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

 
Stavebník - spoločnosť Kamenáč, s.r.o., IČO: 47238631, Ulica Paulínska 24, 917 01 

Trnava v zastúpení pánom Štefanom Porubčanom (dát. nar. 27.11.1952), konateľom 
spoločnosti P.I.S.R., s.r.o., IČO: 36263966, 919 08 Boleráz 117 podal dňa 28.08.2013 na 
tunajší špeciálny stavebný úrad žiadosť  o vydanie  stavebného povolenia na stavbu „Obytná 
zóna Kamenný mlyn, Trnava, II. etapa – doprava a inžinierske siete“ v rozsahu stavebných 
objektov „SO 02 – Miestne obslužné a upokojené komunikácie“, „SO 03 – Rekonštrukcia 
miestnej komunikácie“ a „SO 04 – Miestna zberná komunikácia – spojovacia“, v 
stavebnom konaní. Na písomnú žiadosť stavebníka zo dňa 10.12.2013 bol zo stavebného 
konania vyňatý stavebný objekt „SO 03 – Rekonštrukcia miestnej komunikácie“. 

 
Mesto  Trnava  podľa § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov, ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a § 3a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) 
prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a organizáciami a so 
známymi účastníkmi konania  na základe oznámenia verejnou vyhláškou zn. OSaŽP/6910-
65429/2013/MH  zo  dňa  07.01.2014, ktorá bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta Trnava 
v termíne od 10.01.2014 do 27.01.2014. 

 
Po preskúmaní žiadosti podľa § 62 a § 63 stavebného zákona, podľa ustanovenia § 8 

a § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona (ďalej len „vyhláška č. 453/200 Z. z.“) a vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu 
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie a po ďalšej žiadosti stavebníka o vyňatie stavebného objektu 
„SO 04 – Miestna zberná komunikácia – spojovacia“ zo dňa 30.06.2014 špeciálny 
stavebný úrad rozhodol podľa § 66 stavebného zákona, podľa § 46  zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. vo veci 
žiadosti o stavebné povolenie takto:  
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p o v o ľ u j e   s t a v b u 

 
„Obytná zóna Kamenný mlyn, Trnava, II. etapa – doprava a inžinierske siete“  

v rozsahu stavebného objektu 
„SO 02 – Miestne obslužné a upokojené komunikácie – trasa II.0 – I. etapa, trasa II.A, II.C a II.D“ 

 
 
miesto stavby: 

 
 
Kamenná cesta, obytná zóna Kamenný mlyn 

na pozemku parc.č: 10138/280, 10138/282, 10138/375, 10138/376, 10138/397, 10138/439, 
10138/440, 10138/443, 10138/445, 10138/446, 10138/453, 10138/455, 
10138/459, 10138/460, 10138/461 
10142/34, 10142/35, 10142/47, 10142/57, 10142/58, 10142/59 

kat. územie: Trnava, č.864790 
obec: Trnava 
pre stavebníka: Kamenáč, s.r.o., Ulica Paulínska 24, 917 01 Trnava 
projektant: Blanka Nomilnerová, Ulica Lomonosovova 6, 917 08 Trnava  
 
 
Základné údaje charakterizujúce stavbu: 

Predložený projekt rieši vybudovanie miestnej obslužnej komunikácie pre navrhovanú 
obytnú zónu Kamenný mlyn v Trnave. Povoľovaná komunikácia bude napojená na spojovaciu 
komunikáciu B2 MZ 8,5/50, ktorá bude privádzať autá k obytnej zóne od hlavnej komunikácie 
ulice Kamenný mlyn v priestoroch nadzemných vedení VN a ktorá bude povolená 
v samostatnom stavebnom konaní. Od samotnej lokality Kamenný mlyn bude komunikácia 
výhľadovo napojená na jestvujúcu komunikáciu, privádzajúcu autá k záhradkárskej osade 
a bude pozostávať z realizácie novej komunikácie (Trasa II.0 – II. etapa) a z rekonštrukcie 
jestvujúcej komunikácie v rozsahu od napojenia na hlavnú komunikáciu Kamenný mlyn až po 
Trasu II.0 – II. Etapa. Tieto dve stavby budú taktiež predmetom samostatného stavebného 
konania. 

Časť povoľovanej komunikácie (Trasa II.C) bude funkčnej triedy C3, kategórie MO 7/30. 
Napojená bude na spojovaciu komunikáciu obojstrannými rádiusmi. Hneď za odbočením 
zo spojovacej komunikácie bude cez ňu riešený priechod pre chodcov s časťou chodníka podľa 
výkresu situácie. Za ním bude komunikácia pokračovať ľavým (výhľadovým) zatočením 
a zároveň pravým odbočením na povoľovanú komunikáciu (trasa II.A). Trasa II.A bude funkčnej 
triedy C3, kategórie MOU 6,5/30. Ľavé odbočenie bude ukončené vzápätí a výhľadovo bude 
ďalej pokračovať k ďalším komunikáciám, s výstavbou ktorých sa ráta pri realizácii ďalších etáp 
obytnej zóny Kamenný mlyn. Hneď za pravým odbočením bude znova cez komunikáciu riešený 
priechod pre chodcov. Trasa II.A ďalej povedie priamym smerom s drobnými zatočeniami na 
celkovej dĺžke cca 515 m. Jej šírka bude 5,5 m, bude obojsmerná, dvojpruhová so strechovitým 
sklonom smerom ku krajniciam, kde budú pre jej odvodnenie osadené uličné vpusty.  

Trasa II.A sa na svojom konci stykovou križovatkou pripojí na ďalšiu povoľovanú 
komunikáciu (Trasa II.0 – I. etapa) kategórie C2 funkčnej triedy MO 8/40 potrebnými rádiusmi. 
Tá bude v mieste pripojenia riešená pravotočivým oblúkom (pri pohľade od lokality Kamenný 
mlyn), pripojenie Trasy II.A bude na jej vonkajší rádius. Trasa II.0 – I. etapa bude vzápätí za 
pripojením ukončená, výhľadovo bude ďalej pokračovať k ďalším komunikáciám, s výstavbou 
ktorých sa ráta pri realizácii ďalších etáp obytnej zóny Kamenný mlyn. Pred pripojením Trasy 
II.A na Trasu II.0 – I. etapa bude cez komunikáciu Trasy II.A riešený priechod pre chodcov 
spolu s časťou chodníka pre peších vedeného pozdĺž ľavej krajnice Trasy II.0 – I. etapa (pri 
pohľade od priechodu pre chodcov). Trasa II.0 – I. etapa bude v mieste svojho oblúka rozšírená 
kvôli umiestneniu troch jazdných pruhov. Za oblúkom bude ďalej pokračovať v priamom smere, 
so šírkou 7,0 m, bude obojsmerná, dvojpruhová so šírkou jazdného pruhu 3,0 m + 50 cm 
prídlažbou na krajnici. Jej odvodnenie bude riešené strechovitým sklonom od stredu smerom ku 
krajniciam, kde budú osadené uličné vpusty. Na oblúku bude sklonom odvodnená smerom 
k pravej krajnici (pri pohľade od lokality Kamenný mlyn). Po ľavej i pravej strane komunikácie 
budú riešené po dva vjazdy k navrhovaným objektom. Vjazdy po pravej strane (pri pohľade os 
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stykovej križovatky) budú mať šírku totožnú so šírkou chodníka (2,25 m), ktorý bude viesť 
pozdĺž pravej krajnici komunikácie. Trasa II.0 – I. etapa bude dočasne ukončená rozšírenou 
plochou určenou na otáčanie áut, do doby vybudovania pripojenia na komunikáciu pri 
záhradkárskej oblasti.         

Komunikácie budú lemované vyvýšeným cestným obrubníkom, na Trase II.A bude 
v miestach vjazdov k navrhovaným objektom RD obrubník uložený ako zapustený, na Trase II.0 
– I. etapa ako sklopený. Povrch komunikácií bude cementobetónový. Po ľavej strane 
komunikácií (Trasa II.A aj II.0 – I. etapa) budú v plochách zelene osadené stĺpy verejného 
osvetlenia (stavebný objekt verejného osvetlenia nie je predmetom tohto stavebného 
povolenia). Ku každému navrhovanému RD bude riešený vjazd zo zámkovej dlažby, na 
komunikáciu napojený plynule. 

Pozdĺž pravej krajnici Trasy II.A aj II.0 – I. etapa (v smere od spojovacej komunikácie) 
budú medzi jednotlivými vjazdmi vybudované odstavné státia s dlažobným povrchom pre 
možnosť pozdĺžneho parkovania dvoch áut šírky 2,0 m. V ich styku s komunikáciou bude 
uložený zapustený cestný obrubník. Za nimi bude pozdĺž oboch trás II.A aj II.0 – I. etapa 
vybudovaný dlažobný chodník pre peších šírky 2,05 m (v krátkych zúžených úsekoch pri 
plochách zelene sa šírka zmenší na 1,75 m). Pri napojení Trasy II.A na spojovaciu komunikáciu 
bude chodník výhľadovo plynule pokračovať pozdĺž jej ľavej krajnici (pri pohľade od miesta ich 
styku), pri ukončení Trasy II.0 – I. etapa dočasným otočom bude chodník výhľadovo plynule 
pokračovať pozdĺž Trasy II.0 – II. etapa a navrhovanej rekonštruovanej komunikácie. Chodník 
bude od plôch zelene oddelený zapusteným parkovým obrubníkom, jeho sklon, ako aj sklon 
odstavných státí na Trase II.A bude riešený kvôli odvodneniu smerom ku komunikácii.    

Súčasťou navrhovaných a vybudovaných komunikácií bude aj krátka komunikácia 
(pojazdný chodník) triedy D1 (Trasa II.D) šírky 3,0 m, odbočená z Trasy II.A približne na 0,180 
km medzi navrhovanými RD č. 33 a 34. Tento pojazdný chodník bude mať dlažobný povrch, 
lemovaný bude zapusteným cestným obrubníkom, s jednostranným sklonom kvôli odvodneniu 
do priľahlej zelene. Na konci svojho krátkeho vedenia bude po jej ľavej strane trafostanica.  

Všetky priechody pre chodcov budú riešené bezbariérovo. Po realizácii stavby bude 
osadené a vyznačené zvislé a vodorovné trvalé dopravné značenie, okolie stavby bude 
ozelenené, po ľavej strane komunikácií (Trasa II.A aj II.0 – I. etapa) budú v plochách zelene 
osadené stĺpy verejného osvetlenia a všetky plochy budú odvodnené do kanalizácie v zmysle 
samostatných stavebných objektov, ktoré nie sú predmetom tohto staveného povolenia.   

 
 

Konštrukcia komunikácie – Trasy II.0, II.A a II.C: 
cementobetón   C30/37-XF4 240 mm 
mechanicky spevnené kamenivo   200 mm 
štrkodrva ŠD 180 mm 
spolu  620 mm 
 
Konštrukcia komunikácie – Trasa II.D: 
betónová dlažba    DL 80 mm 
lôžko z drveného kameniva fr. 4-8 mm  40 mm 
podkladný betón  PB  150 mm 
štrkodrva ŠD 200 mm 
spolu  470 mm   
 
Konštrukcia chodníka pre peších: 
betónová dlažba    DL 60 mm 
lôžko z drveného kameniva fr. 4-8 mm  40 mm 
podkladný betón  PB 100 mm 
štrkodrva ŠD 150 mm 
spolu  350 mm   
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Konštrukcia chodníka vo vjazdoch a vjazdy samotné: 
betónová dlažba    DL 60 mm 
lôžko z drveného kameniva fr. 4-8 mm  40 mm 
podkladný betón  PB 150 mm 
štrkodrva ŠD 150 mm 
spolu  400 mm 
 
Konštrukcia odstavných parkovacích plôch: 
betónová dlažba    DL 80 mm 
lôžko z drveného kameniva fr. 4-8 mm  40 mm 
podkladný betón  150 mm 
štrkodrva  250 mm 
spolu  520 mm 
 
 
Bezbariérovosť: 
- bezbariérovo riešené priechody pre chodcov – zapustený cestný obrubník, sklon priľahlej 

dlažby chodníka a kombinácia signálneho a varovného pásu dlažby pre nevidiacich 
a slabozrakých 

 
 
Pre  uskutočnenie stavby sa určujú  tieto  záväzné podmienky: 
1. Navrhovaná  stavba „Obytná zóna Kamenný mlyn, Trnava, II. etapa – doprava 

a inžinierske siete“ v rozsahu stavebného objektu „SO 02 – Miestne obslužné a 
upokojené komunikácie – trasa II.0 – I. etapa, trasa II.A, II.C a II.D“ bude umiestnená 
na  pozemkoch s parc. č.  10138/280, 10138/282, 10138/375, 10138/376, 10138/397, 
10138/439, 10138/440, 10138/443, 10138/445, 10138/446, 10138/453, 10138/455, 
10138/459, 10138/460, 10138/461 a 10142/34, 10142/35, 10142/47, 10142/57, 10142/58, 
10142/59 – parcely reg. „C“,  k. ú.  Trnava. Stavba   bude  uskutočnená  podľa   
dokumentácie  overenej v stavebnom  konaní,  ktorá  je   súčasťou  tohto   rozhodnutia. 
Prípadné iné zmeny  nesmú  byť   vykonané  bez   predchádzajúceho povolenia 
stavebného úradu.  
 

2. Stavebník  zabezpečí  vytýčenie   priestorovej  polohy  stavby fyzickou  alebo  
právnickou osobou oprávnenou  na  vykonávanie geodetických služieb v zmysle 
územného rozhodnutia č. OSaŽP/33179-85424/08/Kch zo dňa 18.12.2008, jeho zmeny č. 
OSaŽP/1590-58733/2013/Kch zo dňa 16.07.2013, ako aj v zmysle výkresu č. 1C, ktorý je 
súčasťou tohto stavebného konania. 

 
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. Ku kolaudácii stavby musí byť povoľovaný stavebný objekt „SO 02 – Miestne 

obslužné a upokojené komunikácie – trasa II.0 – I. etapa, trasa II.A, II.C a II.D“ spolu 
s pozemkami pod miestnou komunikáciou odovzdaná do vlastníctva a správy Mesta 
Trnava, pretože podľa § 3d, ods. 3 cestného zákona sú miestne komunikácie vo 
vlastníctve obcí a podľa ods. 5, písm. d) tohto zákona vykonáva obec aj ich správu. 
Stavebník je povinný dodržať podmienky zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej 
zmluvy č. 64/2014 medzi spoločnosťami MEFAL Invest, s.r.o. a Kamenáč, s.r.o. 
a Mestom Trnava zo dňa 18.02.2014.   

 
5. Povoľovaný stavebný objekt „SO 02 – Miestne obslužné a upokojené komunikácie – trasa 

II.0 – I. etapa, trasa II.A, II.C a II.D“ bude pripojený na stavebný objekt „SO 04 – Miestna 
zberná komunikácia – spojovacia“. 
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6. Pred  začatím  stavebných    prác   je    stavebník  prostredníctvom dodávateľa stavby 

povinný   osadiť   prenosné  dopravné značenie na základe určenia Mesta Trnava - 
MsÚ v Trnave, odboru dopravy a komunálnych služieb ako cestného správneho orgánu 
pre miestne a účelové komunikácie a dodržať podmienky tohto určenia. 

 
7. Stavebné  výrobky  použité  v stavbe musia  spĺňať  vlastnosti podľa § 2 zákona č. 

90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch. 
 

8. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky. Investor je povinný v lehote do 15 dní od  
ukončenia výberového konania v zmysle § 62 ods. 2 písm. d) stavebného zákona 
oznámiť špeciálnemu stavebnému úradu dodávateľa stavebných prác. 

 
9. Pri uskutočňovaní   stavby  dodržať    príslušné   ustanovenia stavebného zákona č. 

50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, ktoré  upravujú všeobecno-technické 
požiadavky na výstavbu  §§ 48-53  a príslušné európske technické normy. 

 
10. Stavebník je povinný dodržať podmienky súhlasného stanoviska Okresného úradu 

Trnava, pozemkového a lesného odboru č. OU-TT-PLO-2013/00332 zo dňa 06.11.2013, 
ktorým udeľuje súhlas k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde pre účely 
stavby miestnej komunikácie  v lokalite „Obytná zóna Kamenný mlyn, Trnava, II. etapa“.  

 
11. Stavebník dodrží podmienky uvedené v rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu Trnava 

č.  KPUTT-2013/11094-4/47376/Grz zo dňa 24.07.2013. 
 
12. 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. Najneskôr ku kolaudácii I. etapy trasy II.0 musia 
byť vybudované aj stavebné objekty SO 13 – Verejné osvetlenie a SO 14 Sadové úpravy. 

 
13. Investor     zabezpečí     presné    vytýčenie   existujúcich    inžinierskych   sietí   so    

správcami sietí  a  bude sa riadiť ich pokynmi súvisiacimi so stavbou. Zároveň 
dodrží ich ochranné a bezpečnostné pásma. 

 
14. Stavebník je povinný pri výstavbe a prevádzkovaní zabezpečiť dodržiavanie zákonných 

ustanovení na ochranu podzemných a povrchových vôd a ustanovení normy STN EN 73 
6005 – Priestorová úprava vedenia technického vybavenia. 

 
15. Stavebník je pri výstavbe povinný dodržať podmienky uvedené vo vyjadreniach 

zainteresovaných orgánov a organizácií: 
 
ObÚ ŽP Trnava – štátna správa odpadového hospodárstva: 
2013/3037/Ze     zo dňa 06.08.2013 

 pri realizácii daného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 
223/2010 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

 ku kolaudácii doložiť doklad o spôsobe naloženia resp. zneškodnenia odpadov  
 

ObÚ ŽP Trnava – štátna správa ochrany prírody a krajiny: 
2013/3052/Bo     zo dňa 13.08.2013 

 stavebník je povinný dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení 
 

ObÚ ŽP Trnava – štátna správa ochrany ovzdušia: 
2013/3035/Te     zo dňa 13.08.2013 

 pri realizácii prác, pri ktorých je riziko vzniku prašných emisií je nutné prijať také 
opatrenia, ktoré minimalizujú prašnosť zasahujúcu do vonkajšieho ovzdušia  
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ObÚ ŽP Trnava – štátna vodná správa: 
2013/3045/St    zo dňa 06.09.2013 

 výstavba vodných stavieb bola povolená rozhodnutím č. G2010/00090/ŠVS/Mig zo 
dňa 17.03.2010 

 investor je povinný požiadať tunajší orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu 
v zmysle § 27 ods. 1 písm. b) vodného zákona na uskutočnenie stavebného objektu 
SO 02 – Miestne obslužné a upokojené komunikácie“ 

 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 
 

OR PZ Trnava – ODI: 
ORPZ-TT-ODI-11-122/2013    zo dňa 02.09.2013 

 vydávanie určenia na použitie dopravného značenia podlieha konaniu v zmysle 
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), preto ODI 
Trnava žiada v samostatnom konaní nezávisle od stavebného konania predložiť 
projektovú dokumentáciu 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 a  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 zákona č. 135/1961 
Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

 žiadame, aby predložená dokumentácia dopravného značenia bola v súlade s platnou 
legislatívou, teda podľa Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009  
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke 

 
SPP – distribúcia, a.s.: 
1127/2013/Mo    zo dňa 25.09.2013 

 v záujmovej lokalite sa plynovody v našej správe nenachádzajú 
 
Západoslovenská distribučná, a.s.: 
    zo dňa 26.09.2013 

 dodržať podmienky v uvedenom vyjadrení týkajúce sa stavebného objektu „SO 02 – 
Miestne obslužné a upokojené komunikácie – trasa II.0 – I. etapa, trasa II.A, II.C 
a II.D“ 

 
TAVOS, a.s. Piešťany: 
7075/2009/Ba    zo dňa 05.06.2009 

 s navrhovaným spôsobom zásobovania vodou, odvedením splaškových a dažďových 
vôd a výpočtom stanovenou potrebou vody súhlasíme 

 navrhovaný vodovod a kanalizáciu, ktoré vybuduje na vlastné náklady investor stavby 
a po vydaní užívacieho povolenia odovzdá do prevádzky a majetku TAVOS, a.s., 
musia byť uložené do verejného priestranstva – komunikácie, vo vlastníctve mesta 

 v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 
v znení neskorších predpisov, vodovodné a kanalizačné prípojky nie sú súčasťou 
verejného vodovodu 

 
Siemens, s.r.o.: 
PD/TT/012/14                                                                                  zo dňa 21.02.2014 

 stavebník je povinný dodržať všetky podmienky uvedeného vyjadrenia 
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TT-IT, s.r.o.: 
13/07/29/1/MV zo dňa 29.07.2013 

 v uvedenej lokalite sa nenachádzajú optickej siete TOMNET  
 

Slovak Telekom, a.s.:  
13-35907845-TT     

 na Vami definovanom území sa nachádza telekomunikačné vedenie našej spoločnosti  

 stavebník je povinný dodržať všetky podmienky v uvedenom vyjadrení  
 
Orange Slovensko, a.s.:  
BA-1592/2013    zo dňa 29.07.2013 

 v záujmovom území sa nenachádzajú podzemné telekomunikačné zariadenia našej 
spoločnosti 

 
ELTODO SK, a.s.: 
100214/KT  zo dňa 12.02.2014 

 v dotknutom území sa nenachádzajú telekomunikačné zariadenia združenia SANET, 
ktoré sú v správe a údržbe našej spoločnosti 

 
SWAN, a.s.: 
2013/TT/18 zo dňa 18.12.2013 

 v záujmovom území danej stavby sa nenachádzajú podzemné siete našej spoločnosti 
 
16. Osobitné podmienky: 

 dodržať podmienky uvedené v rozhodnutiach týkajúcich sa územného konania 

 prístup na stavenisko bude z Kamennej cesty po upravenej pláni realizovanej v rámci 
stavby „SO 01 – Príprava územia“, v mieste pozdĺž koridoru VN 

 povoľovaný stavebný objekt musí byť kolaudovaný súčasne so spojovacou 
komunikáciou „SO 04 – Miestna zberná komunikácia – spojovacia“ 

 pred kolaudáciou týchto stavebných objektov musí byť vydané užívacie povolenie na 
vodné stavby 

 najneskôr ku kolaudácii stavby musí byť realizovaná aj zeleň v zmysle samostatného 
stavebného objektu „SO 14 – Sadové úpravy“ – v rozsahu verejne dostupných plôch 
verejnej zelene: plocha lesoparku, parkovo upravená zeleň a uličná zeleň 

 stavebné povolenia na pre navrhované rodinné domy v uvedenej lokalite budú 
vydávané až po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia na 
stavebný objekt „SO 04 – Miestna zberná komunikácia – spojovacia“ 

 počas realizácie stavby je stavebník povinný v plnej miere rešpektovať a chrániť pred 
poškodením všetky dreviny v dosahu staveniska, ktoré sú súčasťou verejnej zelene 
v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny 

 pri realizácii ozelenenia je povinnosťou stavebníka riadiť sa a dodržiavať ustanovenia 
STN 83 7015 – Technológia vegetačných úprav v krajine – Práca s pôdou, STN 83 
7016 – Technológia vegetačných úprav v krajine – Rastliny a ich výsadba a STN 83 
7017 – Technológia vegetačných úprav v krajine – Trávniky a ich zakladanie 

 pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavebných prác je stavebník 
povinný dodržať platné právne predpisy v odpadovom hospodárstve a ustanovenia 
VZN č. 171 o nakladaní s komunálnymi a stavebnými a drobnými stavebnými odpadmi 

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

 ku kolaudácii stavby je potrebné doložiť doklad o spôsobe naloženia s odpadmi 

 počas realizácie zabezpečiť čistotu a poriadok na stavenisku a priľahlých pozemkoch 

 po ukončení stavebných prác uviesť pozemky využívané v rámci staveniska do takého 
stavu, aby nenarúšali a nepoškodzovali životné prostredie 
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 v prípade vzniku výkopovej zeminy, požadujeme zeminu použiť na spätný zásyp resp. 
na terénne úpravy v rámci danej stavby v čo možno najväčšej miere 

 v prípade znečistenia komunikácie ulice Kamenná cesta pri uskutočňovaní 
stavebných prác stavebník zabezpečí jej pravidelné a bezodkladné čistenie 

 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 

 zároveň stavebník počas realizácie stavby zabezpečí čo najmenšie obmedzenie 
plynulosti cestnej premávky na dotknutých úsekoch výstavby 

 
17. Stavebník umožní  orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na  stavenisko  a  do  

stavby a vytvorí  podmienky  pre  výkon dohľadu. 
 

18. Stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník v zmysle § 46a stavebného zákona. 
 
19. Stavebník je povinný písomne oznámiť začatie stavby stavebnému úradu. 
 
20. 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). 

 
21. Stavebník pri  výkone  svojej funkcie nahradí škody  spôsobené tretím  osobám  podľa  

osobitných predpisov  z titulu  svojej zodpovednosti, prípadne zabezpečí uvedenie veci do  
pôvodného stavu. 

 
22. Stavba bude  dokončená  najneskoršie  do 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti stavebného povolenia. 
 
23. Stavebník je  povinný  plniť všetky podmienky, za  ktorých je stavba  povolená,  po 

doručení tohto rozhodnutia ich berie  na vedomie a sú preňho záväzné. 
 
24. Pred kolaudáciou stavby musí byť na Mestskom úrade v Trnave, 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. 

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

79 stavebného zákona. 
 
26. Stavebník je povinný ku dňu kolaudácie osadiť a vyznačiť trvalé dopravné značenie 

na základe určenia použitia trvalého dopravného značenia Mesta Trnava – MsÚ v Trnave, 
odboru dopravy a komunálnych služieb ako cestného správneho orgánu pre miestne 
a účelové komunikácie a dodržať podmienky tohto určenia. 

 
27. V rámci návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia musia byť na Mesto Trnava, odbor 

stavebný a životného prostredia odovzdané všetky podklady v zmysle § 17 vyhlášky č. 
453/2000 Z. z. a  geometrický plán overený Okresným úradom Trnava, katastrálnym 
odborom.   

 
28. Stavba nesmie byť užívaná bez kolaudačného rozhodnutia. 
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      Stavba   nesmie  byť  začatá,   pokiaľ  stavebné   povolenie nenadobudne 
právoplatnosť, stavebné povolenie stráca platnosť, ak do  troch  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 
 

Žiadateľ - spoločnosť Kamenáč, s.r.o., IČO: 47238631, Ulica Paulínska 24, 917 01 
Trnava v zastúpení pánom Štefanom Porubčanom (dát. nar. 27.11.1952), konateľom 
spoločnosti P.I.S.R., s.r.o., IČO: 36263966, 919 08 Boleráz 117 podal dňa 28.08.2013 na 
tunajší špeciálny stavebný úrad žiadosť  o vydanie  stavebného povolenia na stavbu „Obytná 
zóna Kamenný mlyn, Trnava, II. etapa – doprava a inžinierske siete“ v rozsahu stavebných 
objektov „SO 02 – Miestne obslužné a upokojené komunikácie“, „SO 03 – Rekonštrukcia 
miestnej komunikácie“ a „SO 04 – Miestna zberná komunikácia – spojovacia“. Na 
písomnú žiadosť stavebníka zo dňa 10.12.2013 bol zo stavebného konania vyňatý stavebný 
objekt „SO 03 – Rekonštrukcia miestnej komunikácie“. V priebehu konania stavebník 
postupne doplnil podklady potrebné pre vydanie stavebného povolenia.  

 
Špeciálny stavebný  úrad  v uskutočnenom konaní  preskúmal  predloženú žiadosť  

podľa ustanovenia § 62 stavebného zákona a oznámil začatie stavebného konania  oznámením 
verejnou vyhláškou zn. OSaŽP/6910-65429/2013/MH zo dňa 07.01.2014, ktorá bola vyvesená 
na úradnej tabuli mesta od 10.01.2014 do 27.01.2014 a zároveň aj na internetovej stránke 
Mesta Trnava. V priebehu konania bol po ďalšej žiadosti stavebníka zo dňa 30.06.2014 zo 
stavebného konania vyňatý stavebný objekt „SO 04 – Miestna zberná komunikácia – 
spojovacia“. Stavebné povolenie tak bolo vydané na stavebný objekt „SO 02 – Miestne 
obslužné a upokojené komunikácie – trasa II.0 – I. etapa, trasa II.A, II.C a II.D“. 

 
Stavba bude umiestnená na pozemkoch s parc. č. 10138/280, 10138/282, 10138/375, 

10138/376, 10138/397, 10138/439, 10138/440, 10138/443, 10138/445, 10138/446, 10138/453, 
10138/455, 10138/459, 10138/460, 10138/461 resp. 10142/34, 10142/35, 10142/47, 10142/57, 
10142/58, 10142/59 v katastrálnom území Trnava. Ide o parcely reg. „C“, ktoré sú ku dňu 
vydania stavebného povolenia vedené na LV 9954. 

 
V zmysle § 140b stavebného zákona bolo vydané záväzné stanovisko príslušného 

stavebného úradu (podľa § 117 ods. 1) zn. OSaŽP/7269-68630/2013/MH zo dňa 30.12.2013, v 
ktorom súhlasí s vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu. Pre uvedenú stavbu 
bolo vydané dňa 18.12.2008 územné rozhodnutie pod zn. OSaŽP/33179-85424/08/Kch, dňa 
29.12.2011 bolo vydané rozhodnutie pod zn. OSaŽP/40011-86509/2011/Kch o predĺžení 
platnosti pôvodného územného rozhodnutia a dňa 16.07.2013 bola vydaná zmena územného 
rozhodnutia pod zn. OSaŽP/1590-58733/2013/Kch, ktorým bola nahradená časť pôvodného 
územného rozhodnutia. 

 
Špeciálny stavebný úrad v priebehu konania zistil, že dokumentácia  stavby  spĺňa  

stanovené  požiadavky  stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a že uskutočnením  
stavby   nie  sú  ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane ohrozené či obmedzené  práva a 
oprávnené záujmy účastníkov konania. V konaní ďalej nenašiel žiadne dôvody, ktoré by  bránili 
povoleniu stavebného objektu  a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia. 
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Ku  stavbe sa vyjadrili: ObÚ ŽP Trnava – odd. OH, ŠVS a OPaK, OR PZ Trnava – ODI,  

Siemens, s.r.o., SPP – distribúcia, a.s., Západoslovenská distribučná, a.s., TAVOS, a.s., TT-IT, 
s.r.o., Trnavatel, spol. s r.o., Slovak Telekom, a.s., Orange Slovensko, a.s., ELTODO SK, a.s., 
SWAN, a.s., MsÚ v Trnave – OÚRaK, OPaM a ODaKS. Ich stanoviská boli zahrnuté do 
podmienok rozhodnutia. 

 
Správny poplatok podľa  sadzobníka správnych poplatkov  V. časť Stavebná správa, 

položka č. 60 písm. g) zákona č. 145/1995 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky  
o správnych poplatkoch   v   znení   neskorších  predpisov   vo  výške 600,- eur  bol zaplatený  
dňa 28.08.2013. 
 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho zákona. 
 
      Toto rozhodnutie s prílohou musí byť vyvesené po dobu 15 dní na  úradnej  tabuli  
mesta Trnava. Za deň  doručenia  sa  pokladá posledný deň vyvesenia tohto rozhodnutia.  

 
Vyvesenie   rozhodnutia   oznámi   mesto   Trnava   aj na svojej internetovej stránke. 
 
 
 

P o u č e n i e 
 
      Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v  lehote  15  dní  odo   dňa  jeho  
doručenia, prostredníctvom tunajšieho stavebného úradu, o ktorom rozhodne Okresný 
úrad v Trnave – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Ulica Kollárova 8, 917 
01 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. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ing. Vladimír Butko 

primátor mesta  
v zastúpení na základe písomného poverenia 

Ing. Bystrík Stanko 
zástupca primátora 

 
 
 
Príloha:   3x projektová dokumentácia 
                 (2x pre stavebníka, 1x k spisu) 
 
 
     Stavebník  je  oprávnený požiadať Mesto Trnava, MsÚ v Trnave, odbor stavebný a životného  
prostredia,  po uplynutí  15-dňovej  lehoty  od doručenia  rozhodnutia, o potvrdenie  
právoplatnosti   tohto rozhodnutia. 
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vyvesené dňa     zvesené dňa 

   ...............................                                                  ............................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doručí sa 

 

- účastníci konania:  
1. Kamenáč, s.r.o., Ulica Paulínska 24, 917 01 Trnava 
2. P.I.S.R., s.r.o., 919 08 Boleráz 117 
3. Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava 
4. MEFAL Invest, s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 
5. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 811 04 Bratislava 
6. Projektant: Blanka Nomilnerová, Ulica Lomonosovova 6, 917 08 Trnava 
7. ostatní účastníci konania formou verejnej vyhlášky 
Na vedomie 
8.   Mestský úrad Trnava – odbor právny a majetkový 
9.   Mestský úrad Trnava – odbor územného rozvoja a koncepcií 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


