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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) 
 
 

Navrhovateľ Ing. Ľubomír Marko - SMF - Stavebno-montážna firma Marko, IČO 
11859296, Bratislavská ulica 4, 917 01  Trnava, v zastúpení splnomocneným zástupcom 
konateľom spoločnosti P.I.S.R., s.r.o., p.Štefanom Porubčanom, 919 08 Boleráz 111 podal 
dňa 23.04.2013  žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby pred dokončením: 
"Polyfunkčný bytový dom - Zelené átrium", na umiestnenie ktorej  bolo vydané Mestom 
Trnava územné rozhodnutie pod zn. OŽP-26351/2006-74893/2006/Bj zo dňa 07.12.2006 
a stavebné povolenie verejnou vyhláškou pod zn. OSaŽP/28868/2007-73887/2007/Bj zo dňa 
12.12.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.01.2008 a rozhodnutia o predĺžení 
stavebného povolenia vydané pod č.: OSaŽP/424-10566/2010/Bj dňa 22.02.2010 
(právoplatnosť dňa 17.03.2010) a pod č. OSaŽP/40929-937/2012/Bj dňa 09.01.2012 
(právoplatnosť dňa 30.01.2012). 
 
             Mesto  Trnava  na základe § 13 odst. 5 a § 27 odst.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 
odst.1 a §140 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), prerokoval žiadosť 
stavebníka v stavebnom konaní o zmene stavby pred jej dokončením s dotknutými orgánmi a 
so známymi účastníkmi konania postupom podľa § 60 a § 61 na základe oznámenia č. 
OSaŽP/4746-22493/2013/Bj zo  dňa  15.05.2013. 
 

             Po preskúmaní žiadosti podľa § 62 a § 63 stavebného zákona v znení neskorších 
zmien, ust. § 8 a § 9 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z. a vyhl. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie, stavebný úrad rozhodol podľa § 66 stavebného zákona a ďalej podľa § 10 vyhl. 
č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a podľa § 46  
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), vo veci žiadosti o stavebné 
povolenie takto:  

p o v o ľ u j e 
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zmenu dokončenej stavby súp. č. 3247 : 

 
 
 

"Polyfunkčný bytový dom - Zelené átrium" 
 

v rozsahu zmeny:                                                                  
 

- odstúpenie od asanácie  objektu polygrafických  závodov a návrh revitalizácie 
existujúceho objektu – t.j. ponechanie pôvodného objektu 

- zmena priestorového a plošného usporiadania bytov  z veľkometrážnych na 
malometrážne o ploche cca 50 m2 – z pôvodných 35 bytov je navrhnutých 42 
bytov 

- zmenšenie hmoty prístavby časť „A“ 
- zmenšenie zastavanej a úžitkovej plochy objektu 
- zmena polohy vjazdu do  garáže a  zvýšenie počtu parkovacích miest v garáži 
- zmena rozvodov vykurovania 
- zmena v množstve a  umiestnení malej architektúry a zelene 

 
 
súpisné číslo stavby:      3247 
miesto stavby: Ulica Štefana Moyzesa 2B 
na pozemku parc.č: 2693/1, 2693/17, 2693/18, 2693/19, 2694 - objekt 
kat. územie: Trnava, č.864790 
obec: Trnava 
pre stavebníka: Ing. Ľubomír Marko - SMF - Stavebno-montážna firma Marko, IČO 

11859296, Bratislavská ulica 4, 917 01  Trnava 
projektant: Greendwell Arch., Ing.arch.Miroslav Marko, M.Arch., Bratislavská 

ulica 4, 917 02 Trnava 
 
 

Popis zmeny stavby pred jej dokončením: 
1.1Dendrologický prieskum 

 
ZMENA: Navrhovaná zmena zachováva nasledovné dreviny, ktoré mali byť pôvodne 
odstránené.  

 

P.č
. 

Názov 
dreviny 

Obvod 
kmeňa 

Prieme
r 

koruny 
/m/  

Výšk
a v m 

Sadov. 
Hodnot

a 

Spoloč. 
hodnot

a 

Klasifikátor 
fyziol. 
vitality 

Prirážk
. Index 

Spol 
hodnota 
celková 

(SK) 

2. 
Picea 
pungens 50 2 2,5 3 21000 5 1,1 23100 

  spolu               23100 

 
Ostatné bez zmeny. 
 

2 Urbanisticko-architektonické riešenie 
 
2.1.1Začlenenie stavby do územia 

Navrhovaná zmena má pozitívny vplyv na spôsob začlenenia stavy do prostredia vzhľadom na 
skutočnosť, že veľká časť hmoty objektu zostáva zachovaná vo svojom priestorovom objeme.  
 
2.1.2Architektonické riešenie 
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Zachovaním pôvodného objektu z architektonického riešenia vypadáva otvorený priestor átria 
do ulice Štefana Moyzesa. Zároveň došlo k zníženiu celkovej výšky objektu, keďže zmena 
navrhuje vostavbu bytov do hmoty existujúceho objektu s preriešením juho-západnej fasády, 
ktorá bude obsahovať francúzske okná a balkóny. Zámerom architektonického návrhu zmeny je 
vytvoriť kompaktnejší tvar objektu, v záujme dosiahnutia lepších tepelnotechnických vlastností, 
ako aj výrazovej umiernenosti diela. Zmena prístavby (časť A) obsahuje vypustenie veľkých pre 
logií a balkónov, ako aj kompaktnejší tvar hmoty časti A.  
Zásadnou zmenou je zmena veľkosti bytov z veľkých na menšie. Dôvodom tejto zmeny je 
dramatická zmena hospodárskej a ekonomickej situácie, ktorá je neporovnateľná s rokom 2007. 
Vzhľadom na túto situáciu by sa veľké byty stali nepredajnými, a realizácia objektu podľa 
povolenej dokumentácie nie je možná vzhľadom na ekonomiku projektu. 
 
SO 101     Príprava územia a búracie práce (povolené samostatným povolením)  - ZMENA: NIE 
ASANÁCIA OBJEKTU, ALE IBA VNÚTORNÝCH KONŠTRUKCIÍ                       
SO 102     Hlavný objekt – ZMENA: DISPOZÍCIE A VÝŠKA OBJEKTU                    
SO 103     Rampa do garáže ZMENA: POLOHA RAMPY  
SO 104     Oplotenie - BEZ ZMENY 
SO 105     Malá architektúra – ZMENA: POLOHA  A MNOŽSTVÁ 
SO 106     Sadové úpravy - ZMENA: PLOCHY ZELENE A MNOŽSTVA DREVÍN 
 
SO 5.. – komunikácie 
 
SO 501    Areálové komunikácie a spevnené plochy ZMENA: POLOHA RAMPY – samostatný 
projekt dopravy (bude riešené samostatným konaním) 
 
2.2Bilancia plôch  
 

Výmera pozemkov (BEZ ZMENY):  
2693/1  = 886m2, 2693/17  = 216 m2, 2693/18  = 119 m2, 2693/19  = 97 m2, 2694 
 = 1477 m2                                                           …..spolu: 2795 m2 
 
 

Hodnoty povolené stavebným povolením Navrhovaná 
zmena 

Zastavaná plocha existujúcich objektov:     1601,5 m2 1601,5 m2 

Zastavaná plocha navrhovaného objektu:    2021,2 m2 1935,6 m2 

Obostavaný priestor navrhovaného objektu spolu:  26095,9 m3 4343,6 m3 

Úžitková plocha suterénu:   1852,54m2 1772,84 m2 

Úžitková plocha 1.NP:   1257,94m2 1463,64 m2 

Úžitková plocha 2.NP:   1222,7 m2 1275,86m2 

Úžitková plocha 3.NP:   1222,7 m2 537,17 m2 

Úžitková plocha 4.NP:   811,62 m2 537,17 m2 

Úžitková plocha 5.NP:   31,3 m2 6,78m2 

Úžitková plocha spolu:               6398,80 m2 5593,46 m2 

Počet bytov:   33 42 

Plocha komunikácií, spevnených plôch, 
parkovísk a rampy na teréne na pozemku mesta: 77,5 m2 

131,03 m2 

Plocha komunikácií, spevnených plôch, parkovísk a rampy na teréne na 
pozemku investora: 308,4 m2 

239,98 m2 

Plocha zelene na rastlom teréne na pozemku investora: 476,6 m2 551,2 m2 

Plocha zelene na rastlom teréne na pozemku mesta: 291,9 m2 249,4 m2 

Plocha zelene na intenzívnych a extenzívnych zelených strechách: 1043,7 
m2  

479,39m2  

Počet parkovacích miest v garáži v suteréne: 56 63 

Počet parkovacích miest vonkajších na pozemku: 4 14 



OSaŽP/4746-62832/2013/Ul    Strana  4 

 

 
 
2.3  SO 101 Príprava územia a búracie práce 
 
BEZ ZMENY 
 
2.4SO 102 Hlavný objekt 
 
Dispozičné riešenie 

 
Nástup do objektu je cez átrium z ulice Štefana Moyzesa, kde sa nachádza aj nadzemné 

exteriérové parkovanie. Ďalej je sprístupnený automobilom rampou do suterénu. Bytové 
priestory sú sprístupnené terasou, schodmi a rampou z ulice Štefana Moyzesa a jedným 
výťahom zo suterénu. Nebytové priestory sú sprístupnené terasou, schodmi a rampou z ulice 
Štefana Moyzesa. Jednotlivé funkčné celky sú samostatne oddelené, spoločným priestorom je 
výlučne vstupnou terasou. 

1.PP V suteréne objektu sa nachádza parkovanie, umiestnenie technológie objektu – 
vzduchotechnika, kotolňa a klady (pivnice) prináležiace bytom. Parkovanie v suteréne bude pre 
motorové vozidlá sprístupnená rampou, pre rezidentov výťahom, a dverami do ulice Štefana. 
1.NP Na 1NP sa nachádzajú byty v častiach A a B, komerčný priestor v časti A a predajňa 
biopotravín so zázemím v časti B.  2.NP Na 2NP sa nachádzajú byty v častiach A a B, 
spoločenská miestnosť a detská herňa v časti B. 3., a 4. NP sa nachádzajú byty v časti A. 5. NP 
Piate nadzemné podlažie sa nachádza nad časťou „A“ a slúži len ako východ na obytnú 
strechu. Strecha nad časťou A je riešená ako obytná s plochami extenzívnej a intenzívnej 
zelene, pochôdznej terasy, ktorá je prekrytá pergolou. Priestor určený na pohyb osôb je od 
okraja strechy a extenzívnej zelene oddelený múrikom a plotom v celkovej výške 1700 mm. Na 
streche sú osadené solárne panely na prípravu TUV. . 
 
Bilancie plôch SO 102 navrhovanej zmeny 
 
1.PP  
Plocha parkovania: 1528,85 m2 
Technické zázemie:    62,66 m2 
Spoločné priestory (pivnice) a komunikačné jadrá: 175,91 m2  
Úžitková plocha 1.PP spolu: 1772,84 m2 
Zoznam priestorov: 2x parkovanie, 1x filter, 1x výťah, 2x pivnice, 1x kotolňa, 1 x sklad pre byty 
 
1.NP 
Úžitková plocha komerčné priestory: 430,39 m2 
Úžitková plocha byty:                         636,66 m2 
Terasy a balkóny (pre byty):              130,81 m2 
Terasa a vstupná hala (pre byty a vybavenosť):        159,08 m2 
Spoločné priestory a komunikačné jadrá (pre byty):   203,11 m2 
Úžitková plocha spolu:                                              1463,64 m2 
Zoznam priestorov: 1x terasa + vstupná hala, 1x komerčný priestor, 1x predajňa so zázemím, 
1x výťah, 13x byty, spoločné priestory a komunikačné jadrá 
 
Rozpis plôch bytov na 1.NP 
 
Byt č. A1.06 – 2 izbový 
Chodba, kúpeľňa, kuchyňa + jedáleň, obývacia izba, spálňa 
Úžitková plocha bytu: 61,06 m2 
Plocha terasy: 43,34 m2 
Byt č. A1.07 – 3 izbový 
Chodba, kúpeľňa, WC, kuchyňa + jedáleň, spálňa, izba so šatníkom, obývacia izba 
Úžitková plocha bytu: 93,06 m2 
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Plocha terasy: 35,80 m2 
Byt č. A1.09 – 3 izbový 
Chodba, kúpeľňa, kuchyňa + jedáleň, obývacia izba, izba, spálňa 
Úžitková plocha bytu: 57,53  m2 
Plocha terasy: 30,59 m2  
Byt č. B1.05 – 1 izbový, PRE OSOBU SO ZNÍŽENOU SCHOPNOSTOU POHYBU 
Chodba, kúpeľňa, kuchyňa + jedáleň, izba 
Úžitková plocha bytu: 41,67 m2 
Plocha balkóna: 2,68 m2 
Byt č. B1.06 – 2 izbový 
Chodba, kúpeľňa, šatník, kuchyňa + jedáleň, obývacia izba, spálňa 
Úžitková plocha bytu: 51,06 m2 
Plocha balkóna: 3,41 m2 
Byt č. B1.07 – 2 izbový 
Chodba, kúpeľňa, šatník, kuchyňa + jedáleň, obývacia izba, spálňa 
Úžitková plocha bytu: 51,06 m2 
Plocha balkóna: 4,14 m2 
Byt č. B1.08 – 2 izbový 
Chodba, kúpeľňa, šatník, kuchyňa + jedáleň, obývacia izba, spálňa 
Úžitková plocha bytu: 51,06 m2 
Plocha balkóna: 4,29 m2 
Byt č. B1.09 – 2 izbový 
Chodba, kúpeľňa, šatník, kuchyňa + jedáleň, obývacia izba, spálňa 
Úžitková plocha bytu: 51,06 m2 
Plocha balkóna: 3,5 m2 
Byt č. B1.10 – 1 izbový 
Chodba, kúpeľňa, kuchyňa + jedáleň, izba 
Úžitková plocha bytu: 44,31 m2 
Plocha balkóna: 3,59 m2 
Byt č. B1.14 – 1 izbový APARTMÁN PRE OSOBU SO ZNÍŽENOU SCHOPNOSŤOU 
POHYBU 
Chodba, kúpeľňa, šatník, kuchyňa + jedáleň, obývací priestor 
Úžitková plocha bytu: 44,94 m2 
Byt č. B1.15 – 2 izbový 
Chodba, kúpeľňa, šatník, kuchyňa + jedáleň, obývacia izba, spálňa 
Úžitková plocha bytu: 45,85 m2 
Byt č. B1.16 – 2 izbový 
Chodba, kúpeľňa, šatník, kuchyňa + jedáleň, obývacia izba, spálňa 
Úžitková plocha bytu: 45,85 m2 
 
2. NP 
Úžitková plocha byty: 892,18 m2 
Balkóny :                      72,02 m2 
Úžitková plocha spoločné priestory a komunikačné jadrá:   383,68 m2 
Úžitková plocha spolu:                                                         1275,86m2 
Zoznam priestorov: 1x výťah, 17x byty, 1x spoločenská miestnosť, 1x herňa, 
                               spoločné priestory a komunikačné jadrá 
 
Rozpis plôch bytov na 2NP: 
 
Byt č. A2.01 – 3 izbový 
Chodba, kúpeľňa, kuchynský kút, obývacia izba, izba, spálňa 
Úžitková plocha bytu: 71,52 m2 
Plocha balkóna: 21,38 m2 
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Byt č. A2.02 – 2 izbový 
Chodba, kúpeľňa, šatník, kuchyňa + jedáleň, obývacia izba, spálňa 
Úžitková plocha bytu: 57,17 m2 
Plocha balkóna: 6,59 m2 
Byt č. A2.03 – 2 izbový 
Chodba, kúpeľňa, šatník, kuchyňa + jedáleň, obývacia izba, spálňa 
Úžitková plocha bytu: 53,5 m2 
Plocha balkóna: 2,22 m2 
Byt č. A2.04 – 2 izbový 
Chodba, kúpeľňa, šatník, kuchyňa + jedáleň, obývacia izba, spálňa 
Úžitková plocha bytu: 60,55 m2 
Plocha balkóna: 6,49 m2 
Byt č. A2.05 – 2 izbový 
Chodba, kúpeľňa, šatník, kuchyňa + jedáleň, obývacia izba, spálňa 
Úžitková plocha bytu: 60,35 m2 
Plocha balkóna: 6,49 m2 
Byt č. A2.06 – 3 izbový 
Chodba so šatníkom, kúpeľňa, WC, kuchyňa + jedáleň, sklad potravín, obývacia izba, izba, 
spálňa so šatníkom 
Úžitková plocha bytu: 89,42 m2 
Plocha balkóna: 8,00 m2 
Byt č. A2.08 – 3 izbový 
Chodba, kúpeľňa, šatník, kuchyňa + jedáleň, obývacia izba, spálňa, izba 
Úžitková plocha bytu: 60,56 m2 
Plocha balkóna: 4,45 m2 
Byt č. B2.01 – 2 izbový 
Chodba, kúpeľňa, šatník, kuchynský kút, obývacia izba, spálňa 
Úžitková plocha bytu: 50,53 m2 
Plocha balkóna: 2,6 m2 
Byt č. B2.2 – 2 izbový 
Chodba, kúpeľňa, šatník, kuchynský kút, obývacia izba, spálňa 
Úžitková plocha bytu: 51,54 m2 
Plocha balkóna: 2,73 m2 
Byt č. B2.03 – 2 izbový 
Chodba, kúpeľňa, šatník, kuchynský kút, obývacia izba, spálňa 
Úžitková plocha bytu: 51,54 m2 
Plocha balkóna: 2,66 m2 
Byt č. B2.04 – 2 izbový 
Chodba, kúpeľňa, šatník, kuchynský kút, obývacia izba, spálňa 
Úžitková plocha bytu: 51,34 m2 
Plocha balkóna: 3,03 m2 
Byt č. B2.05 – 2 izbový 
Chodba, kúpeľňa, šatník, kuchynský kút, obývacia izba, spálňa 
Úžitková plocha bytu: 51,34 m2 
Plocha balkóna: 2,66 m2 
Byt č. B2.06 – 1 izbový 
Chodba, kúpeľňa, kuchyňa + jedáleň, obývacia izba 
Úžitková plocha bytu: 44,8 m2 
Plocha balkóna: 2,37 m2 
Byt č. B2.07 – 2 izbový APARTMÁN 
Chodba, kúpeľňa, šatník, kuchynský kút, obývacia izba, izba 
Úžitková plocha bytu: 44,86 m2 
Byt č. B2.08 – 2 izbový 
Chodba, kúpeľňa, šatník, kuchynský kút, obývacia izba, izba 
Úžitková plocha bytu: 45,77 m2 
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Byt č. B2.09 – 2 izbový 
Chodba, kúpeľňa, šatník, kuchynský kút, obývacia izba, izba 
Úžitková plocha bytu: 45,77 m2 
 
3. NP 
Úžitková plocha byty: 454,69 m2 
Balkóny :                      61,24 m2 
Úžitková plocha spoločné priestory a komunikačné jadrá:    82,48 m2 
Úžitková plocha spolu:                                                         537,17 m2 
Zoznam priestorov: 1x výťah, 8x byty, spoločné priestory a komunikačné jadrá 
 
Rozpis plôch bytov na 3NP: 
 
Byt č. A3.01 – 3 izbový 
Chodba, kúpeľňa, kuchynský kút, obývacia izba, izba, spálňa 
Úžitková plocha bytu: 71,52m2 
Plocha balkóna: 21,38 m2 
Byt č. A3.02 – 2 izbový 
Chodba, kúpeľňa, šatník, kuchyňa + jedáleň, obývacia izba, spálňa 
Úžitková plocha bytu: 57,17 m2 
Plocha balkóna: 4,6 m2 
Byt č. A3.03 – 2 izbový 
Chodba, kúpeľňa, šatník, kuchyňa + jedáleň, obývacia izba, spálňa 
Úžitková plocha bytu: 53,5  m2 
Plocha balkóna: 5,32 m2 
Byt č. A3.04 – 2 izbový 
Chodba, kúpeľňa, šatník, kuchyňa + jedáleň, obývacia izba, spálňa 
Úžitková plocha bytu: 60,55 m2 
Plocha balkóna: 7,82 m2 
Byt č. A3.05 – 2 izbový 
Chodba, kúpeľňa, šatník, kuchyňa + jedáleň, obývacia izba, spálňa 
Úžitková plocha bytu: 60,35 m2 
Plocha balkóna: 8,64 m2 
Byt č. A3.06 – 3 izbový 
Chodba so šatníkom, kúpeľňa, WC, kuchyňa + jedáleň, sklad potravín, obývacia izba, izba, 
spálňa so šatníkom 
Úžitková plocha bytu: 89,42 m2 
Plocha balkóna: 9,7 m2 
Byt č. A3.08 – 3 izbový 
Chodba, kúpeľňa, šatník, kuchyňa + jedáleň, obývacia izba, spálňa, izba 
Úžitková plocha bytu: 60,56 m2 
Plocha balkóna: 4,45 m2 
 
4. NP 
Úžitková plocha byty:              454,69 m2 
Balkóny :                                   64,58 m2 
Úžitková plocha spoločné priestory a komunikačné jadrá:    82,48 m2 
Úžitková plocha spolu:                                                         537,17 m2 
Zoznam priestorov: 1x výťah, 8x byty, spoločné priestory a komunikačné jadrá 
 
Rozpis plôch bytov na 4NP: 
 
Byt č. A4.01 – 3 izbový 
Chodba, kúpeľňa, kuchynský kút, obývacia izba, izba, spálňa 
Úžitková plocha bytu: 71,52 m2 
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Plocha balkóna: 21,38 m2 
 
Byt č. A4.02 – 2 izbový 
Chodba, kúpeľňa, šatník, kuchyňa + jedáleň, obývacia izba, spálňa 
Úžitková plocha bytu: 57,17 m2 
Plocha balkóna: 10,09 m2 
Byt č. A4.03 – 2 izbový 
Chodba, kúpeľňa, šatník, kuchyňa + jedáleň, obývacia izba, spálňa 
Úžitková plocha bytu: 53,5  m2 
Plocha balkóna: 7,26 m2 
Byt č. A4.04 – 2 izbový 
Chodba, kúpeľňa, šatník, kuchyňa + jedáleň, obývacia izba, spálňa 
Úžitková plocha bytu: 60,55 m2 
Plocha balkóna: 4,59 m2 
Byt č. A4.05 – 2 izbový 
Chodba, kúpeľňa, šatník, kuchyňa + jedáleň, obývacia izba, spálňa 
Úžitková plocha bytu: 60,35 m2 
Plocha balkóna: 6,65 m2 
Byt č. A4.06 – 3 izbový 
Chodba so šatníkom, kúpeľňa, wc, kuchyňa + jedáleň, sklad potravín, obývacia izba, izba, 
spálňa so šatníkom 
Úžitková plocha bytu: 89,42 m2 
Plocha balkóna:  9,95 m2 
Byt č. A4.08 – 3 izbový 
Chodba, kúpeľňa, šatník, kuchyňa + jedáleň, obývacia izba, spálňa, izba 
Úžitková plocha bytu: 60,56 m2 
Plocha balkóna: 4,45 m2 
 
5. NP + strecha 
Úžitková plocha spolu: 6,78m2 
Zoznam priestorov: 1x spoločné priestory a komunikačné jadrá, 1x terasa, zelené plochy 
(intenzívna a extenzívna zeleň 
 
Úžitková plocha spoločné priestory a komunikačné jadrá:   6,78 m2 
Spoločné priestory spevnené plochy:                                 30,80 m2 
Spoločné priestory – zatrávnené plochy:                          479,39 m2 
 
 
Sumár a bilancie ostatných plôch: 
Úžitková plocha bytov spolu:                                          2438,22 m2 
Terasy, balkóny spolu (byty):                                            390,25m2 
Pivnice spolu:                                                                    168,74 m2 
Spoločné priestory a komunikácie spolu (byty):                751,75 m2 
Komerčné plochy spolu:                                                    430,39 m2 
Vstupná terasa:                                                                 159,08 m2 
Technické zázemie spolu:                                                   62,66 m2 
Vnútorné parkovanie spolu:                                             1528,85 m2 
Plocha komunikácií, sp. plôch, parkovísk a rampy na teréne na pozemku investora: 239,98 m2 
Plocha komunikácií, spevnených plôch, parkovísk a rampy na teréne 
                                                             na pozemku mesta: 131,03 m2 
Plocha zelene na rastlom teréne, na pozemku investora:    551,2 m2 
Plocha zelene na rastlom teréne na pozemku mesta:          249,4 m2 
Plocha zelene na intenzívnych a extenzívnych zelených strechách: 479,39m2  
Počet parkovacích miest v garáži v suteréne:                         63 
Počet parkovacích miest vonkajších na pozemku:                  14 
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Popis konštrukcie časť A 
 
Základy  
Časť A je založená na pilotách priemeru 900mm, ktoré sú osadené v mieste stĺpov. Na pilotách 
je osadený železobetónový základový rošt z trámov 600/700mm.  
 
Horizontálne nosné konštrukcie 
Stropy v časti A sú železobetónové hr. 200 mm osadené na ŽB prievlakoch 500/350, ktoré sú 
v priečnom smere. Na ŽB stropoch je EPS hr. 100 (nad 1PP) hr 150 a betónový poter hr. 
50mm. 
 
Vertikálne nosné konštrukcie 
Nosný systém je ŽB skelet, stĺpy o rozmeroch 350/350 vo vzdialenostiach 5250mm / 6950 mm. 
Vzdialenosť stĺpov od nosnej steny je 4225 mm.  
 
Obvodový plášť 
Obvodový plášť je tvorený presnými tvárnicami hr. 200 na ktorých je kontaktný zatepľovací 
systém hr. 190mm bielej farby. Na časti fasády je plechový obklad olivovej farby, ktorý je na 
časti delený vertikálnymi špárami, a na časti horizontálnymi špárami. 
 
Deliace vertikálne konštrukcie 
Deliace vertikálne konštrukcie sú navrhované sadrokartónové. Premenlivých hrúbok 100 a150 
mm podľa požiadaviek na osadenie ZTI inštalácií. A v zmysle plnenia požiadaviek na akustické 
a požiarne vlastnosti konštrukcie. 
  
Okná, dvere 
Okná sú navrhované plastové profil rehau geneo, ktorý je vhodný do domov pasívneho 
štandardu. Výplň izolačné trojsklo.  Z rovnakého profilu sú aj navrhované exteriérové dvere. 
Interiérové dvere sú navrhované drevené s laminátovým povrchom, ako obložkové zárubne. 
Protipožiarne dvere budú osadené podľa požiadaviek projektu požiarnej ochrany.  
 
Hydroizolácie 
V časti A je ochrana proti zemnej vlhkosti riešená hydroizolačnou PVC fóliou hr. 1,5mm 
ochránenenú geotextíliou. Izolácia strechy: PVC hr. 1,5mm medzi dvoma vrstvami geotextílie.  
 
Tepelné izolácie 
Tepelné izolácie sú navrhované z EPS v miestach kde sú chránené. V styku so zeminou je 
styrodur.  
 
Dilatácie 
Existujúci objekt bude od novej prístavby časti A oddelený suchou dilatáciou. Betónové potery 
oddelené od nosných konštrukcií oddelené2cm EPS 
 
Popis konštrukcie časť B 
 
Základy 
Vzhľadom na zníženie záťaže na exitujúce základy, pätky sa nebudú rozširovať ako bolo 
navrhnuté v DSP ale zostávajú ako sú existujúce.  
  
Horizontálne nosné konštrukcie 
Nad 1.PP zostáva strop existujúci v hrúbke 250mm, ktorý je osadený na existujúcich 
prievlakoch osadených v oboch smeroch 700/500 v rozponoch 6000/6000. Na tento je v mieste 
bytov EPS izolácia 150mm, na ktorej je betónový poter hr. 50. Strop nad 1NP je železobetónový 
200mm, na tomto je osadená EPS izolácia 100mm a betónový poter hr. 50mm. Nosná 
konštrukcia strechy zostáva pôvodná plechová osadená na oceľové väzníky. Budú odstránené 
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strešné vrstvy, ktoré budú nahradene izoláciou EPS hr. 300-400mm v spáde, a PVC izolačnou 
fóliou hr. 1,5mm.  
 
Vertikálne nosné konštrukcie 
V 1.PP sú exitujúce stĺpy 500/500 v osovej vzdialenosti 6m x 6m. Na 1NP je existujúci skelet, 
ktorý taktiež zostáva zachovaný. Stĺpy sú železobetónové. Nosné steny vostavby sú 
železobetónové hr. 200, ktoré tvoria deliace steny medzi jednotlivými bytmi. Tieto sú opatrené 
sadrokartónovým obkladom spôsobom, ktorý zabezpečí zvukovú izoláciu 52 Db. V časti 
schodísk sú ŽB stĺpy a preklady osadené na ŽB steny.  
 
Obvodový plášť 
Existujúci obvodový plášť z CDM hr. 400, na ktorú po odstránení omietky a obkladov bude 
osadení kontaktný zatepľovací systém hr 190mm.  
 
Deliace vertikálne konštrukcie 
Deliace vertikálne konštrukcie sú navrhované sadrokartónové. Premenlivých hrúbok 100 a150 
mm podľa požiadaviek na osadenie ZTI inštalácií a akustických požiadaviek.  
 
Okná, dvere 
Okná sú navrhované plastové profil rehau geneo, ktorý je vhodný do domov pasívneho 
štandardu. Výplň izolačné trojsklo.  Z rovnakého profilu sú aj navrhované exteriérové dvere. 
Interiérové dvere sú navrhované drevené s laminátovým povrchom, ako obložkové zárubne. 
Protipožiarne dvere budú osadené podľa požiadaviek projektu požiarnej ochrany.  
 
Hydroizolácie 
V časti B je ochrana proti zemnej vlhkosti riešená hydrizolačnou PVC fóliou hr. 1,5mm 
ochránenú geotextíliou. Izolácia strechy: PVC hr. 1,5mm medzi dvoma vrstvami geotextílie. 
Detail styku existujúcej časti a novej časti musí byť riešený hydroizolačnými pásikmi.  
 
Tepelné izolácie 
Tepelné izolácie sú navrhované z EPS v miestach kde sú chránené. V styku so zeminou je 
styrodur.  
 
Dilatácie 
Existujúci objekt bude od novej prístavby časti A oddelený suchou dilatáciou. Betónové potery 
oddelené od nosných konštrukcií oddelené2cm EPS. 
 

1.  Technické požiadavky zabezpečujúce užívanie stavby osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie.  

Parkovanie je zabezpečené 2 parkovacími miestami v suteréne a 1 na teréne. Vstup do objektu 
je zabezpečený výťahom zo suterénu a rampou z terénu.  
 
2.  SO 103 Rampa do garáže 
 
Popis zmeny 
 
Rampa je umiestnená z juho-západnej strany strane objektu polyfunkčného bytového domu 
„Zelené átrium“. Je napojená z verejnej komunikácie, z ulice Štefana Moyzesa. Pôvodne bola 
rampa do objektu osadená z ulice Cyrila a Metoda. Dôvodom pre túto zmenu je osadenie 
výťahu v pôdoryse objektu, ktorý kolidoval s polohou rampy. Zároveň zmena polohy rampy 
umožnilo vytvoriť zelenú plochu za objektom, ktorá môže slúžiť na hry detí, ktoré sú tak 
v bezpečnej vzdialenosti a chránený fyzickými prekážkami pred premávkou na ulici.  
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Popis konštrukcie stavebného objektu  

V bode napojenia prístupovej komunikácie je úroveň cesty 150,820 m.n.m. Úroveň 
hornej hrany rampy je 150,970.  Úroveň spodnej hrany rampy  je na úrovni –2,700, čo 
predstavuje 149,860 m.n.m. To znamená že prevýšenie rampy je 1 110mm. Rampa je 
navrhnutá o dĺžke 7000 mm, čo predstavuje sklon rampy 17% (11,17°). Pri vjazde na rampu z 
cesty je táto široká  5 600 mm. Nájazd na rampu na úrovni terénu je od objektu osadený vo 
vzdialenosti 7000mm, vzdialenosť horného konca rampy od komunikácie (ul. Štefana Moyzesa) 
je premenlivá vzhľadom na šikmú polohu komunikácie. V tejto časti, v nájazdovom oblúku 
povrchová úprava komunikácie bude vyhotovená zo zámkovej dlažby v šírke 2200mm, ako 
pokračovanie priebežnej pešej komunikácie. 
V spodnej časti je rampa odvodnená BG žľabom. Rampa bude tvorená stenou z debniacich 
tvárnic DT / resp. ŽB stenou v hrúbke 200mm,  do výšky 1200mm nad úroveň terénu.  
 
Skladba konštrukcie rampy 

 
1CEMENTOVÝ KRYT  CB                          180 
(povrchová metličková úpprava s protišmykovými ryhami)     
1 CEMENTOVÁ STABILIZÁCIA                130  
4, ŠTRKODRVINA         ŠD                           200 
5, POVODNÝ PODKLAD (zhutniť na E = 45Mpa) 
         s p o l u                                                       510mm 
 
6 Popis konštrukcie dynamickej dopravy 

 
2ZÁMKOVÁ DLAŽBA  ZD                              80     
2 PIESKOVÉ LOŽKO              P/DDK(0-4)      40  
6, KAMENIVO SPEV. CEM. CBGM C12/15   200 
7,ŠTRKODRVINA ŠD 15(0-63)                        190 
8, GEOTEXTÍLIA FIBERTEX F330                         
         s p o l u                                                       510mm 
  
3.  SO 105 Malá architektúra 
 
Popis zmeny 
Prvky malej architektúry zostávajú zachované, čo sa týka ich vzhľadu. Mení sa počet  
a umiestnenie prvkov, vzhľadom na zmenu v organizácii priestoru okolia objektu, a hlavne 
vzhľadom na skutočnosť, že objekt neobsahuje podľa zmeny átrium do ulice Štefana Moyzesa. 
Nový výpis prvkov malej architektúry: 
- lavičky vonkajšie spolu 6 kusov 
- lavičky vonkajšie prístupné lem rezidentom spolu 2 kusy 
- detské ihrisko slúžiace rezidentom 06-šmyklavka a 07- reťazová hojdačka po jednom kuse 
- záhradné sedenie na streche prístupné lem rezidentom spolu 6 kusov 
- odpadkové koše spolu 6 kusov 
- bicyklový stojan jeden kus 
- prístrešok pre odpadkové kontajnery  jeden kus 

 
Prístrešok pre odpadkové kontajnery  je navrhnutý z nehorľavých materiálov, nosná 

oceľová konštrukcia povrchovo- protipožiarny náter, výplň dierovaný plech, strecha plech plný 
plech, viď výkresová dokumentácia. 
 
4.  SO 106 Sadové úpravy 
Popis zmeny 
Požiadavky na výrub. 
Zmena sa týka v otázke výrubu drevín zachovania existujúcej nasledovnej dreviny, ktorá mala 
byť v zmysle povoleného projektu odstránená, avšak zmena ráta so zachovaním tejto dreviny.  
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P.č
. 

Názov 
dreviny 

Obvod 
kmeňa 

Prieme
r 

koruny 
/m/  

Výšk
a v m 

Sadov. 
Hodnot

a 

Spoloč. 
hodnot

a 

Klasifikátor 
fyziol. 
vitality 

Prirážk
. Index 

Spol 
hodnota 
celková 

(SK) 

2. 
Picea 
pungens 50 2 2,5 3 21000 5 1,1 23100 

  spolu               23100 

 
 
Plochy navrhovanej zelene 
 
Časť sadové úpravy zaznamenala výraznú zmenu pozostávajúcu zo zmeny plôch zelene 
a rozsahu množstva kusov navrhovaných drevín.  

Plochy zelene podľa stavebného povolenia ZMENA 
 

Plocha zelene na rastlom teréne na pozemku investora: 476,6 m2 
 

551,2 m2 

Plocha zelene na rastlom teréne na pozemku mesta: 291,9 m2 
 

249,4 m2 

Plocha zelene na intenzívnych a extenzívnych zelených strechách: 1043,7 
m2  
 

479,39m2  

Plocha zelene spolu: 1812,2 m2 
 

1279,99 m2 

 
Zmena predstavuje zníženie plochy zelene voči povolenému projektu o 29,4 %. 
Bilancia zmien plôch zelene voči pozemku investora (porovnanie povoleného projektu 
a navrhovanej zmeny). 
 

 Staveb.povol. Zmena 

Plocha pozemku investora 2795 m2 2795 m2 

Plocha zelene na pozemku investora 1520,3 m2 1030,6 m2 

% zelene voči pozemku 54% 36,8% 

 
Zmena navrhuje dreviny výlučne povolené v rámci stavebného povolenia v nasledovnom 
rozsahu: 
 
2.1Platanus x acerifolia ´Alphen´s Globe´ 14/16 v počte 8 ks, 
2.2Prunus serrulata ´Kanzen´14/16 v počte 3 ks, 
2.3Forsythia x intermedia v počte 7 ks, 
2.4Spirea van houttei v počte 5 ks. 
2.5Caryopteris clandodensis v počte 8ks, 
2.6Berberis thunbergii ´Atropurpurea´ v počte 6 ks 
2.7Thuja occidentalis ´Smaragd´ v počte 64ks 
 
Ostatné ustanovenia a detaily projektu sadových úprav zostávajú nezmenené. 
Investor zastúpený projektantom sadových úprav Ing.arch. Stanislavom Ondrušom je povinný 
presný spôsob sadových úprav, rozsah sadových úprav čo sa týka počtu a druhu drevín 
konzultovať na príslušnom odbore MSU Trnava pred ich výsadbou. 
 
Vykurovanie: 
Predmetom riešenia projektu zmeny stavby je vykurovanie a príprava TV. Vykurovacia sústava 
bude teplovodná s núteným obehom vykurovacej vody o teplotnom spráde 70/50˚C pre ohrev 
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TV, 70/50˚C pre radiátorové vykurovanie s ekvitermickou reguláciou a 45/35˚C pre podlahové 
vykurovanie s ekvitermickou reguláciou. 
Centrálny rozvod vykurovacej vody z kotolne bude vedený pod stropom suterénu k jednotlivým 
centrálnym objektovým stupačkám. Na odbočke z centrálneho rozvodu bude z dôvodu 
hydraulickej stability vykurovacej sústavy osadený uzatváraco-regulačný ventil a regulátor 
tlakovej diferencie. Potrubie rozvodu bude z oceľových rúr. 
Vybavenie kotolne nie je predmetom zmeny stavby pred dokončením. Zdroj tepla bude 
plynovými kotlami v zmysle stavebného povolenia. Jedinou zmenou je zmena počtu kotlov zo 
6 na 4, vzhľadom na zníženie energetickej náročnosti budovy. 
 
Zdravotechnická inštalácia: 
Projekt zmeny stavby pred jej dokončením rieši odkanalizovanie navrhivaných zariaďovacích 
predmetov v objekte a ich napojenie na rozvod vody. Objekt je riešený ako rekonštrukcia 
a novostavba. Kanalizačná prípojka bude novovybudovaná a zaústená do verejnej kanalizácie, 
vodovodná prípojka bude existujúca a napojená na verejný vodovod. Obe prípojky boli 
schválené v stavebnom povolení dňa 12.12.2007. Predmetom riešenia projektu sú vnútorné 
rozvody vpdy a kanalizácie. 
 
Pre dokončenie stavby, primerane podľa ustanovenia § 66 stavebného zákona sa určujú 
tieto podmienky : 
1.  Zmena stavby pred jej dokončením: „ Polyfunkčný bytový dom – Zelené átrium“, na 

ulici Štefana Moyzesa 2/B, v k.ú. Trnava bude uskutočnená podľa dokumentácie 
overenej v tomto stavebnom  konaní,  ktorá  tvorí   prílohu  tohto   stavebného povolenia 
a podľa podmienok uvedených v tomto rozhodnutí. Prípadné ďalšie    zmeny    nemôžu     
byť    zrealizované bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

 
2.   Pri  uskutočňovaní zmeny stavby pred dokončením  je  stavebník  povinný  dodržiavať 

predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu 
zdravia osôb na stavenisku. 

 
3. Lehota na dokončenie celej stavby, vrátane povolenej zmeny, sa určuje do 24 mesiacov 

odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.  
 

4. Ostatné body stavebného povolenia vydaného Mestom Trnava pod č. 
OSaŽP/28868/2007-73887/2007/Bj zo dňa 12.12.2007, ostávajú nezmenené.   

 
5. Investor je zároveň povinný dodržať podmienky uvedené vo vyjadreniach 

zainteresovaných orgánov a organizácií: 
    Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava 
    Zn.56926/069/2150/13                                                                            zo dňa 28.05.2013    

- K stavebnému povoleniu sme sa vyjadrili dňa 27.10.2009 pod značkou 
109702/127/2150/09 – vyjadrenie platí, 

- K zmene uvedenej stavby došlo pri znížení súčasného príkonu, 
- Súhlasíme so zmenou Ps-211 kW (bol 244 kW).  
-  

TAVOS, a.s., Piešťany 
Zn. 4943/2013/Ba                                                                                  zo dňa 24.05.2013 
- TAVOS a.s. vydal k stavebnému konaniu predmetnej stavby vyjadrenie k PD pod č.j. 
1589/2007/Re zo dňa 03.08.2007, kde sme odsúhlasili napojenie objektu na verejné 
inžinierske siete v majetku a prevádzke našej spoločnosti, ktoré sa nemení. K vnútorným 
zdravotechnickým inštaláciám a k ich zmenám, ktoré sú predmetom PD sa 
nevyjadrujeme.  
UPC Trnavatel, spol.s.r.o. Trnava 
Zn.:TTel/055/2013                                                                                  zo dňa 20.06.2013 
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- s vydaním stavebného povolenia na danú stavbu súhlasíme za nasledovných 
podmienok: 
- u predmetnej stavby dôjde k styku s našou elektronickou komunikačnou sieťou (EKS), 
- pred zahájením stavby zabezpečiť u Trnavatel, spol.s.r.o. vytýčenie dotknutej EKS,  
- v ochrannom pásme káblov EKS 1,5 m na obe strany vykonávať ručný výkop, 
- v prípade obnaženia našich káblov zabezpečiť ich ochranu, 
- pred zásypom pozvať zástupcu Trnavatel, spol.s.r.o., na obhliadku, či káble nie sú 
porušené,  
- zásyp káblov KDS vykonať predpísaným sypkým materiálom a položiť mechanickú 
ochranu nad káblami. 
 
Siemens, s.r.o. Bratislava 
Zn.: PD/TT/014/13                                                                                  zo dňa 30.05.2013 
K predloženej PD nemáme pripomienky v prípade splnenia nižšie uvedených 
požiadaviek: 
- pred zahájením prác požadujeme zakresliť siete prevádzkovateľom verejného 
osvetlenia (ďalej VO) a vytýčiť ich v teréne, 
- 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, 
- v prípade križovania alebo súbehu iných sietí, resp. zariadení so zariadením verejného 
osvetlenia, požadujeme dodržanie všetkých platných STN a predpisov, 
- pred zasypaním káblov VO požadujeme k realizácii predvolať pána Hujsiho, tel.:0903 
411350, 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: p.Michálek, tel.: 0903 411014 a spoločne dohodnúť spôsob realizácie, 
- v čase kolaudácie žiadame predložiť kópiu stavebného denníka, 
- k odovzdaniu staveniska a ku kolaudácii požadujeme predvolať: p.Michálek, tel.: 0903 
411014 a p. Hujsi, tel.:0903 411350, 
- prípadné náklady na odstránenie stavebníkom poškodeného zariadenia VO počas 
stavebných prác budeme v plnej výške fakturovať investorovi, 
- prípadné skryté závady, ktoré sa objavia do 36 mesiacov od kolaudácie, budeme v plnej 
výške fakturovať investorovi, 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.: 
033/5536537. 
 
SWAN, a.s. Bratislava 
Zn.: 2013/TT/17                                                                                      zo dňa 20.05.2013  
- v záujmovom území podľa projektovej dokumentácie sa nenachádzajú podzemné siete 
našej spoločnosti, 
- s uvedenou investičnou akciou súhlasíme. 
 
Slovak Telecom, a.s. Bratislava 
Zn.: 13-19922345-TT                                                                              zo dňa 15.05.2013 
- s predloženou dokumentáciou súhlasíme bez pripomienok, 
- na Vami definovanom území sa nachádza telekomunikačné / rádiové zariadenie, 
- žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení 
v plnom rozsahu.   
Okresné riaditeľstvo HaZZ Trnava 

    Zn.ORHZ-TT1-530-001/2013                                                                  zo dňa 12.06.2013 
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- s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasíme 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 (05/2013, vypracoval špecialista požiarnej ochrany Ing.Ladislav 
Vámoš) požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní. 
 
OR PZ Trnava – ODI Trnava 
Zn.: ORPZ-TT-ODI-11-078/2013                                                            zo dňa 12.06.2013 
Súhlasíme s vydaním stavebného povolenia podľa predloženej projektovej dokumentácie 
pri dodržaní nasledovných podmienok: 
- vydávanie určenia dopravného značenia podlieha konaniu v zmysle zákona č. 135/1961 
Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších noviel a predpisov (cestný zákon), 
preto ODI Trnava žiada v samostatnom konaní nezávisle od stavebného konania 
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 
v znení neskorších noviel a predpisov (cestný zákon), 
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 v znení neskorších noviel 
a predpisov (cestný zákon), 
- žiadame, aby predložená dokumentácia dopravného značenia bola v súlade s platnou 
legislatívou, teda podľa vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa 
vykonáva zákon o cestnej premávke. 
 
MsÚ Trnava – odbor územného rozvoja a koncepcií, odbor právny a majetkový, 
odbor stavebný a životného prostredia - zo dňa 26.07.2013 

          PD rieši odpadové hospodárstvo v zmysle platných predpisov, súhlasíme s podmienkami: 
          1. Ku kolaudácii stavby je potrebné doložiť doklad o spôsobe naloženia s odpadmi 
          2. Po ukončení stavebných prác uviesť pozemky využívané v rámci staveniska do takého  
          stavu, aby nenarúšali a nepoškodzovali životné prostredie 
          OPaM- úsek majetkový  nemá  k  predloženej  PD  z  hľadiska   majetkoprávneho  žiadne   
          pripomienky. Stavbou nie sú dotknuté žiadne pozemky vo vlastníctve mesta. 
          Umiestnenie trafostanice na časti pozemku vo vlastníctve mesta bolo  schválené uzn. MZ  
          č. 585/2009   /ZoBKZ/,    situovanie  VN  kábla  na   pozemku   mesta   je   predložené  na  
          schválenie MZ dňa 13.12.2011. 
          MsÚ - OSaŽP 
          1. Na nevyhnutný výrub drevín bol vydaný súhlas Zn.27755/2006-78037/2006/Gk zo  dňa  
          8.11.2006 s podmienkou uskutočnenia náhradnej výsadby. 
          2. Výsadbu  je  možné  zrealizovať  ku  kolaudacii  stavby  podľa  PD SO 106 Sadovnícke  
          úpravyzodpovedný projektant Ing.arch.Moravík  
          3.Sadovnícku úpravu je nutné zrealizovať najneskôr ku kolaudácii stavby, v agrotechnicky 
          vhodnom termíne  
          4. Pokiaľ  bude  Mestu  Trnava  odovzdané  porealizačné  zameranie  stavby,  žiadame  v  
          rámci neho odovzdať aj sadové úpravy. 
          MsÚ – OÚRaK 
          Na  ul.  Š.Moyzesa  sa  v chodníku   a   ďalej   v   pokračovaní   v   komunikácii  nachádza  
          zrekonštruovaný NTL plyn, ktorý bude križovaný vodovodnou a kanalizačnou prípojkou  a  
          nie je v situácii zakreslený. 
          Podľa TMM vedie zadnou časťou pozemku kanalizácia a el.  vedenie,  ktorých  existenciu  
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          je potebné overiť, nakoľko zameranie z 03/2006 sa môže líšiť od terajšieho stavu.   
          (Údaje z TMM sú z r.2006 a súvisia s porealizačným zameraním pre Moyzesova-4 bytové  
          domy.) 
          Je potrebné požiadať jednotlivých správcov IS o presné vytýčenie  všetkých  podzemných  
          vedení inžinierskych sietí, aby sa zabránilo ich prípadnému poškodeniu. 
          Na rampu je potrebné doplniť  DZ B34  a  D7,  vzhľadom  na  zúžený  priestor  vstupu  do  
          garáže.  Pred  vydaním  povolenia  je   potrebné  mať   odsúhlasené   a   určené   použitie   
          DZ   príslušnými   orgánmi.   Ak   počas   realizácie   prípojok   IS  dôjde  k   zásahom   do   
          telesa     komunikácii    alebo    chodníkov    je   potrebné     mať       toto   povolené    ako     
          rozkopávku.    
          Dovoz  stavebného   materiálu  a   odvoz  sute   musí  byť  realizovaný  po  štátnych  
          cestách k ulici Terézie  Vansovej  po  nej   ku križovatke s ulicou  Š. Moyzesa  ďalej  
          po ulici Š.   Moyzesa  na   ulicu   Cyrila  Metoda.    Iné   trasy  pre  dopravu  na  a  zo   
          staveniska  vzhľadom   na   charakter   susedného   územia   (zástavba RD)   nie  sú  
          prípustné. 
          Požadujeme  na  dvoch pripojeniach na ul. Š. Moyzesa osadiť značky IP6 a IP7 (priechod  
          pre  chodcov   a   priechod   pre   cyklistov).   V   časti  objektu  sa  uvažuje  s  vytvorením  
          cyklistického pruhu, ktorý budú automobily križovať. 
          Do situácie požadujeme vyšpecifikovať umiestnenie zbernej nádrže dažďových vôd. 
          Navrhovaná zmena sadových úprav  rieši ozelenenie exteriéru na  800,6 m2   na  rastlom  
          teréne  (pôvodné SP 768,5 m2)  a  na  479,39 m2  na  zelených  strechách  (pôvodné  SP  
          1043,7 m2).  Podľa záväznej časti platného územného  plánu  mesta  Trnava  je  povinná  
          výmera zelene  pre 136 obyvateľov bytového domu celkovo   952 m2   na r astlom  teréne    
          (136 osôb x 7 m2/1os.)  a 200 m2  imidžovej zelene na  1  objekt  polyfunkcie.   K  zmene  
          rozsahu zelene bez pripomienok.  
          K   realizácii   ozelenenia   podľa    SO  106   Sadové   úpravy    požadujeme   zabezpečiť   
          nasledovné podmienky: 
          1. Keďže z predloženej situácie nie je dostatočne zrejmá drevinná skladba, predovšetkým  
          tá,  ktorá   bude   pôsobiť   v  uličnej  zeleni   Š. Moyzesa,  požadujeme   predložiť  projekt  
          sadových   úprav   v   realizačnom   stupni   na  odsúhlasenie  na  MsÚ  v  Trnave,   odbor  
          územného rozvoja a koncepcií pred samotnou  realizáciou.  Upozorňujeme,  že  živý  plot  
          orientovaný do priestoru ulice z tují,  nie je vhodný. 
          2. V projekte sadových úprav požadujeme zohľadniť aj povinnosť ozelenenia spevnených  
          plôch a parkoviska minimálne jedným listnatým stromom na 100 m2 plochy. 
          3. Do realizačného projektu požadujeme  vyznačiť   plochy  zelene,  ktoré  sú  riešené  na  
          pozemku mesta Trnava.  
          4. 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. 
          5. Všetky dreviny nacházajúce sa na plochách verejnej zelene v dosahu stavby   na   ulici   
          Š. Moyzesa,    požadujeme   rešpektovať   v   plnom   rozsahu   tak,   aby   nedošlo  k  ich  
          poškodeniu a znehodnoteniu.  
          6. Pred zahájením výkopových prác  na  plochách zelene vo vlastníctve a  v  oprávnenom  
          užívaní mesta Trnava (p.č. 8779 a  8770)   je  investor  povinný  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 a krajiny požiadať Mesto Trnava - MsÚ v Trnave, odbor  dopravy  a  komunálnych  
          služieb, referát správy zelene, o vydanie rozkopávkového povolenia na zeleni. 
 
 
      Zmena stavby pred dokončením 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. 
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Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené. 
 
 

O d ô v o d n e n i e 
 

Navrhovateľ Ing. Ľubomír Marko - SMF - Stavebno-montážna firma Marko, IČO 
11859296, Bratislavská ulica 4, 917 01  Trnava, v zastúpení splnomocneným zástupcom, 
konateľom spoločnosti P.I.S.R. s.r.o. – pánom Štefanom Porubčanom, 919 08 Boleráz 117 
podal dňa 23.04.2013  žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby pred 
dokončením: "Polyfunkčný bytový dom - Zelené átrium", na ktorú bolo vydané Mestom 
Trnava stavebné povolenie pod zn. OSaŽP-28868/2007-73887/2007/Bj zo dňa 12.12.2007 
a rozhodnutia o predĺžení stavebného povolenia vydané pod č.: OSaŽP/424-10566/2010/Bj 
dňa 22.02.2010 (právoplatnosť dňa 17.03.2010) a pod č. OSaŽP/40929-937/2012/Bj dňa 
09.01.2012 (právoplatnosť dňa 30.01.2012). 
 
      Stavebný  úrad  v uskutočnenom konaní  preskúmal  predloženú žiadosť  podľa ust. § 62 
a § 64 stavebného zákona. Prejednaním  žiadosti na  základe oznámenia verejnou vyhláškou 
zn. OSaŽP–4746-22493/2013/Bj zo dňa 15.05.2013  bolo zistené,   že   uskutočnením zmeny 
stavby   nie  sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane ohrozené či obmedzené práva 
a oprávnené záujmy účastníkov konania. 
  
      Dokumentácia zmeny 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., služby RSS Trnava,   TAVOS  a.s. Piešťany,  Slovak 
Telecom a.s.Bratislava,  OR HaZZ v Trnave, SWAN a.s. Trnava, Siemens, s.r.o. Bratislava,     
UPC Trnavatel spol. s r.o. Trnava, Siemens s.r.o. Bratislava,   Orange Slovensko, a.s., OR PZ – 
ODI Trnava,     OR PZ – ODI Trnava,   Mesto Trnava – MsÚ Trnava – OPaM, OSaŽP a 
OÚRaK. Ich  stanoviská boli súhlasné a boli zapracované do podmienok rozhodnutia. 
 
 
      Pre  územie,  v  ktorom  sa  nachádzajú  pozemky  dotknuté umiestňovanou stavbou je 
spracovaná územnoplánovacia dokumentácia a realizovaná stavba s ňou bude v súlade. 
 

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. 
 
      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 200,- € bol zaplatený dňa 23.04.2013. 
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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 Obvodný 
úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, Ulica Kollárova 8, 917 02 Trnava. 
            
            Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom (§47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní – správny zákon) až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
 
      

 
 
 

 
 
 
 

 
 Ing. Vladimír Butko 

 

primátor mesta  
v zastúpení na základe písomného poverenia 

Ing. Bystrík Stanko 
prvý zástupca primátora 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

vyvesené dňa zvesené dňa 

                    
 
 
Príloha: 1x projektová dokumentácia 
             (pre stavebníka a k spisu) 
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Doručí sa  
- účastníci konania:  
1. Ing. Ľubomír Marko - SMF - Stavebno-montážna firma Marko, IČO 11859296, 

Bratislavská ulica 4, 917 01  Trnava 
2. 
3. 

P-I-S.R. s.r.o., v zastúpení Štefanom Porubčanom, 919 08 Boleráz 117 
Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 01 Trnava 

4. projektant: Greendwell Arch., Ing.arch.Miroslav Marko, M.Arch., Bratislavská ulica 4, 
917 02 Trnava 

5. Projektant pôvodného objektu: Ing.arch.Marek Fillo, Čečinova 2, 821 05 Bratislava 
  
- dotknuté orgány: 
6. OR HaZZ, Ulica Rybníkova  9, Trnava 
7. Reg. úrad verej. zdravotníctva,  Ulica Limbova 6, Trnava 
8. ObÚ ŽP Trnava – úseky OPaK, OO, OH, OV, Ulica Kollárova 8, Trnava  
9. ObÚ v Trnave, odbor krízového riadenia, Ulica Kollárova 8, Trnava 
10. OR PZ ODI, Starohájska  ulica 3, Trnava 
11. ZSE, a.s., Čulenova 6, Bratislava 
12. ZSE, a.s. – RSS Západ, Ulica Ružindolská 12, Trnava 
13. SPP – distribúcia, a.s., Ulica Kollárova 25, Trnava 
14. SPP – distribúcia, a.s., LC Nové Mesto nad Váhom, Podjavorinskej 10, Nové Mesto 

nad Váhom 
15. TAVOS, a.s., Ulica Fraňa Kráľa 1, Trnava 
16. TAVOS, a.s., Priemyselná 10, Piešťany 
17. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 
18. KPÚ Trnava, Ulica Cukrová č. 1, 917 01  Trnava 
19. Siemens, s.r.o., P.O.BOX 60, Bratislava 4 
20. Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 
21. UPC Trnavatel, s.r.o., Ulica Štefánikova  19, Trnava 
22. TAT, a.s.,  Ulica Coburgova 84, Trnava 
23. 
24. 
25. 

SWAN, a.s., Ulica Bernolákova 1, Trnava 
TT-IT, s.r.o., Ulica Trhová 2, 917 01 Trnava 
SANET, Ulica Paulínska 16, 917 01 Trnava (Ing.Otčenáš) 

  
Na vedomie  
26. Mestský úrad Trnava – odbor územného rozvoja a koncepcií 
27. Mestský úrad Trnava – odbor právny a majetkový 

 
 
 
 

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

 
 
      


