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S T A V E B N E 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 north tower, s. r. o., IČO 47475129, Ulica Átriová 16P, 917 01 Trnava 
podal dňa 08.03.2016 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu 
„NORTH TOWER" v stavebnom konaní. 

Mesto Trnava vydalo na predmetnú stavbu dňa 14.06.2016 stavebné povolenie verejnou 
vyhláškou č. OSaŽP/4933-29350/2016/Šm, ktoré Okresný úrad Trnava, odbor výstavby 
a bytovej politiky rozhodnutím č. OU-TT-OVBP2-2016/028072/Ga zo dňa 25.10.2016 
(právoplatné 11.11.2016) zrušil a vrátil prvostupňovému orgánu na nové konanie. 

Mesto Trnava - správny orgán podľa § 27 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení, v znení zmien a doplnení, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný 
zákon), v znení neskorších predpisov prerokoval v novom stavebnom konaní žiadosť 
stavebníkov s dotknutými orgánmi a účastníkmi konania na základe oznámenia verejnou 
vyhláškou č. OSaŽP/728-17771/2017/Šm zo dňa 10.04.2017 zahájil stavebné konanie verejnou 
vyhláškou, ktorá bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta Trnava v termíne od 11.04.2017 do 
26.04.2017. 

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

rozhodnutie o povolení stavby verejnou vyhláškou 

a p o v o ľ u j e 

stavbu 
„NORTH TOWER" 
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v rozsahu stavebných objektov: 
SO.01 - Polyfunkčný objekt north tower 
50.03 - Sadové úpravy, mobiliár 
50.04 - Iluminácia hradieb 
50.05 - Verejné osvetlenie 

miesto stavby: roh križovatky Ulica Rybníková a Ulica Hlboká, Trnava 
na pozemku pare.č: 393, 394, 399/2 - objekt 

395, 396, 8813/1 -sadové úpravy 
393, 8813/1 -vodovodná prípojka 
393, 394, 8813/1 - kanalizačná prípojka 
8813/1 - prípojka plynu 
399/2 - prípojka elektro 
393, 394, 8813/1, 5434/1, 8855/1, 399/1, 399/2 - optické káble 
393, 394, 395, 396, 397/1, 398, 399/1, 399/2, 8855/1 
- verejné osvetlenie 

kat. územie. Trnava, č.864790 
obec: Trnava 
pre stavebníka: north tower, s.r.o., IČO 47475129, Ulica Átriová 16P, 917 01 

Trnava 
projektant. Designove s.r.o., Ing. arch. Katarína Riečičiarová, Křižovaný 8, 

919 24 Křižovaný n/Dudváhom 

Základné údaje charakterizujúce stavbu : 
Projektová dokumentácia pre stavebné konanie rieši novostavbu objektu 

s prenajímateľnými plochami a bytovými jednotkami v podkroví. 
Riešené územie sa nachádza v ochrannom pásme mestskej pamiatkovej rezervácie, na rohu 
Ulíc Hlboká a Rybníková. Pozemok je prevažne rovinatý, veľmi mierne svažitý smerom k Ulici 
Rybníkovej. Juhovýchodná strana pozemku je ohraničená násypom, na ktorom sú fragmenty 
stredovekého opevnenia mesta Trnava. Na spodnom rohu je naplánovaná novostavba 
severovýchodnej bašty hradobného systému, ktorá bude stavebne nadväzovať s objektom 
polyfunkcie a parku. Vjazd na pozemok je navrhnutý z jeho východnej strany z Ulice Hlbokej. 
Navrhovaný objekt tvarovo a architektonicky vychádza z tradičných domov na ulici s uličným 
krídlom a dvoma dvorovými krídlami. Kedže by plná rekonštrukcia domu v tomto tvare 
zakrývala nové výhľady na opevnenie novopostavenú vežu, trojkrídlový objekt je odrezaný a 
ponechané je len severozápadné dvorové krídlo, a fragment uličného. V severozápadnom 
dvorovom krídle sú v parteri navrhnuté 3 samostatné prenajímateľné priestory. Sú prístupné z 
bývalého dvora, teraz novovzniknutej spevnenej plochy, s veľkými zasklenými stenami smerom 
do priestoru parku. V severovýchodnej časti objektu, uličnom a čiastočne aj dvorovom krídle je 
situovaná reštaurácia s odbytovou plochou na obidvoch podlažiach spojenými vertikálnou 
komunikáciou - schodiskom. Súčasťou sú hygienické zariadenia pre návštevníkov na oboch 
podlažiach, ako aj wc pre imobilných na 1.NP. Súčasťou tejto prevádzky je samostatná kuchyňa 
s potrebnými skladmi a hygienickým zázemím pre zamestnancov južne od odbytovej plochy 
stravovacieho zariadenia. Zásobovanie a vstup pre zamestnancov je riešené samostatnými 
vstupmi zo spevnenej plochy pred budovou polyfunkcie. V južnej časti budovy je vstupný 
priestor, odkiaľ je schodiskom a chodbou zabezpečený prístup do 2 trojizbových bytových 
jednotiek situovaných na 2.NP. Každá pozostáva zo vstupného priestoru, kúpeľne s wc, 
príp. wc samostatne, obývačky spojenej s kuchyňou a dvoch spálni. V náväznosti na vstupný 
priestor je umiestnená miestnosť TZB, prístupná z interiéru. 
Počet nadzemných podlaží v objekte sú dve a stavba nemá žiadne podzemné podlažie. 
Strecha je riešená ako šikmá so sklonom 37° a 40°, v kombinácií s plochou strechou 
umiestnenou v juho-západnej časti objektu nad priestorom chodby na 2.NP. Výškovou úrovňou 
hrebeňa +7,790 m nadväzuje na jestvujúci susedný objekt, a hmotovo dotvára zo strany 
Rybníkovej ulice pôvodnú formu zástavby. 
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Konštrukcia strechy je riešená pomocou oceľových rámov z L nosníkov v rozostupe 4200 m, 
doplnenými drevenými krokvami s 1050 mm odstupom. Následne bude šikmá strecha 
zateplená minerálnou vlnou medzi a nad krokvami, v časti plochej strechy bude zateplenie 
minerálnou vlnou v priestore medzi krokvami. 
Konštrukčný nosný systém budú tvoriť nosné obvodové murivo z keramických tehiel hrúbky 380 
mm zateplených kontaktným spôsobom izolantom - minerálnou vlnou hrúbky 80 mm. Tieto 
budú doplnené o nosné vnútorné steny a železobetónové stĺpy. Medzi bytmi a chodbou na 
2.NP budú akustické keramické presné tvárnice a všetky ostatné nenosné priečky budú 
murované z keramických tvárnic hrúbky 115 mm. 
Konštrukcia stropu je v prostrednej časti tvorená s predpätými stropnými doskami, ktoré budú 
doplnené o vystužené oceľobetónové dosky v oblasti schodísk. V objekte sa nachádzajú dve 
vnútorné monolitické schodiská tvaru L. 
Fasáda bude omietnutá silikonovou jemnozrnnou omietkou stredne-šedej farby kombinácií so 
svetlo-šedou silikonovou jemnozrnnou omietkou. Na severo-východnom pohľade je navrhnuté 
tvarové rozdelenie fasády použitím hliníkových profilov v omietke. V časti fasády pred 
prenajímateľnými priestormi a vstupom do bytov budú umiestnené prvky zhotovené z OSB 
dosiek, so silikonovou omietkou svetlo-šedej farby. Prvky prebiehajúce cez zasklenie, budú 
zhotovené na obidvoch stranách skla. 

Zeleň bude riešená hlavne v ploche parku medzi statickou dopravou polyfunkcie a 
križovatkou Ulica Rybníková a Ulica Hlboká. Pozostáva z dvoch chodníkov a plochou pre deti 
zo zatrávňovacích dosiek. V sadových úpravách je zahrnutá výsadba 11-tich nových stromov v 
časti parku, jedného pred vstupným priestorom a troch v severo-západnej časti pozemku medzi 
navrhovaným objektom a Rybníkovou ulicou. Park dotvárajú plochy trávnika a plochy výsadby 
trvaliek, okrasných tráv a cibuľovín. Nášľapnú vrstvu chodníka okolo riešeného objektu bude 
tvoriť exteriérová betónová dlažba. Súčasťou parku bude mobiliár- verejné osvetlenie, parkové 
lavičky, odpadkové koše, cyklostojany. 

Polyfunkčný dom bude mať dopravné napojenie novovybudovanou verejnou 
komunikáciou z Hlbokej ulice. Statická doprava bude zabezpečená na priľahlom pozemku, 
ktoré bude mať kapacitu 25 parkovacích stojísk pre zákazníkov a zamestnancov objektu. 

Objekt bude zásobovaný pitnou aj požiarnou vodou z jestvujúceho verejného vodovodu 
DN 300 vedeného na Rybníkovej ulici. Z uvedeného vodovodu bude pomocou navŕtavacieho 
pásu na potrubí vysadená vodovodná prípojka DN 32 so spádom do vodomernej šachty, 
prípojka bude pripojená za vodomernou šachtou na navrhovaný areálový vodovod vedúci do 
objektu. V rámci realizácie stavby je riešené vybudovanie jednej vŕtanej studne pre závlahu 
zelene. 

Likvidácia odpadových vôd splaškových aj dažďových bude zrealizovaná vlastnou 
navrhovanou jednotnou kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie DN 400, ktorá sa 
nachádza pod komunikáciou Ulice Rybníková. Na kanalizačnej prípojke bude vyhotovená 
vstupná kanalizačná šachta D600, rovnaké šachty budú osadené na lomoch a sútokoch 
areálovej jednotnej kanalizácie. Na vetve splaškovej kanalizácie z navrhovanej reštauračnej 
kuchyne bude osadený pred objektom lapač tukov. 

Zásobovanie elektrickou energiou bude riešené elektrickou káblovou prípojkou napojenou 
z navrhovanej rozpojovacej a istiacej skrine SR3, ktorá bude umiestnená na fasáde a do 
elektroměrového rozvádzača RE bude vchádzať samostatným káblom 1-NAYY-J 4x150. 
Umiestnenie a napojenie skrine SR3 bude riešené samostatnou projektovou dokumentáciou pre 
rozšírenie distribučnej siete NN v riešenej lokalite. 

V rámci stavby bude zrealizovaná inštalácia ochranných opatrení na ochranu pred 
bleskom. 

V rámci telekomunikačnej prípojky budú do jednotlivých prevádzok a bytov inštalované 
chráničky pre optický kábel HDPE. 

Pre potreby zabezpečenia pripojenia objektu na internet, káblovú televíziu a telefónu bude 
zrealizované pripojenie optického káblového vedenia z existujúceho bodu firmy Swan a.s. 

Zásobovanie novostavby plynom je zabezpečené plynovou prípojkou z verejného 
plynovodu vedeného na Rybníkovej ulici. Táto prípojka bude z plastovej rúry PE a ukončená 
v DRZ guľovým uzáverom - HUP. Novostavba polyfunkčného objektu bude zásobovaná teplom 
na vykurovanie a prípravu teplej vody z dvoch kondenzačných kotlov na spaľovanie zemného 
plynu. 



OSaZP/728-31939/2017/Šm Strana 4 

Predmetom projektovej dokumentácie je riešenie verejného osvetlenia a iluminácie 
hradieb. Pre nové trasy vybudovania verejného osvetlenia bude vytvorený elektrický rozvod 
káblovým vedením 1-CYKY-J 4x10, bod napojenia pre elektrický rozvod VO bude nový 
navrhovaný rozvádzač RVO. Iluminácia múru a veže budú zabezpečené tromi stožiarmi 
s umiestnenými LED reflektormi. 

Základné kapacity pozemku: 
Plocha riešenej časti pozemku: 2735 m2 
Zastavaná plocha: 309,1 m2 
Spevnené plochy: 2734 m2 
Zeleň: 893,4 m2 

Základné kapacity objektu: 
Úžitková plocha bytových jednotiek: 162,76 m2 
Obytná plocha bytových jednotiek: 98,27 m2 
Úžitková plocha polyfunkčnej časti: 325,96m2 
Izbovitosť bytových jednotiek: 2 trojizbové BJ 

Členenie stavby na stavebné objekty: 
50.01 - Polyfunkčný objekt north tower 

01-statika 
02- kanalizácia (nie je predmetom SP) 
03-vodovod 
04 - studňa na závlahu zelene (nieje predmetom SP) 
05- plynová prípojka 
06- elektroinštalácia a káblové rozvody NN 
07 - protipožiarna ochrana 
08- proj. hodnotenie en. náročnosti 

50.02 - Spevnené plochy a parkovanie (nieje predmetom SP) 
50.03 - Sadové úpravy, mobiliár 
50.04 - Iluminácia hradieb 
50.05 - Verejné osvetlenie 

Dispozičné riešenie stavby: 
I. N P: zádverie, TZB, priestory na prenájom, priestory na prenájom, priestory na prenájom, 

chodba, zázemie, kancelária, sklad 5x, kuchyňa, reštaurácia, WC B, WC, WC A, 
upratovačka 

II.NP: chodba, predsieň, šatník, kúpeľňa +WC, izba, izba, kuchyňa, obývacia izba, predieň, 
WC, komora, obývacia izba, kuchyňa, kúpeľňa, chodba, izba, izba, WC, reštaurácia, 
balkón 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky: 

1. Navrhovaná stavba „NORTH TOWER" bude umiestnená na pozemkoch pare. č. 393, 
394, 399/2 - objekt, 395, 396, 8813/1 - sadové úpravy, 393, 8813/1 - vodovodná prípojka, 
393, 394, 8813/1 - kanalizačná prípojka, 8813/1 - prípojka plynu, 399/2 - prípojka elektro, 
393, 394, 8813/1, 5434/1, 8855/1, 399/1, 399/2 - optické káble, 393, 394, 395, 396, 397/1, 
398, 399/1, 399/2, 8855/1 - verejné osvetlenie, v k.ú. Trnava, na Ulici Rybníkovej v Trnave 
podľa koordinačnej situácie stavby v mierke 1:250 (výkres č. A01.2), ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 
- max. výška hrebeňa šikmej strechy haly sa určuje na hrebeňa +7,790 m od úrovne 

+ 0,000 m 
- bod + 0,000 sa určuje vo výške 145,45 m.n.m - B.p.v. 
- max. rozmery stavby sú 37,944 m x 9,060 m 
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2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá tvorí 
prílohu tohto stavebného povolenia a podľa podmienok uvedených v tomto rozhodnutí. 
Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného 
úradu. 

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

4. 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. 

5. Osobitné podmienky: 
- v zmysle technickej správy - časť statika vypracovanej Ing. Petrom Kleimanom musí byť 

zakladanie navrhovaného objektu riešené v realizačnom projekte po preskúmaní 
základových pomerov a po vykonaní inžiniersko-geologického prieskumu a na základe 
získaných poznatkov bude upresnený spôsob zakladania, aby nedošlo k narušeniu 
stávajúceho objektu 

- pri realizácii stavby sa musí dbať, aby sa neohrozila stabilita susedných stavieb 
a nezmenili sa základové pomery susedných pozemkov 

- v prípade akýchkoľvek odlišností od predloženej projektovej dokumentácie je potrebné 
privolať statika a prehodnotiť rozsah a spôsob realizácie stavby 

- pri vykonávaní prác je potrebné počínať si tak, aby nedochádzalo k nadmernému 
znečisťovaniu okolia stavby, ničeniu zelene a k neporiadku na stavenisku a prijať také 
opatrenia, ktoré minimalizujú prašnosť počas výstavby 

- po ukončení prác sú stavebníci podľa § 135 ods. 2 stavebného zákona povinný uviesť 
susedný pozemok (ak sa na ňom vykonávala stavba) do pôvodného stavu a ak to nie 
je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť jeho vlastníkom náhradu 

- vlastníci susedných nehnuteľností umožnia stavebníkom a vypomáhajúcim 
občanom v nevyhnutne potrebnej dobe prístup na svoj pozemok, pričom stavebník 
oznámi začatie týchto prác najmenej 7 dní vopred 

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

- pred realizáciou stavby vykoná stavebník obhliadku susedných nehnuteľností na pare. č. 
391/1 a č. 391/2 v k. ú. Trnava vo vlastníctve p. Rastislava Paulínyho, vyhotoví 
fotodokumentáciu jestvujúceho stavu objektu a spíše o tom s vlastníkom nehnuteľnosti 
zápisnicu, aby bol zrejmý stavebno-technický stav domu pred začatím stavebných prác 

- ku dňu právoplatnosti rozhodnutia je povinný vlastník nehnuteľnosti s. č. 8688 
bezodkladne zabezpečiť odstránenie všetkých reklamných stavieb (zariadení, t. .j. 
led panelov, plachiet z PVC,...) z obvodovej steny orientovanej smerom do Ulice Hlbokej 

6. Na území, na ktorom sa pripravuje predmetná stavba, je potrebné dodržiavať ustanovenia 
zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Na dotknutom území platí 
I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny. Na nevyhnutný výrub drevín je nutné 
požiadať Mesto Trnava o vydanie súhlasu v zmysle § 47 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny. 

7. Vykurovanie bude zabezpečené stacionárnym zariadením na spaľovanie paliva (kotlová 
jednotka) 1 ks VIESSMANN Vitodens 200 W s men. tepelným výkonom 3,2 - 19,0 kW, 
umiestneným na I.NP v miestnosti na upratovanie, médium zemný plyn, zariadenie bude 
v prevedení s uzavretou spaľovacou komorou a s núteným odťahom spalín a prívodom 
spaľovacieho vzduchu koncentrickým komínovým systémom 60/100 mm vyvedeným 
vertikálne nad strechu objektu, odvod spalín min. 0,5 m nad výstupom zo strechy objektu 
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a stacionárne zariadenie na spaľovanie paliva (kotlová jednotka) 1 ks VIESSMANN 
Vitodens 200 W směn. tepelným výkonom 8,8 - 35,0 kW, umiestnený na 1.NP 
v miestnosti na upratovanie, médium zemný plyn, zariadenie bude v prevedení s uzavretou 
spaľovacou komorou a s núteným odťahom spalín a prívodom spaľovacieho vzduchu 
koncentrickým komínovým systémom 60/100 mm vyvedeným do dvojplášťového 
komínového vyvedeného nad strechu objektu, odvod spalín 0,6 m nad výstupom zo 
strechy objektu. Pre stavbu malého zdroja znečisťovania ovzdušia musia byť dodržané 
všetky podmienky písomného súhlasu Mesta Trnava č. OSaŽP/28804-15925/16/Hg zo 
dňa 11.04.2016. 

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

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

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

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

12. Pred začatím zemných prác pre prípojky inžinierskych sietí zabezpečí stavebník ich 
vytýčenie. 

13. 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. 

• pred zásahom do telesa komunikácie prípadne chodníka za účelom rozkopania z 
dôvodu napojenia inžinierskych sietí je investor povinný požiadať mesto Trnava o 
povolenie na zvláštne užívanie 

• pred začatím výkopových prác na plochách verejnej zelene vo vlastníctve mesta Trnava 
požiada mesto Trnava, MsÚ v Trnave, ODaKS, referát správy zelene o vydanie 
rozkopávkového povolenia na zeleni v zmysle VZN č. 289 o ochrane zelene v meste 
Trnava a v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 

• výplne otvorov požadujeme riešiť v klasických hnedých odtieňoch. Strešné okná 
požadujeme realizovať drevené, škridľa musí mať klasický červeno-oranžový odtieň. 

• dekoratívne riešenie 2 odtieňov fasády je potrebné úplne potlačiť. Z tohto dôvodu 
pripúšťame len najbližší odtieň farebnosti šedej v rámci navrhnutých 2 plôch za účelom 
dosiahnutia dojmovej kompaktnosti riešenia. Z tohto dôvodu je potrebné pred realizáciou 
fasád konzultovať konkrétne odtiene prizvaním zodpovedných pracovníkov MsÚ -
OÚRaK na stavbu. 

• požadujeme riešiť bočnú fasádu ako čistú bez vytvárania lemov, nesúhlasíme s 
riešením obruby na bočnej fasáde uličného krídla,. Tento prvok je cudzí v historickom 
prostredí a nemá analógiu v žiadnom kontexte k iným architektúram. 

• odporúčame zvážiť riešenie zaatikového žľabu. Aj keď je toto riešenie architektonicky 
efektné, v rámci riešenia objektov MPR je to cudzí prvok, ktorý sa v rámci architektúry 
objektov historického jadra nevyskytoval. Za optimálnejšie a autentickejšie riešenie 
považujeme priznať vodorovný dažďový zvod ako nástrešný alebo presadený, bez 
vytvárania rímsy. 
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• reklamné dotvorenie požadujeme realizovať len ako samostatné písmená na fasáde 
osvetlené formou podsvietenia. Reklamné dotvorenie požadujeme realizovať ako 
samostatný návrh a požiadať príslušný stavebný úrad o jeho samostatné povolenie s tým, 
že k návrhu sa MsÚ - OÚRaK vyjadrí. 

• podsvietenie fasády nie je možné riešiť ako celoplošné podsvietením fasády led 
pásmi. Je možné tento prvok realizovať len vo vybraných úsekoch alebo je vhodnejšie 
použiť bodové osvetlenie len s prisvetlením fasády. Celoplošné osvetlenie nieje vhodné v 
kontexte s historickým prostredím a dostavbou nárožnej veže ako dominanty 
predmetného územia. 

• stavebník je povinný zabezpečiť ochranu všetkých drevín v dosahu staveniska 
navrhnutých na zachovanie 

• počas realizácie zabezpečiť čistotu a poriadok na stavenisku a priľahlých pozemkoch 
• všetky stavebné objekty požadujeme pri realizácii stavby koordinovať tak, aby bolo 

možné v závere stavebných prác zrealizovať aj stavebný objekt SO 03 Sadové úpravy 
z 01/2016 

• najneskôr ku kolaudácii stavby požadujeme zrealizovať aj projekt sadových úprav podľa 
autorky Ing. Michaly Zemkovej 

• kolaudáciu objektu North Tower požadujeme podmieniť súbežnou kolaudáciou 
stavebného objektu SO 03 Sadové úpravy 

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

• pri realizácii sadových úprav je povinnosťou stavebníka riadiť sa a dodržiavať 
ustanovenia STN 837015 - Práca s pôdou, 837016 - Rastliny a ich výsadba, 837017 -
Trávniky a ich zakladanie 

• 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 

• na kolaudácii sadových úprav požadujeme určiť podmienky správy pre zabezpečenie 
trvalej udržateľnosti vegetácie s tým, že v prípade uhynutia niektorej z rastlín, musí 
správca zelene zabezpečiť dosadbu podľa projektu, na ktorý bolo vydané právoplatné 
stavebné a kolaudačné rozhodnutie 

• v rámci porealizačného zamerania stavby požadujeme zamerať aj zrealizovanú zeleň 
podľa zrealizovaných vegetačných prvkov na rastlom teréne - stromy, záhony, živý plot a 
trávnik 

14. 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. 

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

16. Pred začiatkom zemných prác treba vytýčiť všetky podzemné vedenia inžinierskych 
sietí ich správcami a riadiť sa ich pokynmi. 

17. Investor je povinný dodržať podmienky uvedené vo vyjadreniach zainteresovaných orgánov 
a organizácií: 

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP - SSOPaK 
Zn.OU-TT-OSZP3-2016/011570/SSOPaK/Ze zo dňa 10.03.2016 

dodržiavať ustanovenia zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody), na dotknutom území platí I. 
stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§12 zákona o ochrane prírody) 
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na nevyhnutný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) sa v zmysle § 47 ods.3 zákona 
o ochrane prírody vyžaduje súhlas Mesta Trnava v zastúpení primátorom mesta. V 
rozhodnutí Mesto Trnava zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu , prípadne 
finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane 
prírody 
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 
pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín 
a živočíchov v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny a použiť v zmysle § 4 
ods. 4 zákona o ochrane prírody také technické riešenie , ktoré bráni usmrcovaniu vtákov 
zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade § 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, 
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 príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 
zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka, v zmysle § 65 ods. 1 
písm. h) zákona o ochrane prírody 

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP - ŠSOH 
Zn.OU-TT-OSZP3-2016/011734/SSOH/Du zo dňa 14.03.2016 

- pri realizácii daného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 223/2004 
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia príp. zneškodnenie odpadov, ktoré 
vznikli počas výstavby 

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP - ŠVS 
Zn.OU-TT-OSZP3-2016/011593/SVS/St zo dňa 24.03.2016 

stavebné objekty SO.01.02 Kanalizačná prípojka aSO.01.04 Studňa na závlahu 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 uvedených vodných stavieb a povolenia podľa § 21 ods. 1 písm. b) prvý bod 
vodného zákona na osobitné užívanie vôd (odber podzemných vôd) 
k žiadosti o vydanie povolenia podľa § 21 ods. 1 písm. b) prvý bod vodného zákona na 
odber podzemných vôd je okrem iného potrebné doložiť návrh odberného množstva, 
prípadne časový interval odberu a rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR 
o schválení záverečnej správy § 18 zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach 
(geologický zákon) v znení neskorších predpisov s výpočtom množstiev podzemných vôd, 
v súlade s § 21 ods. 7 vodného zákona 
povolenie orgánu štátnej vodnej správy na osobitné užívanie vôd je potrebné aj na 
čerpanie podzemných vôd a ich vypúšťanie do povrchových vôd alebo do podzemných vôd 
pri hydrogeologickom prieskume s predpokladaným časom trvania čerpacej skúšky nad päť 
dní v súlade s § 21 ods. 1 písm. g) vodného zákona 
do PD SO.01.04 Studňa na závlahu požadujeme doplniť údaje o spôsobe odberu 
podzemných vôd (navrhované čerpacie zariadenie), výkres prípojky NN, ak bude pre 
potreby čerpania vody vybudovaná, a v prípade, že studňa má byť využívaná aj na odber 
vody pre požiarne účely, výkresy požiarnej nádrže (pôdorys, rez) a rozvodu úžitkovej vody 
pre napustenie požiarnej nádrže (pozdĺžny profil). PD vodných stavieb musí byt' 
vypracovaná odborne spôsobilým projektantom na projektovanie vodných stavieb, 
pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd 
a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových 
vôd 



OSaZP/728-31939/2017/Šm Strana 9 

zabezpečiť dodržanie ustanovení normy STN 73 6005 - Priestorová úprava vedenia 
technického vybavenia 
realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území. 

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP - ŠSOO 
Zn.OU-TT-OSZP3-2016/011589/SSOO/Kra zo dňa 09.03.2016 

v prípade ak dôjde k zmene alebo vzniku nového malého zdroja znečisťovania ovzdušia, 
povoľovanie jeho stavby patrí do kompetencie príslušnej obce (Mesto trnava) v zmysle 
zák.č. 27/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov pokiaľ však nie je súčasťou 
stredného alebo veľkého zdroja ZO, prevádzkovateľ MZZO je povinný dodržiavať 
povinnosti v zmysle § 16 zákona o ovzduší a je povinný požiadať o vydanie súhlasu na 
stavbu/zmenu stavby zdroja v zmysle § 17 ods. 1 písm.a) zákona o ovzduší. Žiadosť 
o vydanie súhlasu musí obsahovať ustanovené záležitosti v zmysle § 17 ods.2 zákona 
o ovzduší 
v prípade vzniku stredného alebo veľkého ZZO, jeho povoľovanie patrí do kompetencie 
príslušného okresného úradu, v zmysle § 62 zákona o ovzduší. Prevádzkovateľ SZZO 
alebo VZZO je povinný dodržiavať príslušné povinnosti ustanovené v § 15 zákona 
o ovzduší. 
pri realizácii stavebných prác, pri ktorých je riziko vzniku prašných emisií je nutné prijať také 
opatrenia, ktoré minimalizujú prašnosť zasahujúcu do vonkajšieho ovzdušia 
v prípade, že sa uvažuje s klimatizáciou priestorov, upozorňujeme vás na plnenie 
povinností ustanovených v zákone č. 286/2009 Z.z. o fluorovaných skleníkových plynoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vo vyhl. MŽP SR č. 314/2009 Z.z., ktorou sa 
vykonáva zákon č. 286/2009 Z.z. 

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor 
Zn.OU-TT-PLO-2016/012802 zo dňa 29.03.2016 
- pred začatím stavby je potrebné odsúhlasenú plochu určenú na zástavbu zamerať, vytýčiť 

hranice budúceho staveniska v teréne a oddeliť od pozemkov, využívaných pre 
poľnohospodárske účely 

- pri stavebnej činnosti nesmie byť obmedzená alebo narušená poľnohospodárska výroba na 
okolitých poľnohospodárskych pozemkoch. Všetky škody spôsobené na poľnohospodárskej 
pôde a plodinách uhradiť v zmysle platných právnych predpisov 

- z plochy trvalého odňatia vykonať skrývku humusového horizontu do hĺbky 30 cm. Skrývku 
pôdy možno použiť na vyrovnanie terénnych nerovností a ozelenenie plôch okolia stavby. 

- použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely je možné len na základe 
právoplatného stavebného povolenia 

Okresné riaditeľstvo HaZZ Trnava 
Zn. ORHZ-TT1-191-001/2016 zo dňa 22.03.2016 

s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok 
toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie 
nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou 
dokumentáciou stavby vypracovanou špecialistom PO (02/2016 Ing. Andrej Hajiček) 
požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní 

Krajský pamiatkový úrad Trnava 
Zn. KPUTT-2016/12012-3/37158 zo dňa 24.05.2016 
Záväzné stanovisko 

KPÚ Trnava vydal dňa 25.01.2016 záväzné stanovisko k zámeru úpravy nehnuteľností 
v ochrannom pásme č. KPUTT-2016/3922-3/5524 na Rybníkovej ulicí v Trnave 
s podmienkami, ktoré je potrebné dodržať 
južná časť krídla orientovaná smerom k mestskému opevneniu musí mať vytvorený úsek 
klasickej šikmej strechy (pri dodržaní súmernosti strešných rovín) dosadajúci na prízemnú 
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časť objektu v dĺžke cca 5 m. Túto úpravu strechy žiadame zapracovať do realizačného 
projektu a písomne odsúhlasiť s KPÚ Trnava 
na fasádach realizovať len jemnozrnné ušľachtilé omietky, ako krytinu požadujeme 
realizovať keramickú krytinu v klasickej prírodnej farebnosti - tehlovočervenej, výplne 
otvorov realizovať výlučne drevené 
farebné riešenie fasád polyfunkčného objektu požadujeme realizovať len v jemných 
pastelových odtieňoch bez metalízy. Konkrétne farebné odtiene budú pred realizáciou 
predložené a písomne odsúhlasené s KPÚ Trnava a projektantom. 
návrh označení a reklamných prvkov v exteriéri objektu požadujeme konzultovať a predložiť 
na schválenie na tunajší úrad 
osvetlenie led-pásom je možné realizovať v rámci označení a reklamných prvkov (názvy 
prevádzok firma 1, firma 2, firma 3, reštaurácia), s navrhovaným osvetlením konštrukčných 
prvkov KPÚ Trnava nesúhlasí 
skrine technických zariadení musia byť farebne zosúladené s fasádou objektu 
architektonické riešenie trafostanice je nutné v rozpracovanosti prerokovať a písomne 
odsúhlasiť s KPÚ Trnava v štádiu realizácie stavby 
komunikácia a odstavné plochy budú dlážděné betónovou dlažbou kladenou do vejárov 
šedo-béžovej farby 
cyklochodník navrhovaný na Ulici Hlbokej bude z asfaltového čierneho betónu 
mestský chodník na Ulici Hlbokej situovaný pri cyklochodníku bude z betónovej dlažby 
bledosivo-okrovej farby 
chodníky v priestore medzi mestským chodníkom a parkoviskom navrhované z materiálu 
park betón a minerálny betón budú riešené v jednom materiálovom a farebnom prevedení 
priestor pri polyfunkčnom objekte bude dlážděný zo sivo-béžových betónových platní 
okolie hradieb musí byť zatrávnené, terénne schody pri vstupe do MPR budú kladené ako 
kamenné platne kopírujúce svah 
v súvislosti so stavbou bude vykonaný archeologický výskum, podmienky ktorého budú 
stanovené v samostatnom rozhodnutí KPÚ Trnava 
každú zmenu oproti schválenej projektovej dokumentácie alebo nad rámec tohto 
záväzného stanoviska je nutné prerokovať a schváliť KPÚ Trnava 

Zn. KPUTT-2016/13437-2/41876/Grz zo dňa 31.05.2016 
Rozhodnutie 

1. Za účelom záchrany archeologických nálezov predpokladaných v zemi na území stavby 
bude podľa § 35 ods. 7 v nadväznosti na ods. 4 pís. b) pamiatkového zákona vykonaný 
záchranný archeologický pamiatkový výskum. 

2. Archeologický výskum bude realizovaný v dvoch etapách: 
a) V prvej etape budú vyhotovené dve sondy s cieľom zistiť priebeh predpokladaného 

vnútorného (eskarpového) a vonkajšieho (kontraeskarpového) svahu priekopy ako aj jej 
dna. Sondy budú dlhé 7 až 10 metrov a je možné ich vyhotovovať prostredníctvom 
mechanizmu s plochou lyžicou pod neustálym dohľadom archeológa. Ich presné 
umiestnenie určí oprávnená osoba po dohode s pracovníkom Krajského pamiatkového 
úradu Trnava. 

b) V druhej etape bude archeologický výskum pozostávať zo sledovania výkopových prác, 
dočistenia, odkrývania a následnej záchrany a dokumentácie archeologických nálezov a 
situácií zistených počas prebiehajúcich zemných prác stavby. V mieste nálezu budú 
ďalšie zemné práce pokračovať metódami archeologického výskumu podľa pokynov 
oprávnenej osoby. Oprávnená osoba je povinná pri vykonávaní výskumu postupovať v 
zmysle ustanovení pamiatkového zákona. 

3. Pri zabezpečení archeologického výskumu je vlastník/stavebník povinný: 
a) podľa § 38 odsek 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum, 
b) v zmysle § 39 ods. 3 zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu právnickou 

osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy v zmysle § 36 ods. 4 
pamiatkového zákona (ďalej „oprávnená osoba"), s ktorou uzatvorí pred začatím 
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c) výskumu dohodu, obsahujúcu okrem iného podmienky vykonania archeologického 
výskumu, určené týmto rozhodnutím, 

d) o uzavretí dohody s oprávnenou osobou písomne upovedomiť KPÚ TT. 
e) doručiť kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí právoplatnosti oprávnenej osobe, ktorá 

bude vykonávať archeologický výskum, 
f) odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spracovanej 

oprávnenou osobou podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona a v zmysle § 7 vyhlášky 
Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane 
pamiatkového fondu, na KPÚ TT a Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied 
v Nitre, 

g) odovzdať výskumnú dokumentáciu v zmysle § 39 ods. 11 pamiatkového zákona do 90 
dní od ukončenia terénnej časti výskumu. 

4. Oprávnená osoba výskumom získané odborné poznatky spracuje vo výskumnej 
dokumentácii v zmysle § 7 a 10 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z. z., ktorou 
sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu. 

5. Hnuteľné archeologické nálezy je oprávnená osoba povinná držať a chrániť až do ich 
odovzdania alebo až do prevodu vlastníckeho práva alebo správy. Odovzdávací protokol 
bude o. i. obsahovať zoznam vecí s uvedením identifikačných údajov archeologických 
nálezov. 

6. K objavu nehnuteľných archeologických nálezov (napr. nálezy architektúr resp. priebehu 
priekopy mestského opevnenia) bude prizvaný pracovník KPÚ TT, ktorý určí ďalší postup 
výskumných prác. 

7. O nutnosti prezentácie významného archeologického nálezu, súvisiaceho so sústavou 
mestského opevnenia rozhodne Krajský pamiatkový úrad Trnava na základe výsledkov 
terénnej časti výskumu. 

8. Správcu archeologického nálezu určuje § 40 ods. 6 pamiatkového zákona. Správca ďalej s 
archeologickým nálezom naloží v zmysle § 40 ods. 7, 8 a 9 pamiatkového zákona. 

9. Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu a archeologických 
nálezísk bude vykonávať pracovník KPÚ TT. 

Západoslovenská distribučná, a.s. zo dňa 06.06.2016 
SO prípojka VN 

pripojenie novo navrhovanej distribučnej TS na sieť energetiky sa zrealizuje VN slučkou 
z existujúceho VN vedenia č. 356 medzi existujúcou TS 0084-114 a TS 0084-196 
slučka bude zrealizovaná káblom 2x 3x1xNA2xS(F)2Yv dĺžke 2 x 70 m od novej 
distribučnej TS, ukončenie káblovej VN prípojky bude ce VN koncovky 

SO transformačná stanica 
TS bude samostatne umiestnená a prístupná z verejnodostupného miesta 
VN rozvádzač je navrhnutý zapuzdrený na báze SF6 s tromi poľami. Dve polia s odpínačmi 
pre VN prívodné káble a vývod na transformátora je riešený ako odpínač s poistkami. 
Prívodné VN káble 3xNA2XS(F)2Y 1x240mm2 budú ukončené na VN koncovkách. V TS 
bude inštalovaný olejový transformátor 22/0,4 kV, výkon 630 kVA. 
NN rozvádzač je navrhnutý skriňový RH s ôsmimi vývodmi. Hlavný istič je navrhnutý 1000A 
s nastavením na 866A. NN vývody budú vyzbrojené poistkovými odpínačmi - Multivert 
400A. 

SO NN kábelové rozvody 
projektová dokumentácia rieši pripojenie do existujúcej NNK siete mesta a to 2 x kábel typu 
NAYY-J 4 x 240 mm2 z novej TS na Rybníkovu ulicu do vymenenej SR č. 3496 a 2 x kábel 
typu NAYY-J 4 x 240 mm2na Horné bašty do vymenenej SR č. 2024, 1 x kábel typu 
NAYY-J 4 x 240 mm2 z novej TS na Michalskú ulicu 
distribučné rozvody sú riešené v Zmluve o spolupráci č. 1613200021-ZoS s Mestom Trnava 
NN káblová prípojka do objektu bude realizovaná novým vývodom z plánovanej TS káblom 
NAYY 4 x 150. Novovybudovaná SRPP bude zároveň deliace miesto. Meranie objektu 
bude v rozvádzači RE, umiestnenom na verejne prístupnom mieste - reštaurácia, 2 x byty, 
3 x služby a spoločné priestory. 
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samotné pripojenie objektu na NN distribučnú sieť bude možné až po vybudovaní 
a skolaudovaní novej TS 
dňa 30.06.2005 vstúpili do platnosti nové legislatívne podmienky pripojenia žiadateľov na 

elektrickú distribučnú sústavu, prezentované Zákonom č. 251/2012 Z. z. 
o energetike zo dňa 26.10.2004 a výnosom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 
2/2014. Táto legislatíva stanovuje nové podmienky pripojenia žiadateľov 
k distribučnej sústave Západoslovenská distribučná, a.s.. 

- z tohto dôvodu požadujeme uzatvoriť zmluvu o pripojení, ktorá obsahuje technické 
podmienky pripojenia a výšku pripojovacieho poplatku, ktorú uhrádza žiadateľ (budúci 
odberateľ) 

- 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 

- pri umiestnení navrhovanej stavby dôjde k styku so zariadením rozvodnej distribučnej siete 
energetiky VNK a NNK, ktorý vyvolá požiadavku preložky jej zariadení, preto požadujeme 
v ďalšom postupovať podľa § 45 Zákona o energetik č. 251/2012 Z. z. 

SPP-distribúcia, a.s„ Trnava 
Zn. 446/2016/TT/MG zo dňa 11.03.2016 

V záujmovom území sa nachádza plynovod NTL D 160 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 umiestnením stavby (bez jej plynofikácie) za dodržania nasledujúcich podmienok: 

pred realizáciou zemných prác a pred začatím vykonávania iných činností je stavebník 
povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich 
plynárenských zariadení 
v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky 
a 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 prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 
zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D najneskôr do 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 stranu 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 obsypu 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 zabezpečené 
proti poškodeniu, 
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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 pásme a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského 
zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až 
150 000,-€, 
stavebník je povinný pri realizácii 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 700 02, 
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. 

TAVOS. a.s., Piešťany 
č. 4290/2016/BBI zo dňa 08.04.2016 

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 
revízna šachta RŠ1 bude priemeru DN 1000 a bude slúžiť v prípade potreby na kontrolný 
odber vzoriek odpadovej vody 
vypúšťané odpadové vody musia spĺňať limity platného kanalizačného poriadku 
a legislatívy SR, za kvalitu odpadových vôd zodpovedá vlastník kanalizačnej prípojky, 
ktorou sa odpadové vody vypúšťajú do verejnej kanalizácie a má uzavretú zmluvu 
o odvádzaní odpadových vôd s TAVOS, a. s. 
pokiaľ budú parkovacie plochy odvodnené do verejnej kanalizácie žiadame predložiť návth 
riešenia na vyjadrenie pred stavebným konaním 
vodovodnú a kanalizačnú prípojku môže investor budovať svojpomocne alebo 
dodávateľsky, prevádzkovateľ musí pripojiť prípojky na verejné siete a osadiť meradlo 
presné podmienky realizácie dohodnúť a uzavrieť zmluvu o dodávke vody a odvední 
splaškových vôd je povinný investor na TAVOS, a. s. pred realizáciou prípojok 

Okresné riaditeľstvo PZ Trnava. OPI Trnava 
Zn. ORPZ-TT-ODI-14-055/2016 zo dňa 06.04.2016 

- 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: 
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 
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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 

Slovak Telekom a.s. 
Zn. 6611607545 zo dňa 21.03.2016 

stavebník je povinný dodržať všetky podmienky uvedeného vyjadrenia 

Siemens s.r.o. 
Zn.PD/TT/020/16 zo dňa 07.03.2016 

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 
všetky káblové rozvody nachádzajúce sa pod komunikáciou alebo v miestach, po ktorých 
budú chodiť dopravné prostriedky a v okolí koreňových systémov stromov požadujeme 
uložiť do chráničiek 
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 realizáciou svetelných miest H1-H4 požadujeme použiť historické stožiare 
s lucernami typu LU002 LED (použité napr. na ulici Dolné bašty v okolí City Arény, 
v galérii...) 
pre realizáciu svetelných miest iluminácie požadujeme použiť pre typ A 1 ks nového 
svetlometu typu SITECO 4XA7672 LED programovateľné a takých parametrov, aby 
nasvietenie severnej veže hradobného múra spĺňalo schválenú vizualizáciu. Svetlomet 
požadujeme umiestniť na fasáde budovy vo výške 7,5 m na žiarovo-pozinkovanom 
výložníku dĺžky 1 meter, vo fasáde budovy vo výške cca 1 meter od zeme požadujeme 
umiestniť istiacu poistkovú skrinku pre istenie svetlometu, pre typ B požadujeme použiť 2 
ks obojstranne žiarovo-pozinkovaných stožiarov typu STK76/80/3, 4 ks nových svetlometov 
typu SITECO 5XA7672 LED programovateľné a takýchj parametrov, aby nasvietenie 
severnej veže hradobného múra spĺňalo schválenú vizualizácie, 2 ks novej stožiarovej 
elektrovýzbroje typu GURO EKM 2072 2xE27 
pre zníženie platieb za istiaci prvok v rozvádzači VO požadujeme použiť istič čo najmenšej 
možnej dimenzie 
nepovoľujeme realizovať napájanie stožiarov VO pomocou spojkovania z pôvodných vetiev, 
ale požadujeme realizovať napájanie z najbližších pôpvodných 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 
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 izolačné stavy káblov VO, 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 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 
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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' 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. č. 
033/5536 537 

Technická inšpekcia, a.s. 
Odborné stanovisko k PD stavby č. 1872/4/2016 zo dňa 22.03.2016 
- z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti 

technických zariadení je potrebné dodržať plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov 
uvedených v predmetnom stanovisku a zabezpečiť v procese výstavby odstránenie 
nedostatkov uvedených v bodoch 2.1 až 2.5 

TT-IT, s.r.o. 
Zn. 16/03/23/1/Šim zo dňa 23.03.2016 

v záujmovom území miesta stavby sa nachádzajú vedenia optickej siete TOMNET 
pri realizácii môže dôjsť 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 
v prípade potreby je možné požiadať spoločnosť TT-IT s.r.o. o vytýčenie 

18. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky. Investor je povinný v lehote do 15 dní od 
ukončenia výberového konania oznámiť stavebnému úradu dodávateľa stavebných prác. 

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

20. Stavebník je povinný odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby zneškodniť na to 
určenom mieste. Ku kolaudácii stavby je potrebné doložiť doklad o spôsobe likvidácie 
odpadov. 

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

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

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

24. 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). 

25. Stavebník pri výkone svojej funkcie nahradí škody spôsobené tretím osobám podľa 
osobitných predpisov z titulu svojej zodpovednosti, prípadne zabezpečí uvedenie veci do 
pôvodného stavu. 
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26. Stavba bude dokončená najneskoršie do 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti stavebného povolenia. 

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

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

29. Pred vydaním kolaudačného rozhodnutia na stavbu „NORTH TOWER" v rozsahu 
stavebných objektov: SO.01 - Polyfunkčný objekt north tower, SO.03 - Sadové úpravy, 
mobiliár, SO.04 - Iluminácia hradieb, SO.05 - Verejné osvetlenie musia byť zrealizované 
a uvedené do užívania stavebné objekty SO.01.02- Kanalizácia, SO.01.04 - Studňa na 
závlahu zelene, SO.02 - Spevnené plochy a parkovanie, SO Prípojka VN, Transformačná 
stanica a NN káblové rozvody. 

30. 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 certifikát o energetickej hospodárnosti budov 
v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a vyhl. 625/2006 Z.z. 

31. 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. 

32. 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 north tower, s.r.o., IČO 47475129, Ulica Átriová 16P, 917 01 Trnava 
podal dňa 08.03.2016 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu 
„NORTH TOWER" v stavebnom konaní. 

Stavebný úrad vydal pod č. OSaŽP/4933-29350/2016/Šm zo dňa 14.06.2016 pre 
navrhovateľa north tower, s.r.o., IČO 47475129, Ulica Átriová 16P, 917 01 Trnava stavebné 
povolenie na stavbu „NORTH TOWER". V zákonnej lehote podal účastník konania p. Rastislav 
Paulíny, Rybníková 12/A, Trnava odvolanie voči vyššie uvedenému rozhodnutiu. Následne 
stavebný úrad zaslal spisový materiál k odvolaciemu konaniu na Okresný úrad Trnava, odbor 
výstavby a bytovej politiky, Kollárova 8, Trnava. 
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Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky rozhodnutím Č.OU-TT-OVBP2-
2016/028072/Ga zo dňa 25.10.2016 (právoplatnosť dňa 11.11.2016) zrušil stavebné povolenie 
mesta Trnava z dôvodu, že navrhovaná stavba "NORTH TOWER" je v rozpore s územným 
plánom centrálnej mestskej zóny Trnava a vec vrátil na mesto Trnava, odbor stavebný a 
životného prostredia na nové prerokovanie a vydanie rozhodnutia v súlade so zákonom. 

Na 18. zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktoré sa konalo dňa 
28.03.2017 bol predložený materiál týkajúci sa Zmeny Územného plánu Centrálnej mestskej 
zóny Trnava a zároveň uznesením č. 591 bola schválená Zmena Územného plánu CMZ -
Zmena 03/2016 Polvfunkčný objekt NORTH TOWER na Ulici Rybníkovej. 

Následne stavebný úrad oznámením č. OSaŽP/728-17771/2017/Šm zo dňa 
10.04.2017 zahájil stavebné konanie verejnou vyhláškou, ktorá bola vyvesená na úradnej tabuli 
Mesta Trnava v termíne od 11.04.2017 do 26.04.2017 a zároveň aj na internetovej stránke 
mesta Trnava. Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a § 64 
stavebného zákona a stavebný úrad zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy 
spoločnosti ani neprimerane ohrozené či obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov 
konania a zároveň zabezpečil stanoviská dotknutých orgánov a ich vzájomný súlad. 
Navrhovaná stavby je v súlade s Územným plánom Centrálnej mestskej zóny mesta Trnava. 
Navrhovateľ doplnil všetky podklady nevyhnutné pre spoľahlivé posúdenie stavby a dôsledky 
stavby v území. 

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

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

Ku stavbe sa vyjadrili: ZSE, a. s., SPP - distribúcia a. s., TAVOS a. s. Piešťany, TAT 
a. s., Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad Trnava, 
odbor lesný a pozemkový, KPÚ Trnava, TI SR, a. s., TT-IT s. r. o., Siemens, s. r. .o., Orange 
Slovensko a. s., T-Com, a. s., OR HaZZ Trnava, OR PZ ODI Trnava, Mesto Trnava, MsÚ 
Trnava - odbor územného rozvoja a koncepcií. Ich stanoviská boli súhlasné, pripomienky bolí 
skoordinované a zahrnuté do podmienok 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 mesta www.trnava.sk. 

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

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 400,- eur bol zaplatený dňa 21.03.2016. 

http://www.trnava.sk
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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 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. 
správneho poriadku) až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

JUDr. PeterBročká>LLM. 
primátor mesta 

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

Príloha 
1x projektová dokumentácia 

(pre stavebníka a k spisu) 

Príloha na vyvesenie 
1 x situácia s vyznačením navrhovanej stavby v mierke 1:250 (výkres č. A.01.2) 

vyvesené dňa zvesené dňa 

Doručí sa 
- účastníci konania: 
1. north tower, s.r.o., Ulica Átriová 16P, 917 01 Trnava 
2. Mesto Trnava, Hlavná 1, Trnava 
3. Ing. Počuch Marian, Františkánska 7, 917 01 Trnava 
4. Ing. Počuchová Beáta, františkánska 7, 917 01 Trnava 
5. Paulíny Rastislav, Rybníková 12A, 917 01 Trnava 
6. projektant: Designove s.r.o., Ing. arch. Katarína Riečičiarová, Křižovaný 8, 

919 24 Křižovaný n/Dudváhom 
7. ostatní účastníci konania - verejná vyhláška 
Na vedomie 
8. Mestský úrad Trnava - odbor právny a majetkový 

Zodp( dnyHĺftestský úrad v Trnave - odbor stavebný a životného prostredia, 
/Ing. Iveta Miterková, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava 


