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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 City-Arena PLUS a.s., IČO 47009616, Ulica Kapitulská 5, 917 01  Trnava  
podal dňa 29. 04. 2013 na  tunajšom   úrade  žiadosť o vydanie stavebného povolenia na 
stavbu „CITY ARENA TRNAVA - SO B01 Stavebná jama, SO B02  Polyfunkčné centrum“, 
na umiestnenie ktorej  bolo vydané Mestom Trnava územné rozhodnutie pod zn. OSaŽP/1697-
8041/2013/Šm zo dňa 21.03.2013. 

 
Mesto Trnava na základe § 27 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 

v znení neskorších predpisov, ako príslušný stavebný úrad podľa   § 117 ods.1  § 140 zákona  
č.  50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom  poriadku (ďalej len stavebný zákon),  
v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníka v  stavebnom konaní 
s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania postupom podľa § 60 a § 61 na 
základe oznámenia verejnou vyhláškou č. OSaŽP/4862-53948/2013/Šm zo dňa 24.07.2013. 
  

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 nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vydáva:  

 
 

rozhodnutie o povolení stavby verejnou vyhláškou 
 

a     p o v o ľ u j e 
 
stavbu: 
 

                                          „CITY ARENA TRNAVA –  
 
                SO B01 Stavebná jama, SO B02  Polyfunkčné centrum“ 
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miesto stavby: Ulica Kollárova, Ulica Športová, Dolné bašty, Ulica Halenárska,  

Ulica Hlboká 
na pozemku parc.č: 5653, 5655, 5660, 5671/6, 5671/345, 5671/346, 5671/350, 6334, 6335, 

6336, 6337, 6338, 6339, 6340, 6341/1, 6341/2, 6341/3, 6342/1, 
6342/3, 6344/2, 6344/3, 6344/4, 6344/8, 6344/9, 6344/10, 6344/13, 
6344/14, 6344/16, 6345/2, 8836/6, 8935/5, 8935/6, 8937/4, 8938/4 

katastrálne územie: Trnava, č.864790 
obec: Trnava 
pre stavebníka: City-Arena PLUS a.s., IČO 47009616, Ulica Kapitulská 5,  

917 01  Trnava 
projektant: Adamec&Adamec, s.r.o., Ing.arch. Pavol Adamec, Kapitulská 5, 

917 01 Trnava 
 
 

Základné údaje charakterizujúce stavbu : 
    Predmetné riešené územie sa nachádza na okraji CMZ Trnava a je ohraničené ulicami 
Kollárova, Hlboká, Halenárska, Dolné bašty a Športová. Zároveň sa nachádza v ochrannom 
pasme mestskej pamiatkovej rezervácie Trnava a čiastočne na území mestskej pamiatkovej 
rezervácie Trnava. Je v priamom dotyku s pozostatkami mestského historického opevnenia. 
V susedstve územia sa nachádza mestský amfiteáter, zimný štadión,  supermarket Billa a na 
uliciach Kollárova, Dolné bašty bytové domy a na Športovej je prevažne pôvodná mestská 
zástavba vybudovaná po zasypaní hradobnej priekopy .  
V zmysle predloženého návrhu sa jedná  o realizáciu areálu City Aréna v lokalite futbalového 
štadióna a parkoviska pri amfiteátri. Jeho súčasťou je zariadenie štadióna s pôvodnou hracou 
plochou a komerčná občianska vybavenosť s potrebným zázemím. Z pôvodných tribún západná 
tribúna prejde renováciou, južná, východná a severná budú nahradené novou výstavbou. Na 
východnú tribúnu  nadväzuje obchodné centrum. Pod obchodným centrom sa nachádzajú dve 
poschodia  parkovísk.  
Obchodné centrum tvoria dve komunikačné galérie orientované v severojužnom smere 
prepojené na južnom konci priečnou galériou. Do západnej galérie je vstup na severe z pešej 
zóny, východná galéria sa nachádza na mieste pôvodnej Sladovníckej ulice a je prístupná 
z exteriéru na oboch koncoch.  
Objekt centra má štyri pešie vstupy, jeden z juhu z Kollárovej ulici, druhý zo severu 
z Halenárskej ulice, tretí zo severu od Halenárskej ulice na poschodí z pešej lávky a štvrtý zo 
severu z novovytvorenej pešej  zóny. Zároveň ma štyri vstupy pre dopravu z Kollárovej, 
Športovej a dva z Halenárskej ulice. Vstup z Kollárovej je  kombinovaný pre návštevníkov 
a zásobovanie, jeden z Halenárskej je pre návštevníkov a druhý pre zásobovanie. 
Pod prevádzkou centra sa nachádzajú dve podlažia a pod severnou tribúnou jedno podlažie 
garáži. Na koncoch galérie sa nachádzajú eskalátory a travelátor zabezpečujúce vertikálnu 
komunikáciu. V západnej  galérií je umiestnená dvojica výťahov prepojujúca ju s garážami. Po 
obvode centra sú umiestnene komunikačné a únikové schodištia. Vo východnej časti severnej 
strany objektu sa nachádza lávka pre peších spájajúca bezbariérovo centrum zo sídliskom 
Družba. 
V najnižšom podlaží je umiestnený zásobovací dvor prepojený dvoma komunikačnými jadrami 
s obchodnou galériou.  V západnej časti centra je navrhovaný mix obchodných prevádzok 
s priemyselným tovarom, vo východnej časti na prízemí dominuje prevádzka supermarketu so 
samostatným zásobovacím dvorom. Na poschodí východnej časti je navrhnuté multikino 
a prevádzky rýchleho stravovania. Zo strany Hlbokej ulice je umiestnená doplnková funkcia, 
administratívne priestory so samostatným vstupom pre peších. S garážami sú prepojené 
schodišťom a výťahom. V južnej časti objektu na 2.NP nachádza reštaurácia prepojená 
s centrom a má spoločenské priestory komunikačne prepojené zo štadiónom, ktorá bude 
zároveň zabezpečovať servis pre VIP zónu štadióna. Na 3.NP sú nájomné priestory s 
doplnkovými funkciami, administratívne priestory správy centra, VIP kinosála a zázemie kín. 
Priestory pre SBS, upratovaciu službu a technickú správu budovy sú umiestnené v podzemných 
podlažiach. Priestory pre SBS sú priamo napojené na chránenú únikovú cestu. 
Hmoty štadióna a centra sú vzájomne prepojené a ich prevádzka by mala fungovať vo 
vzájomnej simbioze. Hmote dominuje prestrešenie štadióna modelované v jednoduchom 
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tradičnom tvare zo zámerom tvarovo nekonkurovať priľahlým historickým štruktúram. Tribúny sú 
v rohoch zo západnej strany ukončene presklenými „baštami“ s výškovo ustupujúcou hmotou 
horných podlaží. Na juhovýchodnej strane výškový prechod medzi hmotou štadióna 
a polyfunkčným centrom tvorí postupne sa znižujúca hmota obchodného centra a kín. Zo 
severnej strany je objekt ukončený prelamovaným preskleným prestrešením pešej zóny, 
tvoriacim prepoj s polyfunkčným objektom a zároveň je z tejto strany v kontakte s historickými 
štruktúrami mestského opevnenia.  
Na severnej strane pozemku je plánované na základe výsledkov archeologického prieskumu 
previesť v rámci riešenia pešej zóny náznakovú rekonštrukciu hradobného systému.   V mieste 
pôvodného opevnenia budú vybudované nové fragmenty opevnenia pôdorysne v rozmeroch 
pôvodných štruktúr. Tieto fragmenty budú mať zároveň nový účel - predeľovacie „zábradlie“ 
medzi ulicou Dolné Bašty a pešou zónou v mieste hradobnej priekopy.  

Súčasťou hrubých terénnych úprav bude vybudovanie výkopovej jamy a príprava 
pilotovacích úrovní. Ako vyplýva z predbežného geologického prieskumu je potrebné pri 
výkopových prácach eliminovať vplyv I. zvodneného horizontu viazaného na kvartérne 
štrkopiesky. I keď je tento horizont hydrologicky málo významný (priemerná hladina spodnej 
vody sa pohybuje okolo 4,0 m p.t. (okolo 138,0 m n.m.) s max. hladinou až ku kóte 141,0m n.m) 
má z hydrologického hľadiska na priebeh zemných prác, výrobu základov a hydroizolácie 
podzemnej časti objektov zásadný vplyv.   
Projekt predpokladá vybudovanie paženej stavebnej jamy cez jemnozrnné sedimenty neogénu 
až do štrkového podložia, čím po statickej stránke bude zabezpečená stabilita výkopu stavebnej 
jamy a zároveň bude zabránenie prítoku podzemnej vody I. zvodneného horizontu vo štrkovej 
vrstve kvartérneho pokryvu. Po konštrukčnej stránke sa uvažuje so železobetónovými 
podzemnými stenami, pripadne pri nižších výškach výkopovej jamy so štetovnicami, pričom 
železobetónové steny budú zároveň tvoriť obvodové steny suterénu založené do štrkového 
podložia neogénu. Zo statického hľadiska projekt predpokladá podľa potreby kotvenie 
železobetónových i štetovnicových stien v záhlaví kotvami za šmykové plochy, s čím treba 
uvažovať už v projekte prekládok inžinierskych sietí (eliminovať prípadné kolízie). Aplikáciou 
správne navrhnutej pažiacej a tesniacej konštrukcie bude zabezpečená stabilita susediaceho 
stavebného fondu (objekty, komunikácie, terén). Ochrana stavebnej jamy sa zaoberá pažením 
a tesnením výkopu, ako aj znižovaním hladiny podzemnej vody  pomocou systému čerpacích 
a vsakovacích studní.  
Konečným cieľom diela je vytvorenie stabilného a odvodneného priestoru pod úrovňou terénu 
pre účely vybudovania podzemného parkoviska a prevádzkových priestorov, prípadne osadenia 
technológie súvisiacej s prevádzkou objektu SO B-02 a B-03. Vzhľadom na hydrogeologické 
pomery vznikla všeobecná požiadavka, aby pažiaca a tesniaca konštrukcia s dočasnou 
funkciou netvorila trvalú prekážku v podzemí voči súčasnému režimu prúdenia podzemných 
vôd. Dôvodom je spoľahlivé fungovanie priľahlých tepelných čerpadiel ako aj zamedzenie 
vzdutiu HPV v súvislosti s možným vytápaním existujúcich okolitých pivničných priestorov. 
Paženie resp. jeho väčšia časť teda musí byť po výstavbe suterénu a strate jeho funkčnosti 
odstránené zo zemného priestoru. Z tohto dôvodu je navrhované vo funkcii pažiacej ako aj 
tesniacej konštrukcie použiť kotvenú štetovnicovú stenu.  
Prvá etapa - predvýkop 
Predvýkop bude zabezpečený metódou zemných klincov a striekaného betónu, kde maximálny 
sklon zabezpečeného svahu bude 10:1.  Klincovaná zemina  a striekaný betón je konštrukcia, 
ktorá zabezpečuje ochranu stavebnej jamy po úroveň 141,50 m n.m. resp 140,50 m n.m. Týmto 
spôsobom je stavebná jama zabezpečená tak, aby sa z dna predvýkopu mohli zahájiť práce na 
tesniacej a pažiacej konštrukcii. Pre realizáciu klincov je dôležité, aby sa predtým zamerali 
existujúce inžinierske siete v blízkosti jamy. Pre prípad akejkoľvek potencionálnej kolízie s IS  
bude možné miernymi smerovými korekciami zabezpečiť ich bezkolíznu polohu.    
Druhá etapa – hlavný výkop 
V druhej etape je riešené paženie stavebnej jamy pomocou štetovnicovej steny. Paženie bude 
realizované z predvýkopu zrealizovaním 1. etapy výkopu. Súčasťou statického systému paženia 
sú aj dočasné zemné kotvy. Počas realizácie kotiev a ich následnému predopnutiu dochádza 
prirodzene k postupnému výkopu stavebnej jamy. 
Paženie a tesnenie  
Štetovnicová stena bude mať šírku 350 mm a jej hĺbka je určená tak, aby bola päta steny 
bezpečne zaviazaná do nepriepustného ílovitého neogénu, len na staticky potrebnú hĺbku. 
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Pokiaľ sa neogénne podložie vo forme nepriepustných ílov nenachádza, stena bude podstatne 
hlbšia tak, aby bol zvládnuteľný prítok do stavebnej jamy. Pod staticky potrebnou hĺbkou na 
stena už len tesniacu funkciu. V úsekoch trasy paženia v blízkosti susedných objektov 
(historický múr, múr pozdĺž tréningového ihriska) predpokladáme potrebu predvŕtania trasy 
paženia pilotážnou súpravou.  Účelom je nakyprenie zemného prostredia a zníženie účinkov 
dynamického namáhania okolia pri baranení štetovníc. Z hľadiska obmedzenia vztlakových 
účinkov podzemnej vody na stabilitu stavby, bude pažiaca a tesniaca stena funkčná do doby, 
kedy bude na stavbe zabudované také množstvo hmoty, ktoré odolá vztlakovým účinkom 
(nevylučujeme však potrebu ťahových pilót). Potom je možné čerpací systém odstaviť 
a štetovnice zo zemné prostredia odstrániť.  
Pre plnohodnotnú funkčnosť stavebnej jamy je potrebné zriadenie čerpacieho systému pre 
zníženie a udržanie hladiny vody v jame pod úrovňou najhlbšieho výkopu. Vzhľadom na 
hydrogeologické pomery, je zemné prostredie klasifikované so súvislým výskytom hladiny 
podzemnej vody v kvartéry 
Zakladanie 
Základová konštrukcia je navrhnutá ako kombinovaný základ, kedy časť zaťažení preberajú 
pilóty a časť základová doska. Bol vytvorený jeden spoločný výpočtový model pre celý pôdorys 
budúcej stavby resp. základovej dosky. Pre návrh pilót ako aj dosky  boli  posúdené 
zaťažovacie stavy s maximálnymi zaťaženiami vo forme návrhových ako aj charakteristických 
zaťažení. Výsledkom je prehľad zaťažení pilót, namáhaní jednotlivých prierezov dosky, ako 
celkové aj deformácie základovej konštrukcie (sadanie). Základová doska bude tesnená 
kryštalickou hydroizoláciou. 
V zmysle architektonického návrhu bude celá základová doska realizovaná v spádových 
sklonoch. Základová doska je navrhnutá ako súvislá nedilatovaná konštrukcia so základnou 
hrúbkou 500 mm a s lokálnymi zhrubnutiami výšky do 300 mm. Pod jadrami bude jednotná 
hrúbka 500 mm, bez zhrubnutí. Z geotechnického hľadiska pôsobí základová doska spolu 
s pilótami ako kombinovaný dosko-pilótový základ. Tesnenie základovej dosky proti podzemnej 
vode je navrhnuté osvedčeným systémom kryštalických hydroizolácií. 
Nosná konštrukcia 
Základnú modulovú skladbu suterénnych priestorov a tým i celej stavby určilo optimálne 
dispozičné riešenie parkovacích a komunikačných plôch v podzemných garážach. Prevažná 
pôdorysná modulová skladba jednotlivých dilatačných častí stavby je 8,10m x 8,10m.  
Nosnú konštrukciu podzemnej i nadzemnej časti objektu tvorí monolitický železobetónový skelet 
so stužujúcimi prvkami a to v každom dilatačnom úseku objektu. Podzemná časť objektu má 
nosné železobetónové obvodové steny votknuté do základovej železobetónovej dosky a do 
stropov. Suterénna železobetónová vaňa je uložená na pilótach umiestnených pod stĺpami 
objektu. Stropy skeletu sú monolitické železobetónové spolupôsobiace so železobetónovými 
rebrami a železobetónovými prievlakmi. 
Prestropenie kín je riešené ľahkou oceľovou priehradovou konštrukciu. Priehradové väzníky 
prekrývajú otvor v streche skeletu na rozpon dvoch modulov, teda 16,2 m. Na oceľové väzničky 
rozponu cca 4 m je ukladaný v spáde trapezový plech a izolačné vrstvy strešného plášťa. V 
úrovni spodných pásnic väzníkov je odsadená oceľová podporná konštrukcia pre ukotvenie 
podhľadu.   
Strešná konštrukcia na kóte +10,5m bude čiastočne zatrávnená a zároveň slúži ako úniková 
požiarna cesta. Vzhľadom na požiadavku požiarnej odolnosti a nosnosti je nosná konštrukcia 
strechy navrhnutá rovnako ako stropné konštrukcie, teda monolitická, železobetónová. 
Ľahká sklenená konštrukcia prekrytia pešej zóny zo severnej časti objektu je vytvorená 
z rovinných sklenených trojuholníkových prvkov ukladaných na nosnú oceľovú konštrukciu. 
Zastrešuje pešiu zónu ako i dotknutú časť terasy na kóte +5,00m.  
Vzhľadom na zachovanie premenlivosti dispozície sú v prevažnej časti objektu použité ľahké 
montované sádrokartónové priečky. Deliace steny suterénu ako i obvodové steny 
schodiskových traktov sú monolitické železobetónové. Zvisle stužujúce steny, zabezpečujúce 
horizontálne stuženie jednotlivých dilatačných celkov sú železobetónové v kombinácii s 
oceľovým zavetrením. 
Pri zohľadnení konštrukčných, dispozičných a architektonických požiadaviek bude objekt 
opláštený kombinovane. Časť objektu bude opláštená murovanou zateplenou stenou, časť 
ľahkým obvodovým plášťom s presklením. 
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Charakteristický výrazový prvok opláštenia tvorí ľahká predsunutá prevetrávaná fasáda 
ukotvená na oceľový raster opláštenia. 
Lávka pre peších 
Po statickej stránke predstavujú jednotlivé časti lávky pre peších samostatné konštrukčné 
prvky.  
- lávka nad komunikáciou: 
časť lávky prebiehajúca nad komunikáciou je navrhnutá ako monolitická, železobetónová, 
v geometrii podľa požiadaviek architektonickej časti projektu. Hlavný nosný prvok predstavuje 
„T“ prierez (železobetónový nosník s obojstranným vyložením) ktorý je v priestore nad 
komunikáciou ukladaný na železobetónové stĺpové podpory. Vzhľadom na teplotné zaťaženie 
(nechránená expozícia) je lávka dilatovaná na dilatačné úseky. Stĺpy sú založené plošne, 
respektíve na pilótach.  
- lávka v kontakte s objektom: 
dispozične lávka kontinuálne naväzuje na stavebný objekt na kóte +5,0m. Konštrukciu lávky 
v tejto časti tvoria prefabrikáty ukladané cez pryžové ložiská na železobetónové konzoly 
vyčnievajúce zo skeletu. Konzoly sú zateplene. Takéto riešenie minimalizuje tepelné mosty 
a zároveň umožňuje dilatačné zmeny konštrukcie lávky spôsobené teplotou a dotvarovaním bez 
vplyvu na konštrukciu skeletu. 
-terasa  
dispozične lávka naväzuje na terasu. Po konštrukčnej stránke tvorí terasa samostatný dilatačný 
celok založený na stĺpoch. Horizontálna stabilita je zabezpečená prepojením terasy s objektom 
v rovine stropu objektu.  
 Pred zahájením stavebných prác na objekte City Arény je potrebné zrealizovať rozsiahle 
prípravné práce.  Tieto prípravne práce - vyvolané investície sú riešené príslušnými 
samostatnými projektovými dokumentáciami predchádzajúcimi túto dokumentáciu. 
Postup prác pri výstavbe bude koordinovaný v rámci projektov POV oboch stavebných celkov. 
Medzi základné požiadavky na stavby podľa stavebného zákona patrí i ochrana tepla stavby 
a úspora energií. Stavba „CITY ARÉNA  TRNAVA“ je komplex budov s polyfunkčným využitím - 
budovy pre obchod a služby, šport, kultúra, reštaurácie, ubytovanie a iné.  Obalové konštrukcie 
budovy, medzi ktoré patria vonkajšie konštrukcie - obvodové steny s výplňami vonkajších 
otvorov, strešné konštrukcie so svetlíkmi a svetlovodmi, podlahy na zemine, podlahy nad 
exteriérom a vnútorné konštrukcie medzi vykurovanými priestormi a nevykurovanými resp. 
temperovanými priestormi sú navrhnuté  tak, aby budova ako celok splnila  požiadavky určené v 
STN 73 0540-1, 2, 3 : 2012 Tepelná ochrana budov, Tepelnotechnické vlastnosti stavebných 
konštrukcií a budov pre nízkoenergetické budovy. 
      Projekt zdravotechnickej inštalácie na stavebné povolenie rieši odkanalizovanie 
zariaďovacích predmetov v objektoch a ich zásobovanie pitnou vodou. V oboch objektoch je 
navrhnutá delená  kanalizácia -  splaškové vody budú odvádzané do  splaškovej kanalizácie,  
dažďové vody zo strechy  budú odvádzané podtlakovým systémom pomocou strešných vtokov 
typu Geberit Pluvia do  dažďovej kanalizácie. Kanalizačné vývody splaškovej a dažďovej 
kanalizácie sa spoja mimo stavby do spoločnej kanalizačnej prípojky.  
Hlavný rozvod studenej pitnej vody bude vedený voľne pod stropom podzemného podlažia, 
odkiaľ stúpne k odberným miestam. Dimenzia potrubia studenej vody DN100, DN150 je daná aj 
pre potreby zabezpečenia PO objektu. Pre zabezpečenie objektu voči požiaru budú podľa 
požiadavky profesie PO osadené hydrantové navijáky DN25 s trvalo stálou hadicou dĺžky 30m 
s menovitou svetlosťou 25mm.  Teplá voda bude pripravovaná v tlakových zásobníkoch. Hlavný 
rozvod studenej, teple vody a cirkulácie teplej vody v jednotlivých prevádzkach od 
zásobníkového ohrievača v kotolni po jednotlivé skupiny zariaďovacích predmetov bude vedený 
voľne pod stropom  k jednotlivým odberným miestam, stúpačkám. Cirkuláciu teplej vody bude 
zabezpečovať cirkulačné čerpadlá Grundfos so spínacími hodinami. 
      Plynofikácia - v kotolni objektu BO2 budú osadené dva kotle úk o výkone jedného 110 kW, 
v objekte BO3 dva kotle o výkone jedného 140kW. Kotolňa B02 bude napojená na NTL 
plynovod vedený v Kollárovej ul , kotolňa v B03 na STL plynovod vedený v ul. Dolné Bašty. 
Každý objekt bude mať samostatné meranie plynu. Po meraní potrubie stúpne k odberným 
miestam, v ob. B02 bude rozvod plynu vedený po streche, odkiaľ klesne do kotolne 
a k plynovým zariadeniam gastro.   
 



OSaŽP/4862-62845/2013/Šm    Strana  6 

 

 
Vykurovanie objektov navrhovaného areálu bude riešené centralizovane, s viac zdrojmi tepla 
rozmiestnenými po navrhovanom objekte.  
Súčasťou dokumentácie je aj distribúcia chladu od zdrojov chladu po koncové distribučné prvky 
chladu. 
Primárnymi energiami pre výrobu tepla/chladu budú: 

- Energia prostredia – podzemná voda 
- Energia prostredia – vonkajší vzduch 
- Zemný plyn 
- Elektrická energia 
- Sústava centrálneho zásobovania teplom (CZT) 

Pre priestory stavebného objektu SO B02 budú vybudované dve strojovne. 
Hlavným zdrojom tepla a chladu bude dvojica tepelných čerpadiel systému voda/voda. Ich 
primárnym zdrojom nízkopotenciálnej energie bude podzemná voda. Táto bude čerpaná zo 4 
čerpacích studní, situovaných pri severnej fasáde objektu B02. Tepelné čerpadlá budú 
zapojené paralelne (do kaskády) a to tak, že v rovnakom čase budú vedieť vyrábať teplo 
(kondenzátorová strana) aj chlad (výparníková strana).  
Ďalším zdrojom tepla bude kompletná horúcovodná odovzdávacia stanica tepla s menovitým 
tepelným výkonom 1600kW. Táto stanica bude tiež umiestnená v strojovni č. O-01.35. Bude 
pripojená na existujúcu horúcovodnú prípojku DN80 z ulice Kollárova. OST bude zabezpečovať 
výrobu tepla pre všetky vetvy vzduchotechniky a pre dohrev predohriatej pitnej vody. Bude tiež 
možné využiť ju ako záložný zdroj tepla pre systémy vykurovania pripojené na tepelné čerpadlá 
voda/voda. 
      Profesia vzduchotechnika rieši  nútenú výmenu vzduchu v prevádzkových, prevádzkovo - 
technických miestnostiach a v miestnostiach hygienického vybavenia v súlade s príslušnými 
hygienickými, zdravotníckymi, bezpečnostnými, protipožiarnymi predpismi a normami. 
Zásobovanie elektrickou energiou je zabezpečené  VN prípojkou pre novobudovanú 
transformačnú stanicu v navrhovanom objekte CITY ARÉNA Trnava z VN distribučných 
rozvodov. Na jestvujúcom káblovom vedení zásobujúceho trafostanicu TS 0084-065 SPARTAK 
(Kollárova ulica) sa pomocou spojok zrealizuje VN prípojka káblovou slučkou 2 x NA2XS(F)2Y 
3x185mm2. Trafostanica je navrhnutá zabudovaná do objektu so skriňovou rozvodňou VN, 
ojejovými transformátormi  a skriňovými  rozvádzačmi NN.  
      Základný princíp vonkajšej ochrany pred bleskom objektu CITY ARÉNA je, že bude 
zrealizovaná na streche mrežová sústava kombinovaná s oddialenými jímačmi, ktoré budú 
vytvárať pre jednotlivé chránené zariadenia uložené na streche ochranný uhol. Systém ochrany 
pred bleskom LSP – trieda ochrany II. Pre objekt bol vypracovaný výpočet prijateľného rizika 
v zmysle STN EN 62 305-2.  Uzemnenie bude vytvorené v základoch pomocou oceľových 
rohoží, ktoré sa pripojí na zemniace vedenie FeZn 30x4mm pomocou uzemňovacích svoriek. 
Skúšobné svorky budú vyhotovené v liatinových krabiciach bez dna uložených v chodníku pred 
objektom. 
      Predmetom projektu je inštalácia bezpečnostných systémov,   elektrickej požiarnej 
signalizácie / EPS / a Systému hlasovej signalizácie požiaru (evakuačný rozhlas) v objekte 
CITY ARENA TRNAVA. 
      Predmetom tohto projektu je tiež vybavenie priestorov automatickým stabilným hasiacim 
zariadením sprinklerovím. Navrhnuté je jednoduché zásobovanie požiarnou vodou 
pozostávajúce z jedného vodného zdroja. Ako vodný zdroj bude slúžiť hlavná nádrž požiarnej 
vody v spojení s hlavným elektrickým čerpadlom a záložným dieselovým čerpadlom. Objem 
nádrže požiarnej vody ako aj parametre čerpadiel budú zväčšené o potrebu vody pre vodné 
clony, napájané šiestimi deluge ventilovými stanicami. Stabilné hasiace zariadenie sprinklerové 
je považované za samočinné hasiace zariadenie, ktoré pozostáva z rozvodnej potrubnej siete 
trvalo pripojenej k stavebným konštrukciám, ventilovej stanice a sprchových hlavíc, ktoré sú 
v chránených požiarnych úsekoch pevne pripojené k rozvodnému potrubiu. Potrubná sieť so 
sprchovými hlavicami je napojená na stály vodný zdroj. 
      Projekt sadových úprav bol spracovaný ako súčasť projektu City Arena Trnava, SO B02 a 
SO B03. Obsahom projektu je návrh vegetácie na plochách pri štadióne, pri polyfunkčnom 
centre a na streche polyfunkčného centra – strešná extenzívna zeleň. Úlohou projektu 
sadových úprav je dotvoriť spracovávané prostredie zeleňou a súčasne uplatniť náhradné 
výsadby za výruby uskutočnené v súvislosti s rekonštrukciou pôvodných a stavbou nových 
objektov.  Zeleň je navrhnutá na plochách: Dolné Bašty, Za hradbami, Pred hradbami,  Hlboká 
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ulica - oblúk, Kollárova ulica – plocha krov 1(pri prechode) a Kollárova ulica – plocha krov 2 
(oproti Irish Pub), riešenie jednotlivých častí  vychádza z požiadaviek na konkrétny priestor. 
Dreviny sú okrem estetických a veľkostných nárokov vyberané aj so zreteľom na toleranciu voči 
daným stanovištným podmienkam (výsadba do spevnenej plochy a riziko zasolenia).    
Kompozičné riešenie časti Pred hradbami a Za hradbami, ako aj samotný výber drevín 
zohľadňuje existenciu historického opevnenia. Dreviny sú navrhnuté min. 5 m od  hradieb 
(v kolmici od stredu kmeňa po plášť opevnenia). V tejto časti  medzi múrom opevnenia 
a vstupom do polyfunkčného centra sú navrhnuté terasy, na jednotlivých stupňoch sú 
umiestnené záhony, ktoré budú vysadené suchomilnými okrasnými trávami a trvalkami.  Bude 
to priestor k posedeniu, odpočinku a ako malé hľadisko pri rôznych kultúrnych akciách. Otvory 
pre stromy v dlažbe budú prekryté ochrannou mrežou. Stromy sú navrhnuté mimo ochranné 
pásma jednotlivých sietí.  Na streche polyfunkčného centra je navrhnutá strešná extenzívna 
záhrada. Vznikol na nej tvarovo jednoduchý zvlnený obrazec vytvorený z viac druhov 
xerofytných rastlín a plôch štrku.  

Členenie stavby na stavebné objekty: 

SO B01 - Stavebná jama 
SO B02 - Polyfunkčné centrum 
 SO B02.01 - Obchodná galéria 
 SO B02.03 - Verejne podzemné parkovisko 
 SO B02.04 - Lávka pre peších 

Prehľad kapacít a výmer: 

Zastavaná plocha celkom                             25 660 m2 
Celková plocha pozemku                             36 000 m2 
 
Parkovanie v podzemných garážach 833 státí 
 
Kiná 594 sedadiel 
 10 zamestnancov 
Obchodná galéria 23 443 m2     
- Predajne 90% 21 099 m2    
- Skladovacie plochy 10% 2 344 m2    
                                                               197 zamestnancov  
Stravovanie a kaviarne 228 stoličiek 
 
Úžitková plocha 2.PP 17 715 m2 
Úžitková plocha 1.PP 14 766 m2 
Úžitková plocha 1.NP 14 575 m2 
Úžitková plocha 2.NP 13 677 m2 
Úžitková plocha 3.NP   3 685 m2 
Úžitková plocha objektu 64 418 m2 
 
Zastavaná plocha   17 625 m2 
Obostavaný priestor 319 989 m3 
 
 
Na uskutočnenie stavby sa určujú  tieto  záväzné podmienky: 
 
1. Navrhovaná stavba „CITY ARENA TRNAVA - SO B01 Stavebná jama, SO B02  

Polyfunkčné centrum“ bude umiestnená na pozemkoch parc.č.  5653, 5655, 5660, 
5671/6, 5671/345, 5671/346, 5671/350, 6334, 6335, 6336, 6337, 6338, 6339, 6340, 
6341/1, 6341/2, 6341/3, 6342/1, 6342/3, 6344/2, 6344/3, 6344/4, 6344/8, 6344/9, 6344/10, 
6344/13, 6344/14, 6344/16, 6345/2, 8836/6, 8935/5, 8935/6, 8937/4, 8938/4 a stavebník 
zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy podľa rozhodnutia o umiestnení stavby zn. 
OSaŽP/1697-8041/2013/Šm zo dňa 21.03.2013.  
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2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je 
súčasťou tohto rozhodnutia. 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.   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 vydalo Mesto 
Trnava súhlas dňa 27.05.2013 pod zn. OSaŽP/1668-10732/2013/Gk  s podmienkou 
finančnej úhrady za vyrúbané stromy a uskutočnenia náhradnej výsadby.  

 
5.   Stavebník je povinný dodržať všetky  podmienky písomného súhlasu na povolenie stavby 

MZZO podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší vydaného  Mestom 
Trnava pod zn. OSaŽP/6088-56689/13/Hg zo dňa 22.07.2013. 

 
6.   Stavebník je povinný dodržať podmienky určenia použitia trvalého dopravného značenia 

použitého na miestnych komunikáciách – Ulica Sladovnícka, Športová, Kollárova, Dolné 
bašty, Hlboká v Trnave vydaného Mestom Trnava pod zn. ODaKS/45-57205/2013/Bž. 

 
7.   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.  

 
8.   Pri   uskutočňovaní   murovaných   konštrukcií   je   potrebné postupovať podľa STN          

73 2310. 
 

9.   Stavebník je povinný zabezpečiť také technické opatrenia, aby stavba nemala nepriaznivý 
vplyv na životné prostredie. 

 
10. Pred úplným uzatvorením časti ulice Sladovníckej (v rozsahu od ulice Kollárovej po 

ulicu Halenársku) je investor  povinný zabezpečiť obojsmerný prístup z ulice Hlbokej  
na ulicu Halenársku a pravé pripojenie z ulice Halenárskej na ulicu Hlboká vrátane 
svetelne riadenej križovatky. 

 
11.   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 dopravy a komunálnych 
služieb  o súhlas  s užívaním verejného priestranstva 

 pred zásahom do telesa komunikácie prípadne chodníka za účelom rozkopania  
z dôvodu realizácie 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 

 pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavebných prác je stavebník 
povinný dodržať platné právne predpisy v odpadovom hospodárstve, ustanovenia VZN 
č.171 o nakladaní s komunálnymi a stavebnými a drobnými stavebnými odpadmi 
odpadmi a ustanovenia zákona 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  



OSaŽP/4862-62845/2013/Šm    Strana  9 

 

 

 stavebník je povinný odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby 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 a zabezpečiť odstránenie 
nečistôt a zvyškov stavebných materiálov z priľahlých nehnuteľností 

 požadujeme doplniť svetelné tabule pri veľkých slepých vetvách a jednotlivých 
podlažiach signalizujúce počet voľných parkovacích miest, aby vodiči nespôsobovali 
komplikácie so zbytočným otáčaním a cúvaním 

 svetelne označiť využitie jednotlivých parkovacích miest formou červenej a zelenej 
žiarovky, aby bolo už od začiatku slepej vetvy vidno, kde je voľné miesto 

 očislovať jednotlivé parkovacie miesta, pre zabezpečenie ľahšieho navádzania 
zákazníkov späť k parkovacím miestam  napr. formou A125, kde A bude označovať 1PP 
(B-2PP a C-3PP) a 125 číslo parkovacieho miesta. Rovnako zabezpečiť aspoň 
segmentne rozsah čísel parkovacích miest k jednotlivých schodištiam, aby sa zákazníci  
sa zbytočne nezdržiavali  a neblúdili v  podzemí 

 z hľadiska vpyvov na životné prostredie upozorňujeme, že navrhované technologické 
zariadenia  prevádzok  (tepelné čerpadlá, vzduchotechnika,  a pod.)  nesmú prekračovať 
povolené hodnoty z hľadiska vplyvov na obyvateľov okolitých obytných domov (hluk, 
svetelné účinky, ....),  ako aj navrhované technické riešenie výstavby nesmie mať 
negatívne dopady na okolitú zástavbu (napr. účinkom spodných vôd) 

 nákupná veľkosť  navrhovaných stromov musí zodpovedať veľkostiam požadovaným v 
právoplatnom rozhodnutí  o výrube drevín vydanom orgánom ochrany prírody a krajiny 

 bezprostredné okolie hradieb na južnej strane, v mieste stojacich nadzemných častí 
požadujeme zrealizovať bez dláždenia, formou zatrávnenia. Predmetnú úpravu 
požadujeme  predložiť  pred  realizáciou v realizačnom projekte  na odsúhlasenie  na 
MsÚ, OÚRaK  

 výstavbu všetkých navrhovaných stavebných objektov žiadame pri realizácii koordinovať  
tak, aby bolo možné bezozvyšku zrealizovať podľa projektu aj stavebný objekt  E.14. 
Projekt sadových úprav  podľa  zodpovedného projektanta Ing. Miroslava Blanárová z 
03/2013. 

 v prípade vzniku nutnosti zabezpečiť pri výstavbe  bezkolíznosť navrhovaných stromov s 
objektami technickej infraštruktúry, žiadame  vzniknutú kolíziu vyriešiť  zabudovaním  
protikoreňovej fólie, separátoru alebo iným technickým opatrením tak, aby nebolo 
potrebné redukovať výsadbu stromov  

 navrhovanú zeleň  žiadame vykonať po ukončení stavebných prác v jarnom alebo 
jesennom agrotechnickom termíne, mimo obdobia extrémneho sucha alebo zamrznutia 
pôdy, odborne spôsobilým dodávateľom  

 najneskôr ku kolaudácii sadových úprav žiadame zreteľne vyznačiť plochy zelene 
verejnosti dostupné, ktoré budú odovzdané do správy mesta 

 pri realizácii  sadových úprav je povinnosťou stavebníka riadiť sa a dodržiavať  
ustanovenia STN 83 7010 -  Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana 
stromovej vegetácie,  STN 83 7015 - Práca s pôdou, 83 7016 - Rastliny a ich výsadba, 
83 7017 - Trávniky a ich zakladanie 

 akékoľvek zmeny pri realizácii 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 

 v rámci porealizačného zamerania stavby požadujeme zamerať aj zrealizovanú zeleň 
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 požadujeme realizovať nižšiu časť prístrešku od Športovej ulice v prednej časti  s lemom 
zhodnej šírky ako je to navrhnuté na zadnej  vyššej časti prístrešku od Halenárskej ulice 
z dôvodu, aby celý prístrešok pôsobil ako čo najsubtílnejší prvok, ktorý len dotvára 
architektúru objektu (ukončujúci lem nižšieho prístrešku  vytvára príliš silný a nevhodný 
kontrast k hmote torza hradieb)   

 zábradlie rampy pre peších do objektu od Halenárskej ulice požadujeme riešiť buď z 
transparentného materiálu (napr. sklo) alebo vo farbe fasády z dôvodu vizuálneho 
potlačenia hmoty rampy. 

 v rámci realizačného projektu žiadame odkonzultovať a odsúhlasiť konkrétne  
materiálové a farebné riešenie stavby s odkazom na farebné odtiene jednotlivých 
materiálov a možnosťou porovnania podľa konkrétneho vzorkovníka (napr. RAL) 

 požadujeme, aby vrchná časť stavby nebola realizovaná vo veľmi tmavých sivých 
odtieňoch, za optimálne považujeme realizovať fasádne prvky v prevažnej miere vo 
svetlosivých pastelových odtieňoch, v doplnku so stredno sivými odtieňmi  
 

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

13. 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. 

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

vytýčenie. 
 

15. 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. 

 
16. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky. Stavebník je povinný do 15 dní od 

ukončenia výberového konania oznámiť dodávateľa stavby. 
 

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

 
18. Pred    začiatkom    zemných    prác je potrebné   vytýčiť   podzemné  vedenia  

inžinierskych sietí správcami sietí a riadiť sa ich pokynmi. 
 

19. Pri realizácii stavby budú dodržané  podmienky uvedené vo vyjadreniach zainteresovaných 
orgánov a organizácií: 

 
Obvodný úrad ŽP Trnava - Odbor ŠSSoŽPO, odd. OZŽPO 
zn. 2013/1714/Šá                                                                                         zo dňa 17.04.2013 
- pri realizácii daného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona č.223/2001 

Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   
- ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zneškodňovania odpadov , ktoré vznikli počas 

výstavby   
 
Obvodný úrad ŽP Trnava - Odbor ŠSSoŽPO, odd. OPaVZŽPO  
Zn. 2013/1702/St                                                                                        zo dňa 06.05.2013      
- navrhované čerpacie a vsakovacie studne pre tepelné čerpadlá systém voda/voda 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 
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- v zmysle § 21 ods. 1 písm. g) vodného zákona je na čerpanie podzemných vôd a ich 

vypúšťanie do povrchových vôd alebo do podzemných vôd pri zakladaní stavieb potrebné 
povolenie na osobitné užívanie vôd 

- podzemné vody odčerpané zo stavebnej jamy musia byť pred ich vypustením do toku 
Trnávka prostredníctvom odľahčovacej stoky na verejnej kanalizácii zbavené usaditeľných 
látok 

- do podzemných vôd možno vypúšťať len čisté vody odčerpané zo stavebnej jamy, t.j. vody 
bez sekundárneho čistenia výkopovou zeminou, ropnými látkami, látkami uvoľnenými 
z materiálov používaných pri výstavbe a pod.  

- vzhľadom na hydrologické pomery v území čerpané vody možno vsakovať len do II. 
zvodneného   horizontu. Konštrukcia vsakovacích vrtov musí byť navrhnutá tak, aby 
nemohlo dochádzať k vsakovaniu vôd do I. zvodneného horizontu 

- pre spoľahlivú kontrolu infiltračného (vsakovacieho) systému a jeho vplyvu na režim 
podzemných vôd požadujeme vybudovať min. trojicu dvojúrovňových monitorovacích 
objektov (samostatne  budovaných), dokumentujúcu režimové zmeny v I. a II. zvodnenom 
horizonte. Monitorovacie objekty (MO) požadujeme lokalizovať nasledovne: jeden MO 
v areáli City Arena v blízkosti vsakovacích vrtov, druhý MO vo vzdialenosti 100 m od 
prvého MO v smere prúdenia podzemných vôd. Monitoring je potrebné začať vykonávať 
pred začatím výstavby City Areny. 

- počas realizácie stavby dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 100/2005 Z.z., ktorou sa 
stanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach 
havarijného plnú a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, v nadväznosti na       
§ 39 vodného zákona 

- 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 

- zabezpečiť dodržanie ustanovení normy STN 73 6005 – Priestorová úprava vedenia 
technického vybavenia 

    
Obvodný úrad ŽP Trnava – Odbor ŠSSoŽPO, odd. OPaVZŽPO  
Zn.2013/1707/Bo                                                                                             zo dňa 17.04.2013 
- 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).  

- na nevyhnutný výrub drevín ( stromov, krovitých porastov) sa v zmysle § 47 ods. 3 
o ochrane prírody vyžaduje súhlas Mesta Trnava  v zastúpení primátorom mesta. 
V rozhodnutí mesto zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, príp. 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   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 s § 47 ods. 1 
zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo – 
ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené 
dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať. 

- pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je 
stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu povinná nález ohlásiť na Obvodný úrad 
životného prostredia Trnava, úsek ochrany prírody a krajiny 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 MŽP SR. 
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Obvodný úrad ŽP Trnava – Odbor ŠSSoŽPO, odd. OZŽPO – odd. ovzdušia  
Zn.2013/1706/Kra                                                                                           zo dňa 13.05.2013 
- v prípade vzniku malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO), jeho povoľovanie  patrí do 

kompetencie príslušnej obce – mesta Trnava, v zmysle § 27 zák.č. 137/2010 Z.z. 
o ovzduší, pokiaľ však nie je súčasťou stredného alebo veľkého zdroja znečisťovania 
ovzdušia. Prevádzkovateľ MZZO je povinný požiadať o vydanie súhlasu v zmysle § 16 
zákona o ovzduší. Žiadosť o vydanie súhlasu musí obsahovať ustanovené náležitosti 
v zmysle § 17 ods. 2 zákona o ovzduší 

- v prípade vzniku stredného alebo veľkého ZZO, jeho povoľovanie patrí do kompetencie 
príslušného obvodného úradu životného prostredia (ObÚŽP Trnava) v zmysle § 26 zákona 
o ovzduší. Prevádzkovateľ stredného alebo veľkého  ZZO je povinný dodržiavať príslušné 
povinnosti ustanovené v § 14 a § 15 zákona o ovzduší. Žiadosť o vydanie súhlasu musí 
obsahovať ustanovenia náležitosti v zmysle § 17 ods. 2 zákona o ovzduší 

- vzhľadom na uvažovanú prevádzku chladiacich a klimatizačných zariadení upozorňujeme 
na plnenie povinností ustanovených v zákone č. 286/2009 Z.z. o fluórovaných skleníkových 
plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vo vyhláške MŽP SR č. 314/2009 Z.z., 
ktorou sa vykonáva zákon č. 286/2009 Z.z. 

- orgán ochrany ovzdušia upozorňuje žiadateľa na používanie aktuálnej platnej legislatívy 
v oblasti ochrany ovzdušia, na základe ktorej je potrebné spracovať predmetnú žiadosť 
o vydanie súhlasu na stavbu zdrojov. Taktiež je potrebné uvádzať platnú legislatívu aj 
v predloženej projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie. 

 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva  
Zn.RÚVZ/2013/001287/Ha-HŽP                                                                  zo dňa 20.02.2013 
- predložiť výsledok kvality vody pri kolaudácii stavby NV SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa 

ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej 
na ľudskú spotrebu v znení NV SR č. 496/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR   č. 
354/2006 Z.z. 

- v rámci kolaudačného konania výsledkami merania hluku stavby preukázať dodržanie 
najvyšších prípustných hodnôt hluku podľa Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií 
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí pred 
fasádami najbližších chránených objektov 

- priestorové usporiadanie a funkčné členenie priestorov v rámci stavby štadióna Antona 
Malatinského riešiť podľa zák.č. 355/2007 Z.z. a jej vykonávacích predpisov podľa druhu 
vykonávanej činnosti 

 
Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trnave 
Zn.KRHZ-TT-OPP-275-003/2013                                                                   zo dňa 24.06.2013 
- všetky zmeny oproti tomuto posúdeniu projektu, schváleného na KR HaZZ v Trnave, všetky 

dispozičné zmeny a stavebné úpravy nájomných priestorov z hľadiska protipožiarneho 
zabezpečenia stavby, elektrickej požiarnej signalizácie, stabilného hasiaceho zariadenia 
a zariadenia na odvod tepla a splodín pri požiari žiadame predložiť na schválenie 

 
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.  
Zn.CZ 10469/210/2013                                                                                zo dňa 23.04.2013 
- k navýšeniu množstva odvádzaných vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie 

(jedná sa o 38,53 l/s) a následne existujúcimi odľahčovacími stokami do toku Trnávka sme 
sa vyjadrili listom pod zn. CZ4377/210/2013 zo dňa 21.02.2013 

- v prípade potreby odvádzania odčerpaných podzemných vôd zo stavebnej jamy do 
vodného toku Trnávka, termín začatia a ukončenia (s upresnením množstva čerpaných 
vôd) žiadame vopred oznámiť úsekovej kancelárii v Trnave 

- podľa predloženej PD budú odčerpané podzemné vody zo stavebnej jamy pred ich 
vyústením do vodného toku Trnávka zbavené usaditeľných látok 
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- v čase zvýšených prietokov vo vodnom toku Trnávka s prečerpaním podzemných vôd zo 

stavebnej jamy a ich následným vypúšťaním cez odľahčovacie stoky v správe TAVOS a.s. 
nesúhlasíme 

- na  našej požiadavke týkajúcej sa umiestnenia troch pozorovacích sond v rámci 
predmetného areálu za účelom sledovania kolísania výšky hladiny podzemnej vody pred 
samotnou výstavbou, počas nej a súčasne aj po výstavbe naďalej trváme 

- akúkoľvek činnosť v dotyku s vodným tokom Trnávka je potrebné si vopred odsúhlasiť 
s našou organizáciou    

 
Krajský pamiatkový úrad Trnava  
Zn.KPUTT-2013/7334-5/35602                                                                    zo dňa 03.06.2013  
- originál múru pôvodného mestského opevnenia stojaceho v nadzemnej časti a v jeho línii 

západným smerom pokračujúcim pod zemou musí byť zachovaný a neporušený v pôvodnej 
hmote 

- základová časť originálu múru mestského opevnenia nesmie byť obnažená, t.j. nesmie sa 
ocitnúť nad úrovňou teréne. Rozhranie medzi základovou a nadzákladovou časťou múru 
bude určené na základe sondáže archeologického výskumu realizátorom architektonicko – 
historického výskumu 

- v realizačnom projekte predložiť zakladanie stavby v blízkosti originálu múru mestského 
opevnenia a predložiť spôsob statického zabezpečenia mestských hradieb počas výstavby 

- akékoľvek stavebné práce a práce na odstránení povrchov a inžinierskych sietí situovaných 
v bezprostrednej blízkosti národnej kultúrnej pamiatky – stredovekého mestského 
opevnenia, tvoriaceho časť južnej hranice mestskej pamiatkovej rezervácie vrátane 
mestského opevnenia nachádzajúceho sa už len pod úrovňou súčasného terénu vykonávať 
s maximálnym dôrazom na zachovanie uvedenej národnej kultúrnej pamiatky tak, aby sa 
nepoškodila a neohrozila jej hmota. Pred zahájením prác žiadame predložiť na KPÚ Trnava 
spôsob ochrany nadzemnej časti mestských hradieb počas realizácie stavby (napr. 
vytvorením provizórneho oplotenia vzdialeného od hradobného múru aspoň 1 m, 
umiestnenie žeriavovej dráhy tak, aby nezasahovala k hradbám a p.) 

- navrhované preložky inžinierskych sietí, šachty, hydranty žiadame realizovať mimo úseku 
zaniknutej hradby, resp. veže hradby a nadzemnej časti hradieb. Nutné prechody budú 
minimalizované a v max. miere realizované v mieste už existujúcich prierazov. 

- novonavrhovaná trasa plynu cez bránu opevnenia je podmienená v predstihu zrealizovaním 
archeologickej sondy a následne bude dohodnutý ďalší postup 

- stavba „C“ (dnes parkovisko pri Kalokagatii) nie je predmetom stavebného povolenia. 
Inžinierske siete (elektrické vedenie) v tejto časti musia byť situované mimo 
predpokladaného priebehu opevnenia 

- cyklistický chodník v časti stavby „C“ do času realizácie stavby „C“ nebude vybudovaný, no 
môže byť naznačený na jestvujúcom parkovisku nástrekom trasy cyklochoníka. Trasa 
cyklochodníka bude určená v štádiu spracovávania proj. dokumentácie pre stavbu „C“ 

- prezentácia hradieb nebude súčasťou stavebného povolenia, KPÚ sa vyjadrí záväzným 
stanoviskom po vykonaní archeologického výskumu, vyhodnotení jeho výsledkov a ich 
predložení na vyjadrenie vrátane návrhu prezentácie archeologických návrhov. Súčasťou 
prezentácie bude aj situovanie a výškové umiestnenie cyklochodníka. 

- bezprostredné okolie hradieb v mieste stojacich  nadzemných častí bude realizované bez 
dláždenia, zachovaním trávnatého povrchu. Konkrétne riešenie z južnej strany hradieb 
bude  predložené na vyjadrenie pred realizáciou sadových a terénnych úprav. 

- základné regulatívy na povrchy spevnených plôch a komunikácií, mobiliár v MPR budú 
stanovené KPÚ Trnava a Mestom Trnava v súlade so Zásadami MPR Trnava – 
urbanisticko-historický výskum a aktualizácia zásad ochrany pamiatkového územia (vyprac. 
12/2012) a koncepciou riešenia v MPR Trnava pred spracovaním realizačného projektu. 
Detailné riešenie bude konzultované v priebehu spracovania realizačného projektu. 

- oceľové nosníky stavby štadióna, viditeľné nad fasádami severnej a južnej časti štadióna 
budú  v bledej farebnosti (odtieň najbledšej farby použitej na fasáde) 
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- „obruba“ sklenej konštrukcie umiestnenej medzi mestské hradby a samotnú stavbu bude  

minimalizovaná 
- rampa na západnej fasáde Halenárskej ulice bude farebne riešená tak, aby opticky splynula   

s fasádou 
- celkové farebné riešenie stavby bude konzultované v rámci spracovania realizačného 

projektu 
- každú zmenu oproti schválenému projektu pre stavebné povolenie alebo nad rámec tohto 

záväzného stanoviska je nutné prerokovať a schváliť KPÚ Trnava 
 
Západoslovenská energetika, a.s.                                                               zo dňa 14.05.2013 
- napojenie novej transformačnej stanice bude z existujúceho VN vedenia č. 1024, ktoré sa 

zaslučkuje približne v mieste terajšej TS 0084-065. Ukončenie 22 kV káblov 
v transformačných staniciach bude vo VN rozvádzači. Káblový rozvod VN je navrhovaný  
22 kV káblom typu 22-NA2XS(F)2Y 3x1x240mm2. Trasa káblového vedenia bude 
situovaná čiastočne aj pod stropom 2.PP vo verejných priestranstvách a chodníkoch 
lokality výstavby.  

- uloženie navrhovaných káblov, križovanie a súbehy s ostatnými inžinierskymi sieťami bude 
v súlade s STN 33 2000 5-52 za dodržania STN 736005 

- záväzné podmienky napojenia lokality výstavby zo strany 22 kV distribučnej rozvodnej siete 
budú stanovené na základe pripojovacích podmienok ZSE a.s., o ktoré požiada investor 
stavby 

- pred zahájením akýchkoľvek zemných prác vedúci stavby zabezpečí vytýčenie presnej 
polohy jestvujúcich inžinierskych sietí položených v rámci predmetnej stavby 

- káblovú ryhu je potrebné kopať ručne tak, aby nedošlo k poškodeniu ostatných 
inžinierskych sietí 

- káble sa uložia vo voľnom teréne do ryhy 5 x 80 cm a v chodníkoch do ryhy 35 x 60 cm 
- káblové lôžko sa zriadi z piesku a káble sa budú chrániť betónovými doskami a výstražnou 

fóliou 
- min.hĺbka  káblových podchodov pod vozovkami musí byť 90 cm 
- ochranné pásma elektrických vedení: 22 kV a 1 kV káblové vedenie – 1 m na obe strany od 

krajného kábla, transformačná stanica – 10 m od konštrukcie 
- zásobovanie polyfunkčného domu elektrickou energiou bude riešené z novej 

transformačnej stanice osadenej v suteréne. TS bude odberateľská s počtom olejových 
transformátorov 4x 1600 kVA. Trnasformačná stanica bude vybudovaná podľa platných 
noriem v priestore podzemnej garáže. TS bude rozdelená technologicky a stavebne na 
samostatnú časť VN, NN rozvodných zariadení a trafokomory. Zariadenie svojim 
prevedením musí vyhovovať všetkým požiadavkám ochrany životného prostredia. Kobky 
VN budú rady RM6 a skutočne použitý typ bude určený po skončení výberového konania 
investora s tým, že pripojenie na sieť energetiky musí byť zrealizované materiálmi 
a dodávkami, ktoré sú schválené a zavedené v katalógu výrobkov ZSE a.s. katalóg 
zavedených a schválených výrobkov sa nachádza na Úseku strategického plánovania 
a hospodárnosti distribúcie ZSE a.s. Bratislava, Čulenova 6.  

- projektovaná TS bude mať meranie spotreby elektrickej energie na VN t.j. primárnej strane 
a elektromer bude umiestnený v skrini merania USM 

- deliacim miestom budú VN káblové koncovky na slučke 
- vzhľadom na termíny realizácie žiadame predložiť „Žiadosť o dodávku elektrickej energie“ 
- požadujeme rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma 

v zmysle  ustanovení § 43 Zákona o energetike č. 656/2004 Z.z. a nadväzných 
legislatívnych predpisov 

 
SPP-distribúcia, a.s., Trnava 
Zn. 0735/2013/Mo                                                                                             zo dňa 28.06.2013   
- v danej lokalite sa nachádzajú naše siete NTL a STL1 plynovody a prípojky 
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- pred realizáciou výkopových prác požadujeme presné vytýčenie existujúcich plynárenských 

zariadení, ktoré na základe požiadavky na vytýčenie, asistenciu a následnú kontrolu 
predloženú na LC Nové Mesto nad  Váhom zabezpečí oddelenie údržby 

- v záujme predchádzania a poškodzovania plynárenských zariadení SPP- distribúcia a.s. od 
1.4.2011 bezplatne vykonáva prvé vytyčovanie plynárenských zariadení pre drobné stavby, 
ktoré rozsahom nepresiahne 1 hodinu  a dĺžku 100 m 

- dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo o min. vzdialenosti od plynovodu podľa STN 
736005, STN 386413, STN 386415 a zákona č. 251/2012 Z.z. 

- zemné práce realizované v blízkosti plynovodov a prípojok realizovať ručne min. 1,5 m na 
každú stranu od plynovodov a prípojok, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení 

- pri obnažení, križovaní, pred obsypom a zásypom trasy žiadame prizvať pracovníka TC 
alebo MS N.M.n.Váhom ku kontrole prác pred zakrytím či nedošlo k poškodeniu 
plynárenských sietí. Kontroly budú zaznamenané do stavebného denníka 

- v prípade zakrytia zariadení pred vykonaním kontroly (bod 4,5) má realizátor stavby 
povinnosť na požiadanie pracovníka SPP Distribúcia a.s. (TC,MS) na vlastné náklady 
odokryť predmetné časti plynovodov a prípojok 

- v prípade poškodenia alebo poruchy na našich zariadeniach, ktoré vznikli z titulu vami 
vykonávaných prác, budú tieto na základe objednávky na náklady investora odstránené 
pracovníkmi SPP LC N.M nad Váhom 

- v prípade záujmu o plynofikáciu prevádzkových budov a o možnosti pripojenia je nutné 
uplatniť Žiadosť o pripojenie k DS v kategórii mimodomácnosť. Žiadosť s pokynmi pre 
vyplňovanie je možné získať na ktoromkoľvek ZC SPP a.s., resp. na internete 

- požadujeme predložiť na odsúhlasenie realizačnú dokumentáciu plynárenských zariadení 
spracovanú a zosúladenú s vydanými technickými podmienkami pripojenia v členení podľa 
TPP 

- po predložení realizačnej dokumentácie budú stanovené podmienky pre realizáciu 
plynárenského zariadenia   

 
TAVOS, a.s.,  Piešťany  
Zn. 4450/2013/Ba                                                                                             zo dňa 22.05.2013 
- žiadame dodržať podmienky a pripomienky vydané vo vyjadrení k vydaniu územného 

rozhodnutia a taktiež vyjadrenia k časti stavby: Trnava – vodovody a kanalizácie 
- pri realizácii podzemných inžinierskych sietí a ostatných objektov žiadame dodržať 

ochranné pásma verejných vodovodov a kanalizácii v majetku a prevádzke našej 
spoločnosti v zmysle zákona NRSR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch 
a kanalizáciách v znení neskorších predpisov,§-u 19, ods. 2, postup pri budovaní 
podzemných inžinierskych sietí je nutné zosúladiť, za koordináciu a POV zodpovedá 
projektant 

- množstvo dažďových vôd vypúšťaných z novej stavby do verejnej kanalizácie sa podľa 
predloženej PD navýši o 38,53 l/s. Množstvo bolo odsúhlasené správcom vodného toku 
Trnávka a projektant posúdil existujúcu kanalizáciu ako vyhovujúcu na odvádzanie takto 
navýšeného množstva vôd z povrchového odtoku. S prečerpávaním podzemných vôd zo 
stavebnej jamy a ich vypúšťaním do odľahčovacej stoky v množstve 100 l/s správca 
nesúhlasil pri zvýšených prietokoch v recipiente Trnávka.  

- množstvo vody vypúšťané do verejnej kanalizácie musí byť merané 
 
Zn. 8139/2013/Ba                                                                                             zo dňa 20.08.2013 
- v súlade s vyjadrením SVP š.p. CZ 4377/210/2013 zo dňa 21.02.2013 súhlasíme 

s odvedením 100 l/s do odľahčovacej stoky V2 AN1 na Ul. Kollárovej (bod pripojenia určil 
TAVOS a.s. PZ Trnava) za dodržania nasledovných podmienok: 

 do podkladov je nutné doplniť veľkosť a technické riešenie retenčnej nádrže 
dažďových vôd, ktorá musí spĺňať podmienky vydané správcom vodného toku 
Trnávka vo vyjadrení k územnému konaniu 

 na výtlačnom potrubí z retenčnej nádrže žiadame umiestniť meranie prietoku 
vypúšťaných vôd 
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- s prečerpávaním podzemných vôd zo stavebnej jamy a ich vypúšťaním do odľahčovacej 

stoky v množstve 100 l/s správca nesúhlasil pri zvýšených prietokoch v recipiente Trnávka 
- za splnenie uvedených podmienok je v plnom rozsahu zodpovedný stavebník 
 
Trnavská teplárenská, a.s. 
Zn. 451/527/500/13/Ku                                                                                     zo dňa 21.05.2013   
- stavebník je povinný  uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve na dodávku tepla CZT Trnava 
- stavebník uzavrie po vzájomnom rokovaní s TAT, a.s. zmluvu o budúcej zmluve na 

odkúpenie a predaj novovybudovaných horúcovodných prípojok vrátane dispečerskej 
kabeláže a nových OST 

- križovania a súbeh navrhovaných inžinierskych sietí s horúcovodom TAT, a.s. riešiť 
v zmysle STN 736005 

- TAT, a s. požaduje zohľadniť v návrhu nových inžinierskych sietí ochranné pásma 
horúcovodu v zmysle zákona o tepelnej energetike 657 / 2004 Z.z. 

- stavebník pred začiatkom stavby objedná vytýčenie sietí v TAT, a.s. 
- nad horúcovodom a v jeho ochrannom pásme nesmie byť vysadená vzrastlá zeleň, 

prípadne osadené verejné osvetlenie 
- práce nad horúcovodom musia byť realizované so zvýšenou opatrnosťou 
- počas realizácie stavby stavebník prizve zástupcov TAT, a.s. k obhliadke rozkopávky – 

prípravy územia 
- konštrukčné parametre horúcovodu na primárnej strane sú:  

                                                                         - zimné obdobie 130-140 / 65°C ekviterm  
                          -  letné obdobie 70 / 45 °C konšt. 
                      -  tlak konštrukčný 2,5 MPa  
                      -  tlak max.prevádzkový 2,0 MPa 
- v rámci uvedenej stavby požadujeme pripoložiť /na strane spiatočky/ káble dispečerského 

riadenia TCEKPFLEZE 7 P 1,0 a HDPE rúrky – pre každú vetvu samostatne /zapojenie   
upresníme v ďalšom stupni PD/. 

- TAT, a.s. požaduje vyhotoviť káblovú knihu a geodetické zameranie doručiť aj na CD 
- TAT, a.s. požaduje doručiť kompletný realizačný projekt na vyjadrenie 
- stavebník zaručí a doloží, že horúcovodné prípojky budú vedené výlučne po verejnom 

pozemku a pozemku investora, aby vysporiadanie vlastníckych vzťahov a uzavretie zmluvy 
o dodávke tepla, resp. následné odkúpenie prípojok a OST TAT, a.s. bolo bezproblémové, 
v záujme a plnej spokojnosti zúčastnených strán. TAT, a.s. požaduje zriadiť vecné bremeno 
na horúcovodné siete nachádzajúce sa na pozemku investora 

Horúcovodná prípojka : 
- horúcovodné prípojky BTV požadujeme navrhnúť a realizovať ako pravostranné – /v PD je 

zakreslené ľavostranné/ prívod v smere toku média na pravej strane. V tomto zmysle treba 
realizovať aj meracie a  regulačné rady horúcovodnych prípojok. Prívody horúcovodnych 
prípojok navrhnúť a realizovať zvýšenou izoláciou WTS 2P /vratné WTS 1P/. Za regulačnou 
a meracou radou v OST osadiť hlavné uzatváracie armatúry primáru /hranica možného 
odkúpenia zo strany TAT, a.s/. Prestupy horúvodnych prípojok BTV cez obvodové múry 
riešiť v zmysle manuálu výrobcu. V ďalších stupňoch projektu požadujeme zahrnúť aj 
zapojenie monitorovacieho zariadenia stavu izolácie – PD alarm systému a tesnosti 
potrubia v súlade s  „ www.an.cz/projekt.htm“ 

- termín realizácie písomne dohodne investor stavby so zástupcami TAT, a.s. v čase 
plánovanej odstávky tepelného napájača /odstávka TN približne 07-08 mesiac 2014/. 
V prípade, že napojenie HV prípojky na horúcovodnú sieť TAT, a.s. bude v čase mimo 
odstávky horúcovodu požadujeme, v zmysle vyhlášky ÚRSO č. 316 / 2008 z 26.júna 2008 
o oznámenie  min. 21 dní pred začatím prác na pripojení. 

Odovzdávacia stanica tepla: 
- TAT, a.s. požaduje pre plánované výkony OST merače prietoku Danfoss SONO /upresní 

projektant OST/. Vyhodnocovacie jednotky meračov tepla umožňujúce prenos dát po 
osadení komunikačnej karty M-BUS je typ INFOCAL 8 Danfoss. Požadujeme regulátory 
diferenčného tlaku s obmedzovačom prietoku /dimenziu upresní projektant OST/. 

http://www.an.cz/projekt.htm
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Vodomery doplňovania požadujeme s impulzným výstupom QN 1,5 PN 25. Doplňovacie 
vodomery požadujeme zapojiť na výstup komunikačnej karty meračov tepla. Merače tepla 
požadujeme dodať v batériovom napájaní umožňujúcom prenos dát cez M-BUS aj 
z doplňovacieho vodomera. Merače tepla je vhodné objednať ako kompletnú súpravu, kde 
je zabezpečené zladenie jednotlivých komponentov a jednotné overenie meradiel. 
Požadujeme doložiť na vyjadrenie aj technologickú schému regulačnej a  vstupnej rady 
s uvedením typu osadených komponentov.  

- v regulačnej rade je potrebné dodržať nábehové a ukľudňujúce dĺžky pre merače tepla 
a vodomery doplňovania. Pre merač tepla je to min 5 DN pred a 3 DN za a pre vodomer 
doplňovania 10 DN pred a 5 DN za. Osadenie skratu na zaregulovanej prípojke je potrebné 
zvoliť tak, aby nedochádzalo ku skresľovaniu odobraného množstva tepla. Je potrebné, aby 
bol osadený aj regulátor diferenčného tlaku a max. prietoku cez primárnu stranu OST 
súčasne s meračom tepla. 

- OST je potrebné navrhnúť tak, aby bolo zabezpečené vychladenie primárnej vykurovacej 
vody na požadovaných 55 °C. TAT, a.s. upozorňuje stavebníka na teplotu primáru hlavne 
v prechodnom období. Počas vykurovacej sezóny je pri vonkajšej teplote 10 °C a viac 
teplota primáru 83 °C a mimo vykurovacie obdobie pri vonkajšej teplote 13 °C a viac teplota 
primáru len 70 °C. Pri takejto vstupnej teplote primáru je potrebné zabezpečiť požadované 
vychladenie primáru na max.55 °C. 

- TAT, a.s. požaduje rozoberateľnú izoláciu pre merače tepla a reg.dif.tlaku. Merače prietoku 
je potrebné zaizolovať tak, aby elektronika prietokomera nebola pod izoláciou. Teplomery 
zaizolovať tak, aby bola možná kontrola a zaplombovanie teplomera v potrubí. Reg.dif.tlaku 
zaizolovať tak, aby bolo možné jeho prestavenie bez potreby demontáže izolácie. 

- na primárnej strane požadujeme použiť manometre s rozsahom 0-2,5 MPa s presnosťou 
1,6 % priemer 160 mm. Tieto manometre požadujeme osadiť v časti prípojky, ktorú TAT, 
a.s. odkúpi. 

- v spoločných priestoroch OST s inými zdrojmi ako je CZT, požadujeme postaviť oddeľujúcu 
stenu so samostatným vstupom, aby bolo zabránené neoprávnenej manipulácií na cudzom 
zariadení a aby bola zjavná hranica pre odkúpenie priestorov s OST napájaných z CZT.  

Požadujeme doložiť na vyjadrenie: 

 kladačské plány rozvodov HV prípojok 

 pozdĺžne profily HV prípojok 

 výkresy priečnych rezov 

 detaily zaústenia HV prípojok do strojovní, detaily odvzdušnenia, vypúšťania, prestupov 
cez steny, závesov, šachtíc, špec. hrúbky izolácií. 

 napojenie, resp. predĺženie dispečerského kábla do OST a jeho ukončenie 

 rúrky HDPE 40 do OST a jej ukončenie 

 pripojenie meračov tepla a vodomerov do siete TAT, a.s. 

 zapojenie vstupnej meracej rady OST a MaR 

 zapojenie monitorovacích vodičov predizolovaného potrubia HV prípojok 

 navrhovaný typ meračov tepla a regulátorov dif.tlaku na vstupe  

 upresniť množstvo odberu, výkony OST, dimenzie HV prípojok – definitívne 

 spôsoby vykurovania 

 časové harmonogramy postupu výstavby 
- požadujeme rešpektovať naše pripomienky zo dňa 7.11.2012, 8.04.2013 a 3.05.2013 

a zohľadniť v realizačnom projekte stavby 
- v súlade s platnými „Technickými pripojovacími podmienkami TAT, a.s.“, požadujeme od 

projektanta stavby navrhnúť riešenie technológie, ktoré umožní aplikovať algoritmy riadenia 
do tej miery, aby boli splnené požiadavky na kvalitu v zmysle TPP TAT, a.s. a zákonnej 
legislatívy, vrátane vyhlášok ÚRSO. 

- v záujmovom území sa nachádza horúcovodná sieť dimenzie 2 x DN 80, ktorá je vedená 
v súbehu ulice Dolné Bašty a je z nej napájané súčasné vyhrievanie trávnika a sieť 
dimenzie 2 x DN 80 vedenej po ulici Kollárova, spolu s dispečerskými káblami našej 
spoločnosti 
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- križovania a súbeh navrhovaných inžinierskych sietí s horúcovodom TAT a.s. riešiť  

v zmysle STN 73 6005 
- nad horúcovodom a v jeho ochrannom pásme nesmie byť vysadená vzrastlá zeleň, príp. 

osadené verejné osvetlenie 
- TAT a.s. požaduje zohľadniť v návrhu nových inžinierskych sietí ochranné pásma 

horúcovod v zmysle zákona o tepelnej energetike č. 657/2004 Z.z. 
- stavebník pred začiatkom stavby objekdná vytýčenie sietí v TAT a.s. 
- práce na horúcovodom musia byť realizované so zvýšenou opatrnosťou a vykonávané 

ručným spôsobom 
- počas realizácie stavby stavebník prizve zástupcov TAT a.s. k obhliadke rozkopávky – 

prípravy územia 
- požadujeme písomné stanovisko o vykurovaní trávnika a jeho využití v novom projekte, 

príp. využitie horúcovodu k prevádzkovaniu ostatných objektov. Prípadné iné zmeny napr. 
umiestnenie OST a pod. je potrebné riešiť s našimi pracovníkmi 

- všetky zmeny s prevádzkovaním horúcovodu musia byť písomne doručené a spracované 
v projektovej dokumentácii a doručené na vyjadrenie 

- pred spracovaním projektu stavebného povolenia požadujeme informovať a kontaktovať 
pracovníkov našej spoločnosti o možnosti využitia horúcovodu, resp. jeho stavebných 
úpravách a prípadných zmenách 

- projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie požadujeme doručiť na vyjadrenie 
 
Okresné riaditeľstvo PZ Trnava,  ODI Trnava  
Zn. ORPZ-TT-ODI-11-054/2013                                                                  zo dňa 30.04.2013  
1. vydávanie určenia na použitie dopravného značenia a dopravných zariadení podlieha 

konaniu v zmysle zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný  zákon ), preto 
ODI Trnava žiada pred realizáciou stavby  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  (cestný zákon ) 
b. / trvalého dopravné 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 ) 

2. žiadame, aby predložená dokumentácia dopravného značenia bola v súlade s platnou 
legislatívou, teda podľa Vyhl. 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 

 
UPC Trnavatel, s.r.o.  
Zn. TTel/056/2013                                                                                       zo dňa 17.04.2013  
- pred zahájením  stavby zabezpečiť u Trnavatel 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 
- úpred zásypom pozvať zástupcu Trnavatel s.r.o. na obhliadku, či káble nie sú porušené 
- zásyp káblov vykonať predpísaným sypkým materiálom a položiť mechanickú ochranu nad 

káblami 
 
Slovak Telekom, a.s. 
Zn.13-18629045-TT                                                                                    zo dňa 06.05.2013                                                                                        
- dodržať všetky podmienky vyjadrenia zn. 13-18629045-TT zo dňa 06.05.2013 
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Orange Slovensko a.s. 
Zn. BA-0770/2013                                                                                        zo dňa 02.04.2013 
- nakoľko dôjde ku stret PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., je potrebné dodržať 

všetky podmienky vyjadrenia č. BA-0770/2013 zo dňa 02.04.2013 
Siemens  
Zn. PD/TT/011a/13                                                                                       zo dňa 12.04.2013  
- pred zahájením prác požadujeme zakresliť siete prevádzkovateľom verejného osvetlenia 

a vytýčiť ich v teréne 
-  v prípade križovania alebo súbehu  sietí, resp. zariadení so zariadením verejného 

osvetlenia požadujeme dodržanie všetkých platných noriem STN a predpisov 
- pred zasypaním káblov VO požadujeme k realizácii predvolať nášho pracovníka, ktorý 

prekontroluje 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 čase kolaudácie žiadame predložiť kópiu stavebného denníka 
- k odovzdaniu staveniska a ku kolaudácii požadujeme byť prizvaní 
- 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 

výšku 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 žiadame ihneď nahlásiť poruchu    

 

TT-IT, s.r.o. 
Zn.13/04/15/1/MV                                                                                        zo dňa 15.04.2013 
- v prípade potreby je možné požiadať správcu siete o jej vytýčenie v teréne 
- v prípade, že pri realizácii výkopových prác dôjde k stretu s uvedeným vedením 

požadujeme rešpektovať existujúce vedenie optickej siete Tomnet a realizáciu výkopových 
prác vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania strojných mechanizmov 
v zmysle § 66  zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách  

- v prípade, že pri realizácii prác dôjde k potrebe prekládky uvedeného  vedenia požadujeme 
prekládku vykonať po vzájomnej dohode  a s dostatočným predstihom uvedenia dátumu 
realizácie prekládky siete Tomnet spolu s ostatným vedením 

 
SWAN, a.s. 
Zn.2013/TT/15                                                                                              zo dňa 16.04.2013 
- pri realizácii zemných prác v mieste vedenia optickej siete požadujeme dodržiavať platné 

predpisy podľa STN 736005 a STN 333300 
- realizáciu výkopových prác 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení 

a zariadení požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania strojných 
mechanizmov v zmysle § 66 a § 67 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických 
komunikáciách 

- jestvujúce káble musia byť vytýčené 
- zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je dodávateľ stavby 

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

 
ELTODO EG, a.s. 
Zn.310413/3500/Mi                                                                                      zo dňa 25.04.2013 
- pred realizáciou uvedenej stavby žiadame vytýčiť trasy SANET-u našou organizáciou 
- v prípade potreby prekládky siete SANET žiadame predložiť na schválenie projektovú 

dokumentáciu prekládky 
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Technická inšpekcia, a.s.  
Odborné stanovisko k PD stavby č. 02854/4/2013                                     zo dňa 28.04.2013   
-   z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti 

technických zariadení je potrebné dodržať plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, 
ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a 
technických zariadení môže ovplyvniť stav bezpečnosti  a ochrany zdravia pri práci a to 
v zmysle uvedeného odborného stanoviska 

 
Ministerstvo životného prostredia  SR                                                         zo dňa 26.02.2013      
- dodržať všetky podmienky Záverečného stanoviska č. 2842/2013-3.4/ak zo dňa 

27.02.2013 vydaného MŽP SR podľa § 37 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov v plnom rozsahu 

 
20. Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavebných prác je stavebník 

povinný dodržať ustanovenia VZN č.171 o nakladaní s komunálnymi, stavebnými a 
drobnými stavebnými odpadmi a ustanovenia zákona 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 
21. 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. 

 
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. Za súlad priestorovej polohy stavby s overenou dokumentáciou zodpovedá stavebník. 
 

25. 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). 

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

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

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

právoplatnosti stavebného povolenia. 
 

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

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

§ 79 stavebného zákona. 
 

30. Pred vydaním kolaudačného rozhodnutia na stavbu „CITY ARENA TRNAVA - SO B01 
Stavebná jama, SO B02  Polyfunkčné centrum“ musí byť  zrealizovaná a uvedená do 
užívania stavba „CITY ARENA TRNAVA - SO A02 Prekládky inžinierskych 
sietí“, stavba „CITY ARENA TRNAVA - SO A03 Dopravné stavby“ a vodná stavba 
„Trnava – vodovody a kanalizácie“ v rozsahu stavebných objektov SO 01 až SO 07“.   
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31. V rámci návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia musia byť  na  Mesto  Trnava,  odbor  

stavebný a životného  prostredia  odovzdané  všetky  podklady  v   zmysle  §  17 Vyhl.        
č.  453/2000 Z.z., geometrický plán a energetický certifikát budovy. 

 
32. 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. 

 
33. 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 City-Arena PLUS a.s., IČO 47009616, Ulica Kapitulská 5, 917 01  Trnava  
podal dňa 29. 04. 2013 na  tunajšom   úrade  žiadosť o vydanie stavebného povolenia na 
stavbu „CITY ARENA TRNAVA - SO B01 Stavebná jama, SO B02  Polyfunkčné centrum“   
v stavebnom konaní. 

 
Stavebný úrad prerušil stavebné konanie dňa 27.05.2013 rozhodnutím mesta Trnava zn. 

OSaŽP/4862-23433/2013/Šm a vyzval stavebníka na doplnenie podania a po doložení všetkých 
chýbajúcich podkladov  pokračoval v konaní.  

 
      Stavebný  úrad  v uskutočnenom konaní  preskúmal  predloženú žiadosť  podľa ust. § 62 
stavebného zákona. Prejednaním  žiadosti na  základe oznámenia verejnou vyhláškou           
zn. OSaŽP/4862-53948/2013/Šm zo dňa 24.07.2013, ktorá bola vyvesená na úradnej tabuli 
Mesta Trnava v dňoch od    24.07.2013 do 08.08.2013,  bolo zistené,   že   uskutočnením  
stavby   nie  sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane ohrozené či obmedzené práva 
a oprávnené záujmy účastníkov konania.  
 
      Dokumentácia  stavby  spĺňa  stanovené  požiadavky  zák.  č. 50/1976  Z.z., vyhl.           
č. 453/2000 Z.z. v znení neskorších zmien  a doplnkov. Stavebný úrad v priebehu konania 
nenašiel dôvody, ktoré by  bránili povoleniu stavby a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo 
výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
       
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, KPÚ 
Trnava, MŽP SR, TAT a.s., Obvodný pozemkový úrad Trnava, ELTODO EG, a.s., TT-IT s.r.o., 
SWAN a.s., Siemens s.r.o., Orange Slovensko a.s.,     T-Com, a.s., Technická inšpekcia a.s., 
ŽSR SR, UPC Trnavatel s.r.o.,  KR HaZZ Trnava,  OR PZ ODI Trnava, Obvodný úrad životného 
prostredia v Trnave - oddelenie OPaK, ŠVS, OH, OČO, SVP š.p.,  Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva v Trnave, Mesto Trnava, MsÚ Trnava – odbor územného rozvoja a koncepcií, 
Mesto Trnava, MsÚ Trnava – odbor dopravy a komunálnych služieb.  Ich pripomienky boli 
skoordinované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia. 
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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 1000,- eur  bol zaplatený dňa 29.07.2013. 
 
 

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   

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. 
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Príloha: 1x projektová dokumentácia 
              (pre stavebníka a k spisu) 
 
Príloha na vyvesenie 
1x situácia v M 1: 500 (výkres č. 001) s vyznačením navrhovanej stavby  
 
 
 
 
 
 
 
                                           ...............................                            ............................ 
                                          

                vyvesené dňa zvesené dňa 

 
 
 
Doručí sa 
- účastníci konania: 
1. City-Arena PLUS a.s.,  Ulica Kapitulská 5, 917 01  Trnava   
2. City- Arena, a.s.,  Ulica Kapitulská 5, 917 01  Trnava 
3. Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, Trnav 
4. ÖMV Slovensko s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 
5. Projektant: Adamec&Adamec, s.r.o., Ing.arch. Pavol Adamec, Kapitulská 5,  

                  917 01 Trnava 
Na vedomie  
6. Mestský úrad Trnava – odbor právny a majetkový 
7. ZSE, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
8. SPP – distribúcia, a.s., LC Nové Mesto nad Váhom, Podjavorinskej 10,  

915 01 Nové Mesto nad Váhom 
9. TAVOS, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany 
10. SlovakTelekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
11. KPÚ Trnava, Ulica Cukrová 1, 917 01  Trnava 
12. TAT, a.s.,  Ulica Coburgova 84, Trnava 
13. Siemens, s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zodpovedný: Mestský úrad  v Trnave – odbor stavebný a životného prostredia,  
                      Ing. Iveta Miterková,  Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava 
  


