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O z n á m e n i e     v e r e j n o u     v y h l á š k o u 
 

o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom  
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

 
 
      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  30.06.2014 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 stavebného objektu 

„SO 04 – Miestna zberná komunikácia – spojovacia“ 
 
miesto stavby: Kamenná cesta, IBV Kamenný mlyn 
na pozemku parc.č: 10133/58, 10133/60, 10133/95, 10133/96, 10133/98, 10138/277, 

10138/278, 10138/375, 10138/397 
katastrálne 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 
 

Uvedeným dňom bolo zahájené stavebné konanie. 
 
      Mesto  Trnava  ako  špeciálny stavebný úrad podľa §  120  zákona č. 50/1976 Zb.  o  
územnom  plánovaní  a stavebnom  poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „stavebný zákon“) a § 3a ods. 4 zákona č. 135/1967 Zb. o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 27 ods. 1 zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v  znení  neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 
61 ods. 4 stavebného zákona, oznamuje formou verejnej vyhlášky začatie stavebného 
konania na stavbu: 
                              

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

„SO 04 – Miestna zberná komunikácia – spojovacia“ 
 

Pretože  návrh  na stavebné povolenie  poskytuje  dostatočné podklady na posúdenie, 
upúšťa špeciálny stavebný úrad v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho 
zisťovania spojeného s ústnym pojednávaním. 
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Základné údaje charakterizujúce stavbu: 
Predložený projekt rieši vybudovanie miestnej spojovacej komunikácie funkčnej triedy B2 

kategórie MZ 8,5/50, ktorá spojí hlavnú komunikáciu – ulicu Kamenná cesta s navrhovanou obytnou 
zónou IBV Kamenný mlyn. 

Komunikácia bude vedená voľným priestorom, ktorým sú vedené nadzemné VN siete, pri 
pohľade od hlavnej komunikácie Kamennej cesty vpravo, popri lesoparku. Na hlavnú komunikáciu 
Kamennej cesty bude napojená potrebnými rádiusmi, v celom svojom trasovaní povedie priamo. Jej 
celková šírka medzi vyvýšenými cestnými obrubníkmi, ktoré ju budú ohraničovať, bude 7,5 m, po oboch 
krajniciach bude uložená 50 cm prídlažba. Komunikácia bude obojsmerná, smerovo nerozdelená, 
dvojpruhová, so strechovitým riešením kvôli odvodneniu, s povrchom z asfaltobetónu. Celková dĺžka 
bude cca 173,5 m. Na ňu bude plynule nadväzovať ďalšia jej etapa, ktorá bude povoľovaná 
v samostatnom konaní. 

Po pravej strane komunikácie (pri pohľade od Kamennej cesty) bude vedený chodník pre peších 
šírky 2,0 m. Ten sa plynule napojí na chodník vedený popri Kamennej ceste a pri napojení spojovacej 
komunikácie na stavebný objekt SO 02, Trasa II.C zasa na chodník navrhovaný v tomto projekte. 
Napojenia budú plynulé. Chodník bude mať povrch zo zámkovej dlažby, od cesty bude oddelený 
vyvýšeným cestným obrubníkom, od zelene zapusteným parkovým, jeho odvodnenie bude zabezpečené 
sklonom smerom do zelene. 

Na začiatku pripojenia spojovacej komunikácie na Kamennú cestu bude cez ňu riešený 
bezbariérový priechod pre chodcov s dopojením sa na pôvodný chodník pre peších na druhej strane. 

Ako vyvolaná investícia bude súčasťou realizácie stavby aj úprava časti chodníka vedeného 
stredom lesoparku. 

Po zrealizovaní stavby bude vyznačené a osadené vodorovné a zvislé trvalé dopravné značenie.      

 
 
 

                  
      Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov na Mestskom úrade v Trnave - odbore 
stavebnom a životného prostredia, na referáte špeciálneho stavebného úradu pre miestne 
a účelové komunikácie - na II. poschodí, č. dv. 205 a svoje námietky  a  pripomienky  
uplatniť k návrhu  najneskôr  do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak na ne 
nebude prihliadnuté. 
 

Dotknuté  orgány  oznámia svoje stanoviská  v rovnakej  lehote,  v  ktorej môžu uplatniť  
svoje  pripomienky  a námietky  účastníci stavebného konania, inak stavebný úrad nemusí na 
ne prihliadnuť. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na  riadne  posúdenie  dlhší čas, 
stavebný úrad na  jeho  žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. 
 
      Ak  dotknutý  orgán, ktorý bol  vyrozumený  o začatí  stavebného  konania, neoznámi v 
určenej alebo  predĺženej lehote  svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so 
stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 
 
      Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona. 
 
      Oznámenie  s  prílohou  musí byť vyvesené po dobu 15  dní  na úradnej  tabuli mesta 
Trnava.  Za deň doručenia sa pokladá  posledný deň vyvesenia tohto oznámenia. 
 

Vyvesenie  oznámenia  oznámi Mestský úrad v Trnave aj na svojej internetovej 
stránke.                                                                                              
  
 
 

 

  
  
  
                                   Ing.  Iveta  Miterková 
                                                                                    vedúca odboru stavebného a životného prostredia 

                                                                             na základe písomného poverenia 
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Príloha na vyvesenie: 
1x situácia navrhovaných spevnených plôch v M 1:500  
 
 
 
 

 
 
 
 
                       . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 
 
 
                          . . . . . . . . . . . . . . 

                          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. MEFAL Invest, s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 
4. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 811 04 Bratislava 
5. Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava 
6. Projektant: Blanka Nomilnerová, Ulica Lomonosovova 6, 917 08 Trnava 
7. ostatní účastníci konania formou verejnej vyhlášky 
- dotknuté orgány a organizácie: 
8. cestný správny orgán - Mesto Trnava vz. MsÚ v Trnave – odbor dopravy a komunálnych 

služieb 
9. Okresný úrad Trnava – odbor starostlivosti o ŽP, Ulica Kollárova 8, 917 02 Trnava 
10. OR PZ - ODI, Starohájska  ulica 3, 917 01 Trnava 
11. KPÚ Trnava, Cukrová ulica 1, 917 01 Trnava 
12. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
13. ZSE, a.s., TSEZ, Ulica Ružindolská 12, 918 57 Trnava 
14. SPP – distribúcia, a.s., Ulica Kollárova 25, 917 01 Trnava 
15. TAVOS, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany 
16. TAT, a.s., Coburgova ulica 84, 917 42 Trnava 
17. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
18. Siemens, s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 
19. Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 
20. Trnavatel, spol. s r.o., Horné Bašty 29, 917 01 Trnava 
21. SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava 
22. TT-IT, s.r.o, Ulica Trhová 2, 917 01 Trnava 
23. ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, 821 06 Bratislava 
24. Slovenský pozemkový fond – regionálny odbor Trnava, Ulica Vajanského 22, 917 01 Trnava 
Na vedomie  
25. Mestský úrad Trnava – odbor územného rozvoja a koncepcií 
26. Mestský úrad Trnava – odbor právny a majetkový 

 
 
 
 

Zodpovedný: Mestský úrad  v Trnave – OSaŽP, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava 
Ing. Blažena Šimončičová – vedúca stavebného úradu 

 


