné nás v prípade potreby požiadať 

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.: 
TTel/0872016 zo dňa 28.11.2016 
- v uvedenej lokalite dôjde k styku s našou elektronickou komunikačnou sieťou (EKS) 
- pred zahájením stavby zabezpečiť vytýčenie dotknutej siete EKS 
- v ochrannom pásme káblov EKS 1,5 m na obe strany vykonávať ručný výkop 
- v prípade obnaženia našich káblov zabezpečiť ich ochranu 
- pred zásypom pozvať nášho zástupcu na obhliadku, či káble nie sú porušené 
- zásyp káblov KDS vykonať predpísaným sypkým materiálom a položiť mechanickú 

ochranu nad káblami 

Slovak Telekom, a.s.: 
6611629468 zo dňa 14.11.2016 
- v záujmovom území dôjde k styku so sieťami elektronických komunikácií našej 

spoločnosti 
- stavebník je povinný dodržať všetky podmienky v uvedenom vyjadrení 

NASES: 
28/9248/2016/NASES zo dňa 06.12.2016 
- na Vami definovanom území príde k styku s telekomunikačnými sieťami 

a zariadeniami v našej správe 
- stavebník je povinný dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení 

19. Osobitné podmienky: 
- na BUS zastávke zachovať bezbariérové riešenie, teda spôsob uloženia dlažby pre 

nevidiacich a slabozrakých (dve samostatné riešenia, nie jedno, ako je uvedené vo 
výkrese situácie č. 2.1 pre stavebný objekt ..Cestička pre chodcov a cyklistov") 

- miesta vzájomného križovania chodníka pre peších a cyklochodníka riešiť aj 
položením varovného pásu dlažby na šírke chodníka pre peších, v miestach 
samotného vzájomného styku chodníka a cyklochodníka 

- varovný pás dlažby uložiť aj v mieste križovania cyklochodníka so schodiskom - uložiť 
z oboch strán 

- pri bezbariérovom riešení priechodu pre chodcov cez Ulicu Hlboká je nutné riešiť 
uloženie cestného obrubníka vo vzťahu ku komunikácii s prevýšením Ocm kvôli 
negatívnym skúsenostiam dotknutých osôb s povoľovaným prevýšením 2cm 

- pri realizácii stavby je nutné zabezpečiť časovú a vecnú koordináciu s práve 
realizovanou stavbou „north tower" pri severnej veži hradobného opevnenia 
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- pred realizáciou stavby konzultovať a odsúhlasiť farebnú vzorku materiálu Terraway 
na chodníkoch pre peších na OÚRaK Obdobne pred realizáciou konzultovať 
povrchovú úpravu na zárubnom múre. 

- v prípade potreby užívania verejného priestranstva pre uskutočňovanie stavebných 
prác je investor povinný požiadať Mesto Trnava - MsÚ, odbor dopravy a komunálnych 
služieb o súhlas s užívaním verejného priestranstva a pre zriadenie staveniska 

- v prípade výkopových prác na plochách verejnej zelene vo vlastníctve Mesta Trnava je 
pred ich realizáciou potrebné požiadať Mesto Trnava - MsÚ, odbor dopravy a 
komunálnych služieb, referát správy zelene o vydanie rozkopávkového povolenia 

- pri stavebných prácach 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. Orezanie konárov, 
prekážajúcich alebo zasahujúcich do manipulačného priestoru stavebných 
mechanizmov, bude realizované firmou alebo osobou s príslušným odborným 
vzdelaním. 

- na koreňovú zónu stromov a krov, resp pod koruny stromov a krov nesmie byť 
ukladaná výkopová zeminu ani stavebné materiály. Koreňový systém stromov a krov 
pod vonkajšou líniou koruny nesmie byť zaťažený pojazdom stavebných 
mechanizmov 

- hĺbenie výkopov v koreňovom priestore stromov požadujeme 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). 

- výškové osadenie chodníka požadujeme plynule a prirodzene výškovo nadviazať na 
trávnatý terén 

- v prípade náhodného mechanického poškodenia drevín je stavebník požadujeme 
zabezpečiť ich bezodkladné odborné ošetrenie oprávnenou fyzickou alebo právnickou 
osobou, vlastniacou certifikát alebo akreditáciu arboristu 

- po ukončení prác a zahrnutí výkopov žiadame terén zhutniť, vyrovnať, vyhrabať od 
stavebných zvyškov, zatrávniť osivom trávnej zmesi parkového trávniku a následne 
zavalcovať. Spätnú úpravu výkopovej ryhy požadujeme zabezpečiť odbornou 
záhradníckou firmou. 

- akékoľvek vynútené zmeny oproti PD je nutné odsúhlasiť s projektantom a 
pracovníkom MsÚ, odboru územného rozvoja a koncepcií 

- všetky zmeny uskutočnené pri realizácii žiadame premietnuť do projektu skutočného 
vyhotovenia a odovzdať Mestu Trnava ku kolaudácii stavby 

- pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavebných prác je stavebník 
povinný dodržať platné právne predpisy v odpadovom hospodárstve a ustanovenia 
VZN č. 462 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi 

- odpady vzniknuté zo stavebných prác zneškodniť resp. zhodnotiť v zariadení určenom 
na tento účel 

- ku kolaudácii stavby je potrebné doložiť doklad o spôsobe naloženia s odpadmi 
- počas realizácie zabezpečiť čistotu a poriadok na stavenisku a priľahlých pozemkoch 
- po ukončení stavebných prác uviesť pozemky využívané v rámci staveniska do takého 

stavu, aby nenarúšali a nepoškodzovali životné prostredie 
- v prípade vzniku výkopovej zeminy, požadujeme zeminu použiť na spätný zásyp resp. 

na terénne úpravy v rámci danej stavby v čo možno najväčšej miere 
- počas realizácie stavby stavebník zabezpečí také opatrenia, ktorými bude 

minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a životné prostredie, na nerušenú 
pohodu bývania a nedôjde k spôsobeniu škôd na cudzom majetku a nehnuteľnostiach 

- v prípade znečistenia priľahlých miestnych komunikácií pri uskutočňovaní 
stavebných prác stavebník zabezpečí ich pravidelné a bezodkladné čistenie! 
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- zároveň stavebník počas realizácie stavby zabezpečí čo najmenšie obmedzenie 
plynulosti cestnej premávky 

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

21 Stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník v zmysle § 46a stavebného zákona. 

22 Stavebník je povinný písomne oznámiť začatie stavby stavebnému úradu. 

23. 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). 

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

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

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

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

28. V rámci návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia musia byť na Mesto Trnava, odbor 
stavebný a životného prostredia odovzdané všetky podklady v zmysle § 17 vyhlášky č. 
453/2000 Z. z a geometrický plán overený Okresným úradom Trnava, katastrálnym 
odborom. 

29. Pred kolaudáciou stavby musí byť na Mestskom úrade v Trnave, Odbore územného 
rozvoja a koncepcií, referáte územnotechmckých 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. 

30. Stavebník je povinný ku dňu kolaudácie osadiť a vyznačiť trvalé dopravné značenie 
na základe určenia použitia trvalého dopravného značenia Mesta Trnava - MsÚ v Trnave, 
odboru dopravy a komunálnych služieb zn. ODaKS/1595-79146/2016/Pol zo dňa 
07.12.2016 ako cestného správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie a dodržať 
podmienky tohto určenia. 

31 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 § 10 stavebného zákona 
záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené 
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O d ô v o d n e n i e 

Žiadateľ IVIesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava v zastúpení Mestský úrad 
v Trnave, odbor investičnej výstavby, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava podal dňa 12.12.2016 
na tunajší špeciálny stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu 
„Cestička pre chodcov a cyklistov, Ulica Hlboká" v rozsahu stavebných objektov „010-00 
Sadové a vegetačné úpravy", „020-00 Demolácie", „101-00 Cestička pre chodcov 
a cyklistov", „240-00 Zárubný múr" a „601-00 Úprava a preložka verejného osvetlenia", 
ktorá bude umiestnená na pozemkoch s pare. č. 397/1, 397/2, 398, 399/1, 399/2, 407, 410, 
412, 415, 418, 420, 423, 426, 429, 431, 432, 434, 438, 442, 446, 447, 453, 455, 457, 459, 
8813/1, 8859, 8936/1, 8936/2, 8936/3, 8936/4, 8936/5, 9062/1, 9062/5, 9062/7 - „C", v k. ú. 
Trnava. 

Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť 
podľa ustanovenia § 62 stavebného zákona a oznámil začatie stavebného konania oznámením 
verejnou vyhláškou zn. OSaŽP/892-4969/2017/IVIH zo dňa 30.01.2017, ktorá bola vyvesená na 
úradnej tabuli mesta od 01.02.2017 do 16.02.2017 a zároveň aj na internetovej stránke Mesta 
Trnava. 

V zmysle § 140b stavebného zákona bolo vydané záväzné stanovisko Obce Zavar zn. 
OSaŽP/33351-78959/2016/M H zo dňa 08.11.2016, v ktorom ako určený stavebný úrad podľa 
§ 119 ods. 3 stavebného zákona súhlasil s vydaním stavebného povolenia na predmetnú 
stavbu a zároveň konštatoval, že na uvedenú stavbu nebolo vydané územné rozhodnutie, 
pretože predložený projekt rieši len zmenu dokončenej stavby v rozsahu rozšírenia chodníka 
pre peších a zároveň opravu povrchu tohto chodníka s rozšírením na parametre cyklochodníka. 

Špeciálny stavebný úrad zistil, že dokumentácia stavby spĺňa stanovené požiadavky 
stavebného zákona a vyhlášky č 453/2000 Z. z. a že uskutočnením stavby nie sú ohrozené 
záujmy spoločnosti ani neprimerane ohrozené či obmedzené práva a oprávnené záujmy 
účastníkov konania. 

V priebehu konania nenašiel špeciálny stavebný úrad dôvody, ktoré by bránili povoleniu 
stavby a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Námietky účastníkov konania neboli uplatnené a preto nebolo potrebné o nich 
rozhodnúť. 

Ku stavbe sa vyjadrili: OÚ Trnava - odd. OH. ŠVS a OPaK, OR PZ Trnava - ODI, 
Siemens, s.r.o., SPP - distribúcia, a.s., Západoslovenská distribučná, a.s., TAVOS, a.s. 
Piešťany, TT-IT, s.r.o., STEFE Trnava, s.r.o., TAT, a.s, UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., 
MICHLOVSKY, spol. s r.o., NASES, SVP, š.p., o.z. Piešťany, Slovak Telekom, a.s., SWAN, 
a.s., ELTODO SK, a.s., MsÚ v Trnave - OÚRaK, OPaM a ODaKS. Ich stanoviská boli zahrnuté 
do podmienok 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. 

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 aj na svojej internetovej stránke. 
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P o u č e n i e 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, 
prostredníctvom tunajšieho stavebného úradu, o ktorom rozhodne Okresný úrad v Trnave -
odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Ulica Kollárova 8, 917 01 Trnava. 

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom (§ 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny ponadok) až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

Príloha: 3x projektová dokumentácia 
(2x pre stavebníka, 1x k spisu) 

Stavebník je oprávnený požiadať Mesto Trnava, MsÚ v Trnave, odbor stavebný a 
životného prostredia, po uplynutí 15-dňovej lehoty od doručenia rozhodnutia, o potvrdenie 
právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

vyvesené dňa zvesené dňa 

Doručí sa 
- účastníci konania: 
1. Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava 
2. Projektant: AMBERG ENGINEERING, s.r.o. - Ing. Martin Svetlánsky HIP, Somolického 

1/B, 811 06 Bratislava 1 
3. ostatní účastníci konania formou verejnej vyhlášky 
Na vedomie 
4. Mestský úrad Trnava - odbor právny a majetkový 
5. Mestský úrad Trnava - odbor investičnej výstavby 
6. Mestský úrad Trnava - odbor územného rozvoja a koncepcií 
7. Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Ulica Hlavná 17, 917 01 Trnava 

Zodpovedný: Mestský úrad v Trnave - odbor stavebný a životného prostredia, 
/ Ing. Iveta Miterková, Ulica Trhová 3,917 71 Trnava 


