
Mesto Trnava 
Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava 

Doporučene 

Právoplatnosť 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Trnava 
OSaŽP/1640- Ing. Kalivodová 15.05.2017 
27657/2017/Ká 033/3236 236 

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 MIKO, s.r.o., IČO 45342245, Ulica Ludvika van Beethovena 33, 917 08 
Trnava zastúpený splnomocneným zástupcom Ing. Michaelou Markovou, Tupolevova 10, 
851 01 Bratislava podal dňa 20.01.2017 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného 
povolenia na stavbu „Obytný súbor - Bytové domy s polyfunkciou, Mikovíniho ulica, 
Trnava", na umiestnenie ktorej bolo vydané Mestom Trnava územné rozhodnutie verejnou 
vyhláškou pod zn. OSaŽP/32620-84821/08/Kch zo dňa 18.12.2008, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 03.05.2016. Platnosť územného rozhodnutia bola predĺžená rozhodnutím 
verejnou vyhláškou č. OSaŽP/31543-12826/2011/Kch zo dňa 02.03.2011, č. OSaŽP/3500-
19268/2013/Kch zo dňa 11.04.2013, č. OSaŽP/1327-7087/2015/Kch zo dňa 09.02.2015 a 
č. OSaŽP/676-5152/2017/Kch zo dňa 30. 01. 2017. 

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 ods.1 a § 
140 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníkov v stavebnom konaní 
s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania postupom podľa § 60 a § 61 na 
základe oznámenia verejnou vyhláškou zn. OSaŽP/1640-5829/2017/Ká zo dňa 31.01.2017, 
ktorá bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta Trnava v termíne od 02. 02. 2017 do 16. 02. 2017. 

Po preskúmaní žiadosti podľa § 62 a § 63 stavebného zákona v znení neskorších zmien, 
ust. § 8 a § 9 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z. avyhl. 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, stavebný úrad rozhodol podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhl, č. 
453/2000 Z.Z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, podľa § 46 
a nasi, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vo veci vydania 
stavebného povolenia a vydáva: 

rozhodnutie o povolení stavby verejnou vyhláškou 

a p o v o ľ u j e 
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stavbu: 

„Obytný súbor- Bytové domy s polyfunkciou, Mikovíniho ulica, Trnava" 

v rozsahu stavebných objektov 
SO 01 - Hlavný stavebný objekt - Bytový dom s polyfunkciou - blok A, blok B 
SO 02 - Hlavný stavebný objekt - Bytový dom s polyfunkciou - blok C, blok D 
SO 08 - Preložky inžinierskych sietí - slaboprúdových 
SO 11 - Verejné osvetlenie 
SO 12 - Sadové úpravy 

miesto stavby: Ulica Mikovíniho 
na pozemku parc.č: 8380/9 - SO 01 - Hlavný stavebný objekt - Bytový dom 

s polyfunkciou blok A, blok B 
SO 02 - Hlavný stavebný objekt - Bytový dom 

s polyfunkciou blok C, blok D 
SO 11 -Verejné osvetlenie 
SO 12 - Sadové úpravy 

8380/6, 8380/9 - SO 08 - Preložky inžinierskych sietí -
slaboprúdových 

katastrálne územie: Trnava, č.864790 
obec: Trnava 
pre stavebníkov: MIKO, s.r.o., IČO: 45342245, 

Ulica Ludvika van Beethovena 33, 917 08 Trnava 
projektant: Ing. Lukáš Mišovič, ATELIER KM, s.r.o., Boleráz č.721, 919 08 

Základné údaje charakterizujúce stavbu 
Pozemok na výstavbu navrhovaného Obytného súboru je rovinatý, z južnej strany 

ohraničený cestou a pešou komunikáciou Ulica Mikovíniho. Z východnej strany je pozemok 
ohraničený biokoridorom potoka Trnávka. Zo západnej a severnej strany je nezastavaný 
pozemok. Disponibilná plocha územia je rozčlenená kanalizačným zberačom o priemere 160 
cm na dve časti. V týchto častiach je navrhnutá výstavba systémom plootvorených dvorov 
situovaných vo východnej časti na východ, západná časť pozemku má navrhnutý polootvorený 
dvor situovaný na južnú stranu. Vnútroblokový priestor je navrnutý pre obyvateľov obytných 
blokov vo forme nízkej, vysokej zelene oddychových plôch, detských ihrísk, atď. Južný dvor je 
chránený proti hluku z Mikovíniho ulice jednopodlažnou hmotou obchodov a služieb. Každý 
dvor je z dôvodov hmotového odľahčenia a lepšieho preslnenia prerušený, ale vzájomne 
spojený zástavbou na 3., 4., a 5. n.p. 

Dopravné napojenie obytného súboru bude riešené dvomi novými vjazdami z Mikovíniho 
ulice. Vybudovaná bude nová obslužná komunikácia šírky 6,0 m, pozdĺž ktorej budú vytvorené 
parkovacie pásy s kolmými státiami v počte 72 parkovacích miest. Z obslužnej komunikácie 
budú plynule napojené rampy do podzemných garáží hlavných stavebných objektov, kde bude 
vytvorených 252 parkovacích miest. 

Obytný súbor bude pozostávať z dvoch hlavných stavebných objektov, ktoré budú 
riešené zo štyroch blokov - A, B, C, D ako polootvorené dvory. V bytových domoch bude 
vybudovaných 249 bytov, z toho v bloku A a B 120 bytových jednotiek a v bloku C a D 129 
bytových jednotiek. Navrhované objekty bytového súboru majú max. 8 nadzemných podlaží 
a technický suterén s garážovými státiami. Časť bloku A - obchodné priestory bude objekt 
s jedným nadzemným podlažím. Zástavba polootvorených dvorov je navrhnutá vo výškovom 
zónovaní 5 až 8 nadzemných podlaží. Z funkčného hľadiska je zástavba navrhnutá pre bytovú 
výstavbu s tým, že 1. NP - parter bloku A, B a roh bloku C je určený na využitie pre obchody 
a služby. V suteréne bytových domov budú skladové priestory pre obyvateľov, krytá garáž pre 
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automobily obyvateľov a technické priestory výmenníkových staníc tepla. Byty budú prístupné 
z jednotlivých sekcií schodiskami a výťahmi. V rámci stavby budú riešené rozvody vnútornej 
kanalizácie, vnútorného vodovodu pre pitnú, úžitkovú a požiarnu vodu, rozvody elektro -
silnoprúd a slaboprúd, rozvody ÚK. 

Riešené objekty budú novovybudovanými prípojkami napojené na verejné rozvody 
vody a kanalizácie a prípojkou NN z navrhovanej trafostanice. Zdrojom tepla pre vykurovanie 
objektov budú dve nové odovzdávacie stanice teple umiestnené v 1. PP bloku B a C, ktoré 
budú napojené horúcovodnou prípojkou na sústavu centrálneho zásobovania teplom. 

Na ploche vyhradenej pre výstavbu obytného súboru sa nachádzajú slaboprúdové siete, 
ktoré je pred realizáciou výkopových prác potrebné preložiť k hranici parcely na južnom okraji. 

Celkový počet bytov obytného súboru - 249 
z toho jednoizbových - 69 

dvojizbových - 119 
trojizbových - 56 
štvorizbových - 5 

SO 01 - Hlavný stavebný objekt - Bytový dom s polyfunkciou - blok A, blok B 
SO 02 - Hlavný stavebný objekt - Bytový dom s polyfunkciou - blok C, blok D 

Bytové domy sú budovy s ôsmimi nadzemnými a jedným podzemným podlažím. 
Zakladanie je navrhnuté na pilótach - pod železobetónovými štípami sú navrhnuté jedna, resp. 
dvojica pilót, pod suterénnymi stenami sú navrhnuté pilóty prepojené pilotovou hlavou. 
Podzemné podlažie je konštrukčne riešené železobetónovými obvodovými stenami, vnútornými 
stužujúcimi stenami a niekoľkými radmi železobetónových stĺpov vo vnútri dispozície. Nosný 
systém nadzemných podlaží je stenový priečny zo železobetónových stien, doplnený 
obvodovými výplňovými stenami z tehlových tvaroviek so zateplením, vnútornými nosnými 
stenami zo železobetonu a vo vyšších podlažiach z tehlových tvaroviek. Medzibytové deliace 
steny a schodišťové steny budú tvorené špeciálnymi zvukoizolačnými tehlovými tvarovkami. 
Stropné konštrukcie budú monolitické železobetónové. Strecha bude plochá zateplená 
s krytinou z PVC fólie, s vnútorným odvodnením do strešných vtokov. Podlaha garáže na 1. PP 
bude vytvorená z drátkobetónu so vsypom a zahladením povrchu, so spádom 0,5%. Podlahy 
na poschodiach budú plávajúce s izolačnou protihlukovou vrstvou, s povrchom z keramickej 
dlažby, resp. laminátových dosiek. Obvodový plášť bytových domov bude zateplený 
certifikovaným kontaktným zatepľovacím systémom s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny 
v hrúbke 120 mm a 160 mm. Strecha bytových domov bude zateplená izoláciou z EPS 150 
S hrúbky 300 m, nad garážou 50 mm. Na terasách na 6 - 8.NP bude izolácia hrúbky 300 mm. 
Schodiská sú navrhnuté ako dvojramenné, železobetónové monolitické. Výťahy v bytových 
domoch budú použité trakčné výťahy firmy KONE, typ EcoSpace s nosnosťou 630 kg. 

Splašková kanalizácia v objektoch bude odvádzať splaškové odpadové vody od 
jednotlivých zariaďovacích predmetov. Vertikálne odpadové potrubia budú umiestnené 
v drážkach v murive, resp. v pripravených inštalačných jadrách. Navrhované odpadové potrubia 
budú zaústené do zvodového potrubia pod stropom 1. PP a odtiaľ do areálovej splaškovej 
kanalizácie, resp. do splaškovej kanalizačnej prípojky. Všetky odpadové potrubia budú 
vyvedené nad strešnú rovinu a ukončené vetracou hlavicou. 

Na likvidáciu dažďových vôd zo striech sú navrhnuté vnútorné dažďové zvody, ktoré 
budú zaústené pod stropom 1. PP do zvodového potrubia, resp. do areálovej dažďovej 
kanalizácie. 

Vonkajšia časť vnútorného vodovodu bude vyvedená pod strop 1. PP do centrálnej OST, 
kde sa bude nachádzať zásobníkový ohrievač na prípravu TÚV. Na 1. PP bude rozvod delený 
na požiarny a rozvod pitnej vody. Na vetve pre požiarnu vodu bude osadená dvojica 
uzatváracích armatúr DN 80 a oddeľovač toku vody potrubný. Z centrálnej OST bude potom 
rozvod SV a TV vedený k príslušným odberným miestam. Každá bytová jednotka bude 
vybavená podružným meraním spotreby SV a TV bytovými vodomermi osadenými 
v inštalačnom jadre. 
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Zdrojom tepla na vykurovanie objektov budú OST. Navrhované vykurovanie objektov 
bude samostatnou vetvou z rozdeľovača teplovodným dvojrúrkovým systémom s núteným 
obehom trasovaným od OST pod stropom 1. PP. Vykurovacia voda bude privádzaná do 
vykurovacích telies potrubím vedeným na 1.PP pod stropom, kde stúpne do inštalačných jadier. 
Pri stúpacom potrubí na odbočení okruhu do jednotlivých bytových jednotiek budú osadené 
merače tepla pre jednotlivé bytové jednotky. V priestoroch sú navrhnuté panelové vykurovacie 
telesá so vstavaným termostatickým ventilom a v kúpeľniach bytov rebríkové vykurovacie 
telesá. 

Vetranie garáží bude riešené ako podtlakové. Vetranie bude nútené s núteným 
odvodom a prirodzeným prívodom vzduchu. Odvod vzduchu z priestoru bude potrubnými 
vetvami vedenými pod stropom. Odsávanie bude cez výustky pod stropom a nasávacími 
otvormi nad podlahou. Naregulovanie bude možné pomocou škrtiacej klapky a regulačného 
ústrojenstva výustky. Odvádzaný vzduch bude potrubím privádzaný k ventilátoru, osadenému 
priamo pod stropom garáží. Podtlakové vetranie kúpeľní a WC budú zabezpečovať axiálne 
ventilátory osadené na stene, ktoré budú pripojené na vertikálne potrubie osadené v šachte 
určenej pre vzduchotechnické rozvody. Odvodné potrubie bude vyvedené nad strechu objektu 
do odvetrávacích domčekov. V kuchyniach budú nad sporákmi umiestnené digestory vybavené 
odsávacím ventilátorom, ktoré budú zaústené do spoločného vertikálneho potrubia vedeného 
v inštalačných šachtách. Vetranie chránenej únikovej cesty- pre 1. PP schodiskového priestoru 
je navrhnuté nútené vetranie s 10-násobnou výmenou vzduch po dobu najmenej 30 minút. Na 
odvod vzduchu je v najvyššej časti podzemného schodiska osadená pretlaková klapka -
mriežka. Vetranie únikových ciest musí byť nezávislé na ostatných rozvodov VZT a musí mať 
zabezpečenú trvalú dodávku elektrickej energie z dvoch navzájom nezávislých energetických 
zdrojov. Vetranie kobiek a technických miestností bude zabezpečené prívodnými potrubnými 
ventilátormi. 

Projekt elektroinštalácie rieši hlavné silnoprúdové rozvody a rozvádzače. Hlavné 
silnoprúdové rozvody budú tvorené vývodmi z rozvádzačov RE.AX, RE.Bx do bytových 
rozvádzačov RAx a RBx a do rozvádzačov pre spoločné priestory vrátane technologických 
výťahových rozvádzačov. Rozvádzače budú oceľoplechové rozvodnice panelové osadené 
v jednotlivých vchodoch v elektorozvodniach na 1. NP, príp. v prevedení do vonkajšieho 
prostredia, osadený na fasáde objektu. Na káblový rozvod budú použité bezhalogénové oheň 
retardujúce káble s príslušnou dimenziou, počtom a farbou žíl. Káble budú vedené pod 
omietkou, resp. v žľaboch. Zásuvky budú použité jednoduché, resp. dvojité polozapustené. Pre 
napájanie osvetlenia budú z rozvádzačov vyvedené káble príslušnej dimenzie a prevedenia. Na 
ovládanie osvetlenia chodieb a schodísk budú pre zvýšenie komfortu a bezpečnosti použité 
svietidlá ovládané snímačmi pohybu. Pre núdzové osvetlenie budú použité úsporné žiarivkové 
svietidlá. 

V rámci inštalačných prác silnoprúdu budú zrealizované aj slaboprúdové inštalácie -
audio/videovrátnik a štruktúrovaná kabeláž. 

Pre objekt je navrhnutý aktívny bleskozvod, ktorý pozostáva z 3 hlavných častí - zberné 
zariadenie, zvody a uzemňovače. 

Dispozičné riešenie: 
SO 01 Bytový dom - blok A,B 
1. PP - garáž - 117 parkovacích miest (z toho ? PM pre osoby s obmedzenou schopnosťou 

pohybu), miestnosť OST, 15 x pivničná kobka 
- spoločné priestory „A" - 3 x chodba, schodisko, výťahová šachta, 

- 2 x sklad 
- spoločné priestory „B" - 3 x chodba, schodisko, výťahová šachta, 

- 3 x sklad 
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Blok „A" 
1. NP - 2 x závetrie, 

- 3 x vstupná chodba, schodisko, výťahová šachta 
- 2 x elektrorozvodná, 
- 2 x miestnosť pre bicykle a kočíky 
- 2 x miestnosť pre upratovačku 
- 2 x jednoizbový byt 
- 2 x dvojizbový byt 
- 2 x trojizbový byt 

2. NP - 3 x chodba, schodisko, výťahová šachta 
- 1 x jednoizbový byt 
- 4 x dvojizbový byt 
- 2 x trojizbový byt 

3. NP - 3 x chodba, schodisko, výťahová šachta 
- 2 x jednoizbový byt 
- 5 x dvojizbový byt 
- 2 x trojizbový byt 

4. NP - 3 x chodba, schodisko, výťahová šachta 
- 2 x jednoizbový byt 
- 5 x dvojizbový byt 
- 2 x trojizbový byt 

5. NP - 3 x chodba, schodisko, výťahová šachta 
- 2 x jednoizbový byt 
- 5 x dvojizbový byt 
- 2 x trojizbový byt 

6. NP - 2 x chodba, schodisko, výťahová šachta 
- 2 x dvojizbový byt 
- 3 x trojizbový byt 

7. NP - chodba, schodisko, výťahová šachta 
- 2 x dvojizbový byt 
- 2 x trojizbový byt 

8. NP - chodba, schodisko, výťahová šachta 
- 1 x trojizbový byt 
- 1 x štvorizbový byt 

Blok A - OBCHODNÉ PRIESTORY 
1. NP - závetrie 

- obchodný priestor A4 - 01 - zadverie, obchodný priestor (kancelária), sklad, kúpeľňa 
+ WC 

- obchodný priestor A4 - 02 - zadverie, obchodný priestor (kancelária), sklad, kúpeľňa 
+ WC 

Blok „B" 
1.NP - 3 x závetrie, vstupná chodba, schodisko, výťahová šachta, elektrorozvodná, 

miestnosť pre bicykle a kočíky, miestnosť pre upratovačku 
-115 x pivničná kobka 
- obchodný priestor B1 - 01 - obchodný priestor, sklad, WC 
- obchodný priestor B1 - 02 - obchodný priestor, kuchynka, WC, sklad 

2. NP - 3 x chodba, schodisko, výťahová šachta 
- 2 x jednoizbový byt 
- 6 x dvojizbový byt 
- 3 x trojizbový byt 

3. NP - 3 x chodba, schodisko, výťahová šachta 
- 2 x jednoizbový byt 
- 6 x dvojizbový byt 
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- 3 x trojizbový byt 
4. NP - 3 x chodba, schodisko, výťahová šachta 

- 2 x jednoizbový byt 
- 6 x dvojizbový byt 
- 3 x trojizbový byt 

5. NP - 3 x chodba, schodisko, výťahová šachta 
- 2 x jednoizbový byt 
- 6 x dvojizbový byt 
- 3 x trojizbový byt 

6. NP - 3 x chodba, schodisko, výťahová šachta 
- 2 x jednoizbový byt 
- 6 x dvojizbový byt 
- 3 x trojizbový byt 

7. NP - 3 x chodba, schodisko, výťahová šachta 
- 1 x jednoizbový byt 
- 4 x dvojizbový byt 
- 4 x trojizbový byt 

8. NP - 2 x chodba, schodisko, výťahová šachta 
- 2 x dvojizbový byt 
- 2 x trojizbový byt 
- 1 x štvorizbový byt 

SO 01 Bytový dom - blok C, D 
1. PP - garáž - 135 parkovacích miest (z toho 6 PM vyhradených pre osoby s obmedzenou 

schopnosťou pohybu), miestnosť OST, 35 x pivničná kobka, rampa 
- spoločné priestory „C" - 3 x chodba, schodisko, výťahová šachta, sklad 
- spoločné priestory „D" - 3 x chodba, schodisko, výťahová šachta, sklad 

Blok „C" 
1. N P - Spoločné priestory „C 1" 

- závetrie, vstupná hala, schodisko, výťahová šachta, elektrorozvodná, miestnosť 
pre bicykle a kočíky, miestnosť pre upratovačku, 16 x pivničná kobka 

- Obchodný priestor „C1 - 01" 
- obchodný priestor, WC 

- Obchodný priestor „C1 - 02" 
- obchodný priestor, WC 

- Spoločné priestory „C2" 
- závetrie, vstupná hala, schodisko, výťahová šachta, elektrorozvodná, miestnosť 

pre bicykle a kočíky, miestnosť pre upratovačku, 29 x pivničná kobka 
- Obchodný priestor „C2 - 03" 

- obchodný priestor, WC 
- Obchodný priestor „C2 - 04" 

- obchodný priestor, sklad, WC 
- Spoločné priestory „C3" 

-závetrie, vstupná hala, schodisko, výťahová šachta, elektrorozvodná, miestnosť 
pre bicykle a kočíky, miestnosť pre upratovačku, 48 x pivničná kobka 

2. NP - 3 x schodisko, chodba, výťahová šachta 
- 4 x jednoizbový byt 
- 4 x dvojizbový byt 
- 2 x trojizbový byt 

3. NP - 3 x chodba, schodisko, výťahová šachta 
-4xjednoizbovýbyt 
- 4 x dvojizbový byt 
- 2 x trojizbový byt 



OSaŽP/1640-27657/2017/Ká Strana 7 

4. NP - 3 x chodba, schodisko, výťahová šachta 
- 4 x jednoizbový byt 
- 4 x dvojizbový byt 
- 2 x trojizbový byt 

5. NP - 3 x chodba, schodisko, výťahová šachta 
- 4 x jednoizbový byt 
- 4 x dvojizbový byt 
- 2 x trojizbový byt 

6. NP - 3 x chodba, schodisko, výťahová šachta 
- 2 x jednoizbový byt 
- 2 x dvojizbový byt 
- 2 x trojizbový byt 
- 1 x štvorizbový byt 

7. NP - 2 x chodba, schodisko, výťahová šachta 
- 2 x jednoizbový byt 
- 2 x dvojizbový byt 
- 2 x trojizbový byt 

Blok „ D " 
1.NP - 3 x závetrie, vstupná hala, schodisko, výťahová šachta, elektrorozvodná, 

miestnosť pre bicykle a kočíky, miestnosť pre upratovačku 
-115 x pivničná kobka 

- 3 x jednoizbový byt 
- 6 x dvojizbový byt 

2. NP - 3 x chodba, schodisko, výťahová šachta 
- 5 x jednoizbový byt 
- 5 x dvojizbový byt 
-1 x trojizbový byt 

3. NP - 3 x chodba, schodisko, výťahová šachta 
- 6 x jednoizbový byt 
- 6 x dvojizbový byt 
-1 x trojizbový byt 

4. NP - 3 x chodba, schodisko, výťahová šachta 
- 6 x jednoizbový byt 
- 6 x dvojizbový byt 
-1 x trojizbový byt 

5. NP - 3 x chodba, schodisko, výťahová šachta 
- 6 x jednoizbový byt 
- 6 x dvojizbový byt 
-1 x trojizbový byt 

6. NP - 3 x chodba, schodisko, výťahová šachta 
- 3 x jednoizbový byt 
- 3 x dvojizbový byt 

- 1 x trojizbový byt 
- 1 x štvorizbový byt 

7. NP - 2 x chodba, schodisko, výťahová šachta 
-2 x jednoizbový byt 
- 2 x dvojizbový byt 
-1 x trojizbový byt 
-1 x štvorizbový byt 

8. N P - chodba, schodisko, výťahová šachta 
- 1 x jednoizbový byt 
- 1 x dvojizbový byt 
- 1 x trojizbový byt 
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Funkčné a plošné využitie územia 
Kapacitné údaje: 
Celková plocha stavebného pozemku 11 425 m2 

Celková plocha zastavaná nadzemnými stavebnými objektami 3 030 m2 

SO 01 - Bytový dom - blok A, B - 1 622 m2 

SO 02 - Bytový dom - blok C, D - 1 418 m2 

Celková plocha zastavaná podzemnými stavebnými objektami 6 854 m2 

SO 01 - Bytový dom - blok A, B 3 070 m2 

SO 02 - Bytový dom - blok C, D 3 784 m2 

Hrubá podlažná plocha 18 792 m2 

SO 01 - Bytový dom - blok A, B 9 634 m2 

SO 02 - Bytový dom - blok C, D 9 158 m2 

Čistá podlažná plocha bytov 13 036 m2 

SO 01 - Bytový dom - blok A, B 6 784 m2 

SO 02 - Bytový dom - blok C, D 6 252 m2 

Čistá podlažná plocha spoločných priestorov 2 911 m2 

SO 01 - Bytový dom - blok A, B 1 508 m2 

SO 02 - Bytový dom - blok C, D 1 403 m2 

Čistá podlažná plocha obchodov a služieb 570 m2 

SO 01 - Bytový dom - blok A, B 391 m2 

SO 02 - Bytový dom - blok C, D 179 m2 

Čistá podlažná plocha pivničných kobiek 733 m2 

SO 01 - Bytový dom - blok A, B 371,8 m2 

SO 02 - Bytový dom - blok C, D 361,2 m2 

Celkový obostavaný priestor 80 165 m3 

SO 01 - Bytový dom - blok A, B 39 098 m3 

SO 02 - Bytový dom - blok C, D 41 067 m3 

Celkový obostavaný priestor ( vrchná stavba) 57 547 m3 

SO 01 - Bytový dom - blok A, B 28 967 m3 

SO 02 - Bytový dom - blok C, D 28 580 m3 

Celkový počet parkovacích miest 324 
v podzemných garážach - blok A, B 117 
v podzemných garážach - blok C, D 135 
v exteriéri 72 

SO 08 - Preložky inžinierskych sietí - slaboprúdových 
Z dôvodu ochrany jestvujúcich slaboprúdových vedení je potrebné ich preloženie. 

Jestvujúce káble budú ručne odkopané a ručne preložené do novej ryhy vo vzdialeností cca 
2,0 m od pôvodnej trasy. Káble budú vedené v novej trase v zemi v zelenom páse, v ryhe 350 x 
800 mm na cca 100 mm hrubom pieskovom lôžku. Proti poškodeniu bude kábel chránený 
plochými tvárnicami a cca 30 cm pod povrchom červenou výstražnou PVC fóliou. V zelenom 
páse pri bloku A zemný box NOD60/80/60, v ktorom bude zrealizované napojenie prípojky. Na 
prípojku bude použitá chránička HDPE 40, ktorá bude vyvedená do priestoru podzemných 
garáží. 
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SO 11 - Verejné osvetlenie 
Verejné osvetlenie bude napájané z navrhovaného rozvádzača RVO, ktorý bude 

osadený pri SR.3 (blok C). Zo skrine SR.3 bude vyvedený kábel CYKY-J 4x16 mm2 do 
rozvádzača RVO. Kábel bude vedený v zemi, istený bude poistkami 3x25A v skrini SR.3. 
Z rozvádzača RVO bude vyvedený kábel CYKY-J 4x10mm2 pre napájanie verejného 
osvetlenia. Ovládanie bude v RVO pomocou snímača intenzity osvetlenia. 

Kábel bude vedený v zemi v zelenom páse, v ryhe 350 x 800 mm (pod cestou 
350x1 100 mm) na cca 100 mm hrubom pieskovom lôžku. Proti poškodeniu bude kábel 
chránený plochými tvárnicami a cca 30 cm pod povrchom červenou výstražnou PVC fóliou. Pri 
križovaní kábla s inžinierskymi sieťami, ako aj pri prechode pod betónovými plochami bude 
použitá chránička priemeru 100. 

Pre umiestnenie svetelných bodov budú použité prírubové oceľové stožiare - výšky 6,0 
m - 5 ks, výšky 8 m - 8ks. Svietidlá na stožiaroch budú osadené bez výložníkov. Použité budú 
svietidlá Siteco SR100 (8 ks) a SR 50 (5 ks) s výbojkami typu SHC 70 W. Pre VO bude 
vybudovaná uzemňovacia sústava spoločná pre uzemnenie ochranného vodiča a pre ochranu 
pred bleskom. Sústava bude tvorená priebežným vodičom FeZn 010mm vedeným vo výkope. 

SO 12 - Sadové úpravy 
Návrh sadových úprav rieši výsadbu zelene v bezprostrednom okolí navrhovaného obytného 
súboru a to výsadbou veľkokorunných listnatých stromov, výsadbou dekoratívnych záhonov, 
záhonov zo stálozelených krov, vytvorením stálozeleného živého plota, ozelenením 
predzahrádok atď. 
Rozsah navrhovanej zelene 
- stromy listnaté navrhované 
- ihličnany - krovitý vzrast 
- stálozelený ker - solitér 
- listnatý ker - solitér 
- živý plot ihličnatý strihaný do v. 0,5 m 
- živý plot stálozelený strihaný do v. 1,5 m 
- záhonová výsadba stálozelených krov do v. 0,3 m 
- záhonová výsadba listnatých opadavých krov do v. 0,8 m 
- záhonová výsadba listnatých opadavých krov do v. 1,5 m 
- záhonová výsadba trvaliek 
- záhonová výsadba okrasných tráv 
- popínavé dreviny 
- trávnik 
Celková výmera zelene 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky: 

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá tvorí 
prílohu tohto stavebného povolenia a podľa podmienok uvedených v tomto rozhodnutí. 
Prípadné ďalšie zmeny nemôžu byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia 
stavebného úradu. 

2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby na vyššie uvedených 
pozemkoch v k. ú. Trnava v súlade s právoplatným územným rozhodnutím č.: 
OSaŽP/32620-84821/08/Kch zo dňa 18. 12. 2008 fyzickou alebo právnickou osobou 
oprávnenou na vykonávanie geodetických služieb. 

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

33 ks 
16 ks 
1 ks 
8ks 

51 ks 
26 ks 

501 ks 
314 ks 
684 ks 
604 ks 
644 ks 

24 ks 

906 ks 

25,2 m2 
28,0 m2 

126,0 m2 
153,1 m2 
215,8 m2 

84,2 m2 
104,7 m2 

2 255,3 m2 
2 992,3 m2 
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4. Pri realizácii stavby budú dodržané ustanovenia STN: 38 6415, 38 6413, 73 6005-
Priestorová úprava vedenia technického vybavenie a ostatné súvisiace normy a predpisy, 
príslušné ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. - § 48, v znení neskorších predpisov ktoré 
upravujú všeobecné technické požiadavky na výstavbu a vyhl. 532/2002 Z.z. 
o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy. 

5. 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 bol Mestom 
Trnava vydaný súhlas rozhodnutím č. OSaŽP/30202-18032/2017/Gká dňa 12. 04. 2017 
(právoplatný 05. 05. 2017). 

6. Pri nakladaní s drobným stavebným odpadom, ktorý vznikne pri stavebných prácach musíte 
dodržiavať ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trnava č. 462 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava 
v znení VZN č. 475, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 462. 

7. Odpady vzniknuté zo stavebných prác je potrebné zneškodniť resp. zhodnotiť v zariadení 
určenom na tento účel. 

8. Stavebník je povinný 
- všetky stavebné objekty pri realizácii stavby vzájomne koordinovať tak, aby bolo možné 

v závere prác zrealizovať ozelenenie riešeného územia v plnom rozsahu podľa 
projektovej dokumentácie sadových úprav spol. TVORSAD Trnava, august 2016. 

- výsadbu zelene zabezpečiť v jarnom alebo jesennom agrotechnickom termíne, mimo 
obdobia extrémneho sucha alebo zamrznutia pôdy, odborne spôsobilým dodávateľom. 

- pred výsadbou stromov požadujeme vytýčenie inžinierskych sietí. 
- pri realizácii sadových úprav stavebníka riadiť sa a dodržiavať ustanovenia STN 

837015 - Práca s pôdou, 837016 - Rastliny a ich výsadba, 837017 - Trávniky a ich 
zakladanie. Rastlinný materiál dodaný podľa projektu musí svojím zdravotným stavom, 
kvalitou a vzhľadom zodpovedať norme STN 46 4902. 

8. 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. 

9. Upozorňujeme, že na stavbu plánovaného výťahu je potrebné požiadať stavebný 
úrad o vydanie rozhodnutia o zmenu stavby pred jej dokončením, predložiť 
projektovú dokumentáciu /2x/ spolu so stanoviskom Technickej inšpekcie, a.s. ku 
konštrukčnej dokumentácii vyhradeného technického zariadenia. 

10. Pri uskutočňovaní murovaných konštrukcií je potrebné postupovať podľa STN 73 2310. 

11. Stavba bude dokončená najneskôr do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
stavebného povolenia . 

12. Pred zahájením výkopových prác je investor povinný zabezpečiť vytýčenie jestvujúcich 
podzemných inžinierskych sietí prizvaním prevádzkovateľov jednotlivých sietí. 

13. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky. Zhotoviteľom stavby bude spoločnosť 
ISMONT s. r. o., Strojárenská 1C, 917 02 Trnava. 

14. Stavebné výrobky použité v stavbe musia spĺňať vlastnosti podľa zákona č. 133/2013 
Z.z. o stavebných výrobkoch. 
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15. Stavebník je povinný písomne oznámiť začatie stavby stavebnému úradu. 

16. Pri realizácii stavebných prác je nutné prijať také opatrenia, ktoré minimalizujú prašnosť 
počas výstavby. 

17. Zabezpečiť dodržanie všetkých ustanovení na ochranu povrchových a podzemných vôd. 

18. Osobitné podmienky: 
* V prípade znečistenia miestnej komunikácie (vrátane chodníka) pri uskutočňovaní 

stavebných prác stavebník zabezpečí jej pravidelné čistenie. 
* V prípade potreby užívania verejného priestranstva pre uskutočňovanie stavebných 

prác je investor povinný požiadať Mesto Trnava - MsÚ, odbor komunálnych služieb o 
súhlas s užívaním verejného priestranstva. 

* Po ukončení stavebných prác uviesť pozemky využívané v rámci staveniska do takého 
stavu, aby nenarúšali a nepoškodzovali životné prostredia. 

* 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. 

19. Pri výstavbe budú dodržané podmienky dotknutých orgánov a dotknutých organizácií: 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave 
Č..ORHZ-TT1-768-003/2016 zo dňa 06.12. 2016 
č.:ORHZ-TT1-768-004/2016 zo dňa 06.12. 2016 
- riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby OR HaZZ v Trnave súhlasí bez pripomienok 
- stanovisko OR HaZZ spolu s overenou projektovou dokumentáciou stavby 

vypracovanou špecialistom PO (10/2016 Peter Bokor) požadujeme predložiť pri 
kolaudačnom konaní 

OU Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK 
OU-TT-OSZP3-2016/033163/SSOPaK/Ze zo dňa 03.11. 2016 
1. Dodržiavať ustanovenie 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 I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§12 zákona o ochrane 
prírody). 

2. Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) je v zmysle § 47 ods.3 
zákona o ochrane prírody potrebný súhlas Mesta Trnava v zastúpení primátorom. 
V rozhodnutí mesto zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, 
prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 
zákona o ochrane prírody. 

3. V prípade, že povoľovaná stavebná činnosť (výkopové práce) spôsobí šírenie 
inváznych druhov rastlín na výkopom porušených plochách, vlastník, správca alebo 
používateľ pozemku je povinný ich odstraňovať na náklady pôvodcu šírenia, v zmysle § 
7 ods.4 zákona o ochrane prírody. 

4. Dodržať ustanovenia záväznej časti ÚPD Mesta Trnava. Územný plán okrem iného 
ustanovuje zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie, , územného systému 
ekologickej stability, tvorby krajiny vrátane plôch zelene ochrany a využívania 
prírodných zdrojov a významných krajinných prvkov. 

5. Sadové úpravy žiadame zrealizovať najneskôr do kolaudácie stavby, zabezpečiť 
autorský dozor a následnú starostlivosť o dreviny v súlade s § 47 ods.2 zákona 
o ochrane prírody. 

6. Rešpektovať regionálny biokoridor Trnávka a existujúcu zeleň v území (aleje, remízy, 
brehové porasty), ktoré zároveň predstavujú významné krajinné prvky, podľa § 2 ods.2 
písm. c) zákona o ochrane prírody. Významný krajinný prvok možno užívať len takým 
spôsobom, aby nebol narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo oslabeniu jeho 
ekologicko - stabilizačnej funkcie, v súlade s § 3 ods. 2 zákona o ochrane prírody. 
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7. 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. 

8. Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu 
rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a v prípade 
budovania alebo plánovanej rekonštrukcie nadzemného elektrického vedenia je 
povinný použiť také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov v zmysle § 4 
ods.4 zákona o ochrane prírody. 

9. Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích), 
je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na 
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné 
opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou 
investičnou akciou prídek porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až 
38 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka MŽP SR 
v súlade s § 65 ods.1 písm. h) zákona o ochrane prírody. 

OÚ Trnava, odbor starostlivosti o životné prostedie, ŠVS 
č.: OU-TT-OSZP3-2016/009713/SVS/St zo dňa 16. 
03.2017 
Vyjadrenie v zmysle § 28 vodného zákona 
- stavebné objekty SO 03 Kanalizačná prípojka, SO 03-1 Areálová splašková kanalizácia, 

SO 03-2 Areálová dažďová kanalizácia, SO 04 Prípojka vody a areálový vodovod sú 
v zmysle § 52 vodného zákona vodnými stavbami. Investor je povinný požiadať tunajší 
orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia podľa § 26 ods.1 vodného zákona na 
uskutočnenie vodných stavieb 

- pri návrhu objektov TI rešpektovať pripomienky vlastníkov, resp. prevádzkovateľov 
dotknutých inžinierskych sietí 

- pri realizácii stavby 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 existujúce odtokové pomery v území 

OÚ Trnava, odbor starostlivosti o životné prostedie, ŠSOH 
č.: G2008/02453/SSOH/Te zo dňa 25. 07. 2008 
- pri realizácii daného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona 

Č.223/2001Z.Z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

- ku kolaudácii doložiť doklad o spôsobe zneškodňovania odpadov ktoré vznikli počas 
výstavby 

OÚTrnava, odbor krízového riadenia 
č.: OU-TT-OKR1 -2016/035415-002 zo dňa 22. 11. 2016 
- k uvedenému návrhu riešenia z hľadiska civilnej ochrany nemá pripomienky a súhlasí 

s vydaním stavebného povolenia 

Okresné riaditeľstvo PZ Trnava, OPI Trnava 
Zn. ORPZ-TT-ODI-14-251/2016 zo dňa 23.11. 2016 
Vydávanie určenia na použitie dopravného značenia podlieha konaniu v zmysle zákona 
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších noviel a predpisov 
(cestný správny zákon), preto ODI Trnava žiada pred realizáciou stavby predložiť 
projektovú dokumentáciu: 
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a/ prenosného dopravného značenia v prípade, že počas vykonávania prác bude 
obmedzená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky , či už na cestách 
a komunikáciách , alebo na chodníkoch , pričom projektová dokumentácia bude 
predložená príslušnému cestnému správnemu orgánu a jeho prostredníctvom na ODI 
Trnava na odsúhlasenie v zmysle zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon ) v znení neskorších noviel a predpisov 

b/ trvalého dopravného značenia ak príde k trvalej zmene organizácie dopravy po 
ukončení stavby, pričom projektová dokumentácia bude predložená príslušnému 
cestnému správnemu orgánu a jeho prostredníctvom na ODI Trnava na odsúhlasenie 
v zmysle zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon ) v znení 
neskorších noviel a predpisov 

Žiadame, aby predložená dokumentácia dopravného značenia bola v súlade s platnou 
legislatívou, teda podľa Vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

Západoslovenská distribučná , a.s. zo dňa 21,11. 2016 
S predloženým projektom za účelom vydania stavebného povolenia za podmienok nižšie 
uvedených súhlasíme: 
- ZSD, a.s. vybuduje po splnení podmienok žiadateľa podľa Zmluvy o spolupráci č. 

1613200057 - ZoS stavebné objekty 
- SO 05 Trafostanica a VN prípojka 
- SO 06 - Rozvody NN 
- SO 11 Verejné osvetlenie 

V rámci výstavby sa predpokladá aj s výstavbou verejného osvetlenia. Realizáciu 
VO rieši investor na vlastné náklady. VO bude napojené z navrhovaného 
rozvádzača RVO, ktorý bude osadený pri SR č.3 

- Deliacim miestom medzi zariadením distribučnej sústavy a prípojným zariadením 
žiadateľa budú nové SR pri jednotlivých novovybudovaných objektoch. 

- Miesto merania a prístup k meracím zariadeniam musí byť zabezpečené pre pracovníkov 
energetiky celoročne v každú dennú a nočnú dobu -zodpovedný žiadateľ o pripojenie. 

- Napojenie na 22 kV sieť energetiky musí byť zrealizované materiálmi a dodávkami, 
ktoré sú schválené a zavedené na používanie v sústave Západoslovenskej distribučnej, 
a. s. 

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

- Požadujeme rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné 
pásma v zmysle ustanovení §43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a nadväzných 
legislatívnych predpisov. 

- Pred zahájením výkopových prác požadujeme cestou objednávky vytýčiť jestvujúce 
siete VN a NN v správe sietí Západoslovenskej distribučnej a.s.. V prípade, že pri 
výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a W N vedenia a budú sa v ňom 
pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na 
stavbe, žiadame Vás o dodržanie ustanovení § 43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. 
a taktiež je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce 
v blízkosti VN vedenia. 

- V prípade ďalšej korešpondencie v tejto záležitosti, prosím, uveďte značku CD 
793330/2016 a kontaktujte Peter Šturdík.T +421-(0)335563121, peter.sturdik@zsdis.sk. 

- Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant 

TAVOS, a.s., Piešťany 
č. 3036/2017/MOc zo dňa 10. 03. 2017 

- S predloženým návrhom zásobovania vodou a s napojením na verejný vodovod 
v majetku a správe našej vodárenskej spoločnosti súhlasíme. Vzhľadom na dĺžku 

mailto:peter.sturdik@zsdis.sk


OSaŽP/1640-27657/2017/Ká Strana 14 

vodovodnej prípojky upozorňujeme, že v súlade so zákonom NR SR č.442/2002 Z.z. 
o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov, § 22, ods. 5, 
prevádzkovateľ verejného vodovodu zodpovedá za tlak a kvalitu pitnej vody v mieste 
napojenia na verejný vodovod a nie v mieste odberu vody. 

- S odvedením splaškových a dažďových vôd do verejnej kanalizácie súhlasíme 
s podmienkou, že vypúšťané vody budú spĺňať limity platného kanalizačného poriadku 
a legislatívy SR. Za kvalitu vypúšťaných odpadových vôd zodpovedá vlastník 
kanalizačnej prípojky, ktorou sa odpadové vody vypúšťajú do verejnej kanalizácie a má 
uzavretú platnú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd s TA VOS a.s. 

SPP -distribúcia, a.s„ Bratislava 
č. TD/NS/0143/2016/MO zo dňa 18. 11. 2016 
Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie k 
umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských 
zariadení: 
V záujmovom území sa nachádzajú STL plynovody a plynárenské zariadenia. 
Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie 
plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a realizácie stavby a výkonu 
iných činností. 
Toto stanovisko nenahrádza technické podmienky pripojenia budúceho odberného 
plynového zariadenia k distribučnej sieti SPP-D. 
SPP - D , ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. 
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu (bez jej plynofikácie) 
za dodržania nasledujúcich podmienok: 
Všeobecné podmienky: 
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností , je 

stavebník povinný o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe 
písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu SPP - distribúcia, a.s., 
Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava alebo elektronicky, prostredníctvom online 
formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk). 

- v záujme predchádzania poškodzovania plynárenských zariadení, ohrozenia jeho 
prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie 
plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 
1 hodinu. 

- stavebník je povinný oznámiť začatie práv v ochrannom pásme plynárenských zariadení 
zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Milan Kováčik, tel. č. +421 32 2423202) 
najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác. 

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 
stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu 
kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, 
rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení, 

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 
realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, 

- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na 
každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až 
po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia 
strojových mechanizmov, 

- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu 
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia 
výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, 

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nieje povolený a manipulácia 
s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, 

- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia 

http://www.spp-distribucia.sk
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zabezpečené proti poškodeniu, 
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili 

jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme 
všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu, 

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť 
ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727, 

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských 
zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za 
porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského 
zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-€ až 150 
000,-€, 

- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 
Stavebného zákona a iných, všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj 
podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia 
Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 70002, 

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo 
ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 
plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 
6005 a TPP 906 01, 

- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 
Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a 
pod. 

SVP š.p., Piešťany 
CS SVP OZ PN 3432/2016/50 
CZ 32597/2016 zo dňa 14.11. 2016 
- k realizácii stavby a k vydaniu stavebného povolenia nedáme námietky 
- v zmysle vyjadrenia SVP š.p. OZ Piešťany zo dňa 17. 08. 2016 zn. CZ 22586/210/2016 

požadujeme trvalé zásahy do pozemkov v správe našej organizácie doriešiť na Odbore správy 
majetku na OZ Piešťany do doby vydania SP na danú stavbu 

Slovak Telekom a.s. 
Zn. 6611619225 zo dňa 25. 07. 2016 

stavebník je povinný dodržať všetky podmienky uvedeného vyjadrenia 

Siemens s.r.o. 
Zn.PD/TT/072/16 zo dňa 02.11.2016 

pred zahájením prác požadujeme zakresliť siete prevádzkovateľom verejného osvetlenia 
/ďalej VO/ a vytýčiť ich v teréne 
všetky káblové rozvody požadujeme realizovať káblom CYKY-J 4x10 mm2 v chráničkách 
na dno kynety požadujeme uložiť pás FeZn 30x4 mm, ku ktorému sa pripojí svorkami SR03 
natretými protikoróznym náterom vodič FeZn Dn 10 mm, ktorý bude pripojený na každý 
stožiar VO 
pred pripojením novobudovaného vonkajšieho osvetlenia na rozvody verejného osvetlenia 
požadujeme predložiť súhlasné písomné stanovisko vlastníka verejného osvetlenia mesta 
Trnava k takémuto pripojeniu 
pre realizáciu svetelných miest verejného osvetlenia typu S1 požadujeme použiť 5 ks 
nových obojstranne žiarovo-pozinkovaných stožiarov typu STK60/60/3, 5 ks nových 
svietidiel typu SITECO SR50/70, 5 ks nových stožiarových elektrovýzbrojí typu GURO EKM 
2072 1xE27. 
Pre realizáciu svetelných miest verejného osvetlenia typu S2 požadujeme použiť 10 ks 
nových obojstranne žiarovo-pozinkovaných výložníkov typu V1T-10-76-15°, 10 ks nových 
svietidiel typu SITECO SR100/70W, 10ks nových stožiarových elektrovýzbrojí typu GURO 
EKM 2072 1XE27 
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pre zníženie platieb za istiaci prvok v rozvádzači VO požadujeme použiť istič čo najmenšej 
možnej dimenzie 
z nového RVO alebo zo stožiara č.7 (s2) požadujeme vyviesť kábel do najbližšieho 
pôvodného stožiara na Mikovíniho ulici ako rezervu 
v prípade križovania alebo súbehu iných sietí, resp. zariadení so zariadením VO 
požadujeme dodržanie všetkých platných noriem STN a predpisov 
novovybudované zariadenia požadujeme očíslovať a rozfázovat' podľa pokynov stavebného 
dozoru VO Siemens s.r.o. 
pred zasypaním káblov VO požadujeme k realizácii předvolat' nášho pracovníka, ktorý 
prekontroluje uloženie rozvodov VO, dodržanie noriem a o zistenom stave vykoná zápis do 
stavebného denníka 
prí 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 nášho pracovníka a dohodnúť spôsob realizácie 
v prípade akejkoľvek zmeny pri výstavbe VO požadujeme pred jej vykonaním zmenu 
dohodnúť s našim zamestnancom a dohodnutú zmenu zapísať v stavebnom denníku 
v čase kolaudácie žiadame predložiť kópiu stavebného denníka 
k odovzdaniu staveniska a ku kolaudácii požadujeme předvolat' nášho pracovníka 
prípadné náklady na odstránenie stavebníkom poškodeného zariadenia VO počas 
stavebných prác budeme v plnej výške fakturovat' investorovi 
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. č. 
033/5536 537 

Technická inšpekcia, a.s. 
Odborné stanovisko k PD stavby č. 3287/1/2016 zo dňa 28. 11. 2016 
- z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti 

technických zariadení je potrebné doriešiť a v procese výstavby odstrániť zistenia, 
pripomienky a upozornenia uvedené v bodoch 2.1 až 2.28 predmetného stanoviska. 

TT-IT, s.r.o. 
Zn. 16/11/8/1/MV zo dňa 08. 11. 2016 

v záujmovom území miesta stavby sa nachádzajú vedenia optickej siete TOMNET 
pri realizácii dôjde k stretu s uvedeným vedením, preto požadujeme rešpektovať existujúce 
vedenie a realizáciu výkopových prác v týchto miestach vykonávať zásadne ručným 
spôsobom bez používania strojných mechanizmov v zmysle § 66 zákona č. 351/2011 Z.z. 
o elektronických komunikáciách 
súhlasíme s prekládkou našej siete podľa predloženej projektovej dokumentácie SO 08 
Preložky inžinierskych sietí - slaboprúd spolu s vedením ostatných operátorov v území. 
V prípade nutnosti zásahov do samotnej trasy (spojky a pod.), tieto je možné realizovať len 
pod našim priamym dozorom. V každom prípade termín samotnej realizácie prekládky 
optickej trasy Vás žiadame oznámiť v dostatočnom časovom predstihu 
všetky finančné náklady spojené s prekládkou bude v plnej výške hradiť investor 
v prípade potreby je možné požiadať spoločnosť TT-IT s.r.o. o vytýčenie 

SWAN a. s. Bratislava 
Č.2016/TT/371 zo dňa 10. 11. 2016 
V prípade realizácie stavby súhlasíme za nasledovných podmienok: 
- pri realizácii stavby príde k súbehu a križovaniu s optickými káblami SWAN a. s. V súvislosti 

s vykonávanými prácami požadujeme dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre 
priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300. 
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- realizáciou výkopových prác 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení 
a zariadení (ochranné pásmo) požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez 
používania strojových mechanizmov v zmysle §66 a §67 Zákona č. 610/2003 Z. z. 
o elektronických komunikáciách. 

- jestvujúce káble musia byť vytýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky 
- vytýčenie , zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je dodávateľ 

stavby povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času 
(uložením do drevených žľabov, resp. vyviazaním na trám) a tým zabezpečiť ich plynulú 
prevádzkyschopnosť. 

Po splnení daných podmienok spoločnosť SWAN a. s. nemá námietky. 

Orange Slovensko a. s. 
č. BA-3271/2016 zo dňa 28. 11. 2016 
Dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava. 
Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, 
optické káble a spojky rožnej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme 
po zdôvodnenej potrebe pri vytýčeni trasy. 

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o 
elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri kříženi sieti, 
tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k 
prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou 
na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na 
Orange Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládky budu reaiizovné v plnej výške 
na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného 
rozhodnutia a " Zmluvy o preložke " so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim 
poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej 
trasy oznániť správcovi PTZ. 
Upozorňujeme, že 
1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať 

TKZ iných prevádzkovateľov 2/ radiokomunikačně stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku 
ním, nie sú predmetom toho vyjadrenia 

Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný 
vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte: 
• pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu 

objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo 
kolíkmi / 

• preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a 
vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na 
možnú polohovú odchýlku +,- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na 
povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s 
najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace 
stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od 
vyznačenej polohy PTZ, 

• dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti 
mechanickému poškodeniu 

• nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by 
znemožňovali prístup k PTZ 

• súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ 
• aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti převisu, ohrozeniu a poškodeniu 

nepovolanou osobou 
• pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie 

(zákrytové dosky, fólia, markery) 
• aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ 
• overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, 

že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho 
vedomia), 
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• pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude 
vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a 
správcu PTZ 

• ďalšie podmienky prevázkovateľa a správcu PTZ : 
- zrealizovať prekládku podľa predloženej PD SO - 08 stranová prekládka Orange 

Slovensko, a.s. 

NASES, Bratislava 
č.28/5745/2016/NASES zo dňa 04.11. 2016 
Podľa Vami zaslaných podkladov dôjde do styku s telekomunikačnými sieťami 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. Vytýčenie zabezpečí podľa dohody správca siete 
alebo žiadateľ. V prípade že vytýčenie zabezpečí žiadateľ (resp. stavebník), je povinný 
odovzdať správcovi siete doklad o vytýčení (vytyčovací protokol) podpísaný 
a opečiatkovaný autorizovaným geodetom. 

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 porušením 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. 

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

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

22. 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). 

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

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

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

26. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť doklad o spôsobe likvidácie odpadov. 

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

28. Pred vydaním kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Obytný súbor - Bytové domy 
s polyfunkciou, Mikovíniho ulica, Trnava" v rozsahu stavebných objektov- SO 01 -
Hlavný stavebný objekt - Bytový dom s polyfunkciou - blok A, blok B, SO 02 - Hlavný 
stavebný objekt - Bytový dom s polyfunkciou - blok C, blok D, SO 08 - Preložky 
inžinierskych sietí - slaboprúdových, SO 11 - Verejné osvetlenie, SO 12 - Sadové úpravy 
musia byť zrealizované a uvedené do užívania stavebné objekty: SO 03 -
Kanalizačná prípojka, SO 03 -1 Areálová splašková kanalizácia, SO 03 - 2 -Areálová 
dažďová kanalizácia, SO 04 - Prípojka vody a areálový vodovod, SO 05 -
Trafostanica a prípojka VN, SO 06 Rozvody NN, SO 07 - Komunikácie a spevnené 
plochy, SO 09 Odovzdávacia stanica teple a prípojka. 

29. V rámci návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia musia byť na Mesto Trnava, odbor 
stavebný a životného prostredia odovzdané všetky podklady v zmysle § 17 Vyhl.č.453/2000 
Z.z. , geometrický plán a energetický certifikát.. 

30. 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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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 § 70 
stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené. 

O d ô v o d n e n i e 

Stavebník MIKO, s.r.o., IČO 45342245, Ulica Ludvika van Beethovena 33, 917 08 
Trnava zastúpený splnomocneným zástupcom Ing. Michaelou Markovou, Tupolevova 10, 
851 01 Bratislava podal dňa 20.01.2017 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného 
povolenia na stavbu „Obytný súbor - Bytové domy s polyfunkciou, Mikovíniho ulica, 
Trnava", v rozsahu stavebných objektov: SO 01 - Hlavný stavebný objekt - Bytový dom 
s polyfunkciou - blok A, blok B, SO 02 - Hlavný stavebný objekt - Bytový dom 
s polyfunkciou - blok C, blok D, SO 08 - Preložky inžinierskych sietí - slaboprúdových, 
SO 11 - Verejné osvetlenie, SO 12 - Sadové úpravy. 

Na umiestnenie uvedenej stavby bolo vydané Mestom Trnava územné rozhodnutie 
verejnou vyhláškou pod zn. OSaŽP/32620-84821/08/Kch zo dňa 18.12.2008, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 03.05.2016. Platnosť územného rozhodnutia bola predĺžená rozhodnutím 
verejnou vyhláškou č. OSaŽP/31543-12826/2011/Kch zo dňa 02.03.2011, č. OSaŽP/3500-
19268/2013/Kch zo dňa 11.04.2013,a č. OSaŽP/1327-7087/2015/Kch zo dňa 09. 02. 2015 a č. 
OSaŽP/676-5152/2017/Kch zo dňa 30. 01. 2017. 

Mesto Trnava oznámilo začatie stavebného konania verejnou vyhláškou č. 
OSaŽP/1640-5829/2017/Ká zo dňa 31. 01. 2017, ktorá bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta 
Trnava v termíne od 02. 02. 2017 do 16. 02. 2017. 

Vzhľadom k tomu, že predložená žiadosť na stavebné povolenie spolu s prílohami 
neposkytovala dostatočný podklad pre správne posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad 
rozhodnutím verejnou vyhláškou č. OSaŽP/1640-10309/2017/Ká zo dňa 23. 03. 2017 
(zverejnenou v dňoch 24. 03. 2017 do 10. 04. 2017), konanie prerušil a vyzval navrhovateľa, 
aby v stanovenej lehote potrebné podklady doplnil. 
Požadované doklady boli doložené dňa 15. 05. 2017. 

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť podľa ust. § 62 a 
§ 64 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. 

Na stavebné objekty SO 03 - Kanalizačná prípojka, SO 03 -1 Areálová splašková 
kanalizácia, SO 03 - 2 - Areálová dažďová kanalizácia, SO 04 - Prípojka vody a areálový 
vodovod, SO 05 - Trafostanica a prípojka VN, SO 06 Rozvody NN, SO 07 - Komunikácie 
a spevnené plochy, SO 09 Odovzdávacia stanica teple a prípojka budú vydané samostatné 
stavebné povolenia. 



OSaŽP/1640-27657/2017/Ká Strana 21 

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

K stavbe sa vyjadrili: OÚ Trnava - odbor starostlivosti oŽP, OR Hasičského 
a záchranného zboru v Trnave, OÚ Trnava - odbor krízového riadenia, TA VOS, a.s., 
Západoslovenská distribučná, a.s, SPP- distribúcia, a.s., TI a.s., Bratislava, Slovak Telekom 
a.s., Siemens s.r.o., Orange Slovensko, TT-IT s.r.o., NASES Bratislava, ORPZ ODI Trnava, 
MO SR - agentúra správy majetku, Bratislava, MH SR Bratislava, ELTODO SK, a.s., 
Bratislava, eustream a.s., Bratislava, UPC Trnava, TAT a.s., Trnava, Mesto Trnava - MsÚ 
v Trnave - OÚRaK. Ich stanoviská boli súhlasné a zahrnuté do podmienok tohto stavebného 
povolenia. 

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

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 www.trnava.sk. 

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov V. časť Stavebná správa, 
položka č.60 zákona č. 145/1995 Z.z. Národnej rady Slovenskej republiky o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 650,- € bol zaplatený dňa 18. 01. 2017. 

P o u č e n i e 

Podľa § 53 a 54 zákona č.71/1967 o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu 
možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia prostredníctvom 
tunajšieho stavebného úradu, o ktorom rozhodne Okresný úrad Trnava - odbor výstavby 
a bytovej politiky, Ulica Kollárova 8, 917 02 Trnava. 

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

Príloha: 1x projektová dokumentácia 
(pre stavebníka a k spisu) 

Príloha na vyvesenie: Situácia, výkres č. B.2.03 - M 1:350 

; 9 t) n 
JUDrľPeté^roclíaVLL.M. 

primátor mesta 

http://www.trnava.sk
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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. MIKO, s.r.o., Ulica Ludvika van Beethovena 33, 917 08 Trnava 
2. Ing. Michaela Marková, Tupolevova 10, 851 01 Bratislava 
3. Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 01 Trnava 
4. JUDr. Gabriela Liptáková, Zálužická 102/23, 821 01 Bratislava 
5. Mgr. Tibor Klapáč, Fred LiewherrGasse 9/5/3, 1130 Viedeň, Rakúsko 
6. Slovenská republika - TAZ, š.p. v likvidácii, Sladovnická 15, 917 01 Trnava 
7. Slovenská republika - Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 
8. CKD market, s.r.o., Zelenečská 111/1, 917 02 Trnava 
9. Miloš Daniš, Rošlímska 348/83, 919 27 Brestovany 

10. Róbert Gašparík, Pažitná 1020/11, 917 01 Trnava 
11. Projektant: Ing. Lukáš Mišovič, ATELIER KM, s.r.o, Boleráz č.721, 919 08 
12. ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou 

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


