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Upovedomenie o obsahu odvolania
(verejná vyhláška)

Dňa 27.12.2018 bologna Mesto Trnava podané odvolania proti územnému rozhodnutiu 
verejnou vyhláškou č. OSaŽP/35555-92002/2018/Kch zo dňa 29.11.2018, ktorým Mesto 
Trnava vydalo rozhodnutie o umiestnení stavby „Bytový dom s polyfunkciou“, na Ulici 
Mikovíniho a Zelenečská v Trnave, pre navrhovateľa ISMONT, s.r.o., IČO 45593141, Ulica 
Strojárenská 1C, 917 02 Trnava.

Územné rozhodnutie verejnou vyhláškou bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trnava 
a zverejnené aj na internetovej stránke mesta.

Odvolanie podali v zákonnej lehote dňa 27.12.2018 účastníci konania - vlastníci bytov 
a pozemkov z bytového domu na ulici Zelenečská 103 - 107, Trnava v zastúpení správcom 
Bytové družstvo, Ludvika van Beethovena 26, 917 08 Trnava.

Mesto Trnava na základe § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení, v znení zmien a doplnení ako príslušný správny orgán, Vás na základe § 56 zákona 
č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní (správny poriadok), upovedomuje s obsahom podaných 
odvolaní. Zároveň Vás ako účastníkov konania vyzývame, aby ste sa najneskôr do 7 
pracovných dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia k obsahu odvolania vyjadrili.

Po uplynutí lehoty na vyjadrenie, tunajší stavebný úrad postúpi spisový materiál 
s podaným odvolaním na preskúmanie odvolaciemu orgánu Okresnému úradu Trnava, odboru 
výstavby a bytovej politiky. Ulica Kollárova 8, 917 02 Trnava, na preskúmanie podľa § 58 
zákona č. 71/1967 Zb o správnom konaní.

Toto upovedomenie o obsahu odvolania má podľa § 26 zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené, spolu 
s podaným odvolaním, na úradnej tabuli Mesta Trnava po dobu 15 dní. Za deň doručenia sa 
pokladá posledný deň vyvesenia tohto upovedomenia.

Vyvesenie upovedomenia oznámi Mestský úrad v 
stránke mesta www.trnava.sk.
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Trnave aj na svojej internetovej

Ing.
'eKíí ----

Isŕeta Miterková
vedúca odboru stavebného a životného prostredia 
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príloha: 1 x kópia odvolania

Potvrdenie o vyvesení a zvesení vereine! vyhlášky:

Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis: Pečiatka a podpis:

Doručí sa
- účastníci konania formou verejnej vyhlášky:
1. ISMONT, s.r.o., Ulica Strojárenská 1C, 917 02 Trnava
2. Splnomocnenec: Ing. Michaela Marková, Tupolevova 10, 821 01 Bratislava
3. MIKO, s.r.o.. Ulica Strojárenská 1C, 917 02 Trnava
4. Ing. Roman KrampI, Ulica Roľnícak 7756/2, 917 01 Trnava
5. Miloš Daniš, Rošlimská 83, 919 27 Brestovany
6. JUDr. Gabriela Liptáková, Zálužická 102/23, 821 01 Bratislava
7. Mgr. Tibor Klapáč, Fred Liewherr Glasse 9/5/3, 1130 Viedeň, Rakúsko
8. CKD market, s.r.o.. Ulica Zelenečská 111/1, 917 02 Trnava
9. Holand Invest a.s.. Ulica Orešanská 11,917 00 Trnava
10. Slovenský pozemkový fond. Búdková 36, 817 15 Bratislava
11. TAZ, š.p. v likvidácii. Ulica Sladovnická 13, 917 01 Trnava
12. Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, Trnava
13. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava - Petržalka
14. právnické a fyzické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo 

stavbám v predmetnom území, vrátane susediacich pozemkov a stavieb
- dotknuté orgány a organizácie:
15. Západoslovenská distribučná, a.s.. Ulica Ružindolská 12, Trnava
16. TAVOS, a.s.. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
17. TAT, a.s.. Ulica Coburgova 84, Trnava
Na vedomie
18. Projektant: ATELIER KM, s.r.o., Ing. Juraj Kyselica, 919 08 Boleráz č. 721
19. OÚ Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSMER, Ulica Kollárova 8, Trnava
20. Mestský úrad Trnava - odbor právny a majetkový
21. Splnomocnenec: Ing. Michaela Marková, Tupolevova 10, 821 01 Bratislava
22. Bytové družstvo, Ludvika van Beethovena 26, 917 08 Trnava

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



Bytové družstvo so sídlom v Trnave
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Mesto Trnava 
Hlavná ul. č. 1 
Trnava

Vlastníci bjTov a pozemkov z bytového domu na ulici Zelenečská 103 - 107, Trnava v zastúpení 
správcom Bytové družstvo so sídlom v Trnave, so sídlom: Ludvika van Beethovena 26,917 08 
Trnava, IČO: 00 175 480, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Dr, 
vložka č. 30/T sa odvolávame voči vydanému „ÚZEMNÉMU ROZHODNUTIU“ zo dňa 
29.11.2018, č.j. OSaŽP/35555-92002/2018/Kch o umiestnení stavby Ulice Mikovíniho 
a Zelenečská, na pozemku pare. Č. 83 80/1, 8259/1, 8259/2, 8259/3 , 8259/16, 8259/18, 8380/9, 
8380/51, 8380/52, 8380/58, katastrálne územie Trnava, č. 864790, obec Trnava, pre stavebníka 
ISMONT, s.r.o., IČO 45593141, so sídlom Ulica Strojárenská 1C, 917 02 Trnava, projektant 
ATALIER KM, s.r.o., Ing. Juraj Kyselica, 919 08 Boleráz č. 721.
Po preštudovaní predmetného rozhodnutia máme nasledovné výhrady:

Byty sú uvedeného počtu 156, zrejme podľa veľkosti plánované ako „štartovacie“ - 62 
jednoizbových. 65 dvojizbových a iba 24 trojizbových a 5 štvorizbových. STN 73 6110/Zl v roku 
2011 je stanovená určitá početnosť vybudovania parkovacích miest pri novej bytovej výstavbe.

Podľa normy pri našom výpočte je už plánovaný nedostatočný počet parkovacích miest 
(ďalej PM) celkom 210, z toho 149 v garáži a 61 v teréne.

Výpočet podľa normy:

1 izbový byt x 1 parkovacie miesto

2 izbový byt x 1,5 parkovacieho miesta

3 a viac izbový byt x 2 parkovacie miesta.

Celkom 217.5 parkovacích miest.

V tomto počte nie je zahrnutý počet PM pre polyfunlcciu, pretože nie je zrejmé, na čo sa bude 
používať. To nie ie jasné ani stavebníkovi. Napr. pre služby (obchody a obchodné centrá, sem by 
sme mohli zaradiť aj predpoklad súkromnej škôlky) zamestnanci 4 PM a návštevníci do 1 hod 10 
PM.

Vlastníci bytov a pozemkov z bytového domu na ulici Zelenečská 103 - 107, Trnava majú 
k dispozícii na 63 bytových jednotiek celkom 24 PM. Ak k tomu pripočítame bytový dom 
Zelenečská 97-101 s rovnakým počtom bytových jednotiek a rovnakým počtom PM, je tu ďalší 
problém s parkovaním v prípade, že by sa sprej azdnila spojnica cestnej komunikácie Zelenečská ul. 
- Kozácka ul. Nájomníci riešia nedostatok parkovacích miest na slepej ulici Zelenečská, na 
príjazdoch k parkovacím miestam pre uvedené bytové domy. Ďalší problémom je firma Gašparík 
ktorá sídli v bývalej škôlke kde telocvičňu prerobili na ubytovňu, ale parkovacie miesta nevytvorili
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a podnájomníci využívajú PM, ktoré prináležia pre obytné domy na Zelenečskej ulici číslo 103 -107 . 
a 97 až 101.

Predpokladáme, že scenár s nepredanými parkovacími miestami v garážach bytového komplexu 
MIKO bude asi rovnaký (nebudú všetky garážové parkovacie miesta predané), nájomníci budú 
parkovať vonlcu a to bude nepríjemne ovplyvňovať aj parkovanie na súkromnom pozemku CKD 
Market.

Pred nedávnymi komunálnymi voľbami bol hlavný problém Trnavy parkovanie. A tu ide 
mesto vyrábať novy problém, aký je na sídlisku Hliny (sídlisko Hliny známe po celom 
Slovensku ako najproblémovejšie).

V rozhodnutí o umiestnení stavby sa píše o dopadoch na životné prostredie, všetky siete, dopravu, 
ale vytratil sa pohľad na kvalitu života budúcich vlastníkov a súčasných vlastníkov susediacich 
bytových domov. V tomto poukazujeme na nedostatočnosť svetlotechniky, nedostatočné dopravné 
napojenie, nedostatočný dopravný koridor na Zelenečskú ulicu, nedoriešenie intenzity dopravy, 
nedostatočnú a problematickú kanalizáciu a potlačené susedské práva.

Na Zelenečskej ul. sa nachádza budova bývalého hotela Tmavan. Správca konkurznej podstaty 
plánoval spolu s investorom objekt zrekonštruovať na štartovacie byty. Ak by k tomu prišlo, vzniká 
ďalšia potreba parkovacích miest.

Stále sa hovorí o životnom prostredí, športoviskách, zlom zdravotnom stave obyvateľov 
a predovšetkým mladej generácie. Pozemok pôvodne slúžil ako ihrisko, kde trénovali za najväčšej 
slávy trnavského futbalu aj vtedajší prvoligoví hráči. Pre nájomníkov a v súlade s kvalitou života 
a väzieb na prírodu a zdravý životný štýl požadujeme, aby sa na uvedenom území vybudoval park - 
viacúčelový - šport, „opekačky“, detské ihrisko. Tu by sa stretávala komunita ľudí z okolia. 
Nechodilo by sa iba spať do bytu, ale by sa ľudia socializovali. Byty na MIKO by získali na 
lukrativnosti.

Bytové domy (pôvodné aj nové) sú umiestnené medzi dvoma exponovanými komunikáciami 
(Zelenečská, Mikovíniho) a cez riečku Trnávku susedia s priemyselnou zónou. Na južnej strane 
zase s poľami, ktoré sú poľnohospodársky využívané, a teda sa nedajú využívať na rekreačné účely. 
Takisto nová zástavba rodinných domov môže využívať vzniknutú rekreačnú zónu, ktorú Trnava 
súrne potrebuje.

S pozdravom
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Ing. Lucia Bačíková 
prokurista
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