
Mesto Trnava 
Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava 

Doporučene 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Trnava 
OSaŽP/865- Ing. Hrubý 13.07.2017 
66933/2017/MH 033/3236 205 

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

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

Žiadateľ - spoločnosť MEFAL Invest, s.r.o., IČO: 35938218, Hviezdoslavovo 
námestie 13, 811 02 Bratislava v zastúpení Ing. Ivana Berlanská - ENGIPRO, IČO: 
41954394, Vážska 3568/41, 921 01 Piešťany podal dňa 30.05.2016 na tunajší špeciálny 
stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: 

„OZ Kamenný mlyn, obytná zóna I. etapa" 
v rozsahu stavebného objektu 

„SO 101 Cesty a spevnené plochy - obslužná komunikácia" 

miesto stavby: Kamenná cesta, OZ Kamenný mlyn (za cintorínom) 
na pozemkoch parc.č: 10138/266, 10138/269, 10138/271, 10138/357, 10138/358, 10138/361, 

10138/365, 10138/366, 10138/557, 10138/561, 10138/562, 10138/563, 
10138/569,10138/576 - parcely reg „C" 

katastrálne územie: Trnava 
obec: Trnava 
pre stavebníka: MEFAL Invest, s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 
projektant DS-projekt, s.r.o. - Ing. Soňa Ridillová, Bosákova 7, 851 04 Bratislava 

Uvedeným dňom bolo zahájené stavebné konanie. 

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

„OZ Kamenný mlyn, obytná zóna I. etapa" 
v rozsahu stavebného objektu 

„SO 101 Cesty a spevnené plochy - obslužná komunikácia" 
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Základné údaje charakterizujúce stavbu: 
Predložený projekt rieši vybudovanie ďalšej etapy siete budúcich miestnych komunikácií 

v lokalite obytnej zóny Kamenný mlyn. Navrhované komunikácie budú plynule napojené na 
plánované (zatiaľ ešte stavebne nevybudované) komunikácie riešené v predchádzajúcich 
etapách. V zmysle projektu budú na ne pripojené na štyroch miestach - 1x na III. etapu, 2x na 
IV. etapu a 1x na západné prepojenie. Súčasťou budovaných spevnených plôch budú okrem 
samotných komunikácií aj chodníky pre peších a parkovacie státia. 

Komunikácia pripojená na III. etapu bude mať mierne ľavotočivý priebeh, nasledovať 
bude z nej odbočenie vpravo. Toto odbočenie bude ukončené slepo s rozšírenou plochou na 
konci kvôli možnosti otáčania áut, po ľavej strane tejto slepej cesty bude vedený chodník pre 
peších šírky 1,5 m. Približne v strede trasy bude cez cestu riešený spomaľovací prah. Hlavná 
trasa bude ďalej pokračovať priamo, nasleduje pripojenie vľavo na IV. etapu, vzápätí za týmto 
odbočením bude riešená upokojená komunikácia šírky 5,0 m, následne hlavná komunikácia 
mierne zatočí vpravo, až príde do miesta navrhovanej križovatky. Od napojenia na III. etapu až 
po túto križovatku bude ľavú stranu komunikácie lemovať chodník pre peších šírky 2,25 m. Na 
križovatke bude riešené odbočenie vľavo í vpravo, ako aj ďalšie priame pokračovanie. Priame 
pokračovanie bude v zmysle PD vzápätí ukončené (predpokladá sa ďalšie pokračovanie 
v rámci ďalšej etapy výstavby). Pravé odbočenie z križovatky bude opäť slepé, ukončené 
rozšírenou plochou na konci kvôli možnosti otáčania áut, s chodníkom šírky 1,5 m vedenom po 
pravej strane cesty. 

Odbočenie vľavo povedie ďalej, za križovatkou nasleduje zatočenie vľavo a vzápätí 
vpravo, cesta bude ďalej vedená miernym ľavotočivým rádiusom, ešte pred týmto vedením 
bude z nej riešené odbočenie na upokojenu komunikáciu šírky 5,5 m s 1,5 m chodníkom pre 
peších po jej ľavej strane. Za touto upokojenou komunikáciou bude z hlavnej komunikácie 
riešené ďalšie odbočenie vpravo. Trasa hlavnej komunikácie sa po priamom vedení napojí na 
etapu IV, oproti napojeniu bude riešené parkovisko pre 10 áut. Z napojenia bude možné odbočiť 
aj vpravo, týmto odbočením príde k opätovnému spojeniu hlavnej trasy a pravého odbočenia 
spomenutého vyššie. Trasa vzájomného prepojenia bude po pravej strane lemovaná 
pozdĺžnymi parkovacími státiami, vľavo bude riešené najskôr malé parkovisko s piatimi státiami 
(1 pre imobilných) s priamym parkovaním z komunikácie a následné väčšie parkovisko so 
šiestimi státiami a krátkou parkoviskovou komunikáciou pripojenou na hlavnú cestu. Po ľavej 
strane tejto spojovacej časti komunikácie bude vedený chodník pre peších. Od vyššie 
spomenutej hlavnej križovatky bude hlavná trasa po ľavej strane lemovaná odstavnými 
parkovacími pásmi pre pozdĺžne parkovanie, pásy budú vzájomne oddelené malými plochami 
zelene. Rovnakým spôsobom bude lemované aj už spomenuté pravé odbočenie z tejto hlavnej 
komunikácie. Za oboma pásmi pozdĺžnych státí bude nasledovať chodník pre peších šírky 1,7 
m. 

Vyššie opísaná lokalita sa ľavým odbočením pripojí na etapu „západného prepojenia", 
ale pokračovať bude aj priamo k navrhovaným bytovým domom. Komunikácia bude mať šírku 
6,0 m, po ľavej strane bude lemovaná chodníkom pre peších šírky 2,0 m. Najskôr z nej bude 
možné odbočenie vľavo na parkovisko s 34 šikmými parkovacími státiami, parkovisko bude 
zjednosmernené, následne hlavná komunikácia zatočí mierne vľavo a od samotného zatočenia 
bude po jej oboch stranách riešených spolu 94 kolmých parkovacích státí, potom bude 
komunikácia ukončená. Za státiami vpravo bude vedená úzka spevnená plocha šírky 1,0 m. 
V rámci státí budú tri určené pre imobilných. 

Plocha komunikácií bude z asfaltu, upokojené komunikácie, státia, parkovacie pruhy 
pozdĺž komunikácií a chodníky pre peších budú mať dlažobný povrch. Priechody cez 
komunikácie budú riešené bezbariérovo. Na vybraných miestach podľa výkresu situácie budú 
riešené plochy zelene - zatrávnenie. V lokalite budú riešené siete, VO, kanalizácia - nie je 
predmetom tohto konania. Odvodnenie bude riešené do siete uličných vpustov. 

Pretože návrh na stavebné povolenie poskytuje dostatočné podklady na posúdenie, 
upúšťa špeciálny stavebný úrad v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho 
zisťovania spojeného s ústnym pojednávaním. 
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Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov na Mestskom úrade v Trnave - odbore 
stavebnom a životného prostredia, na referáte špeciálneho stavebného úradu pre miestne 
a účelové komunikácie - na II. poschodí, č. dv. 205 a svoje námietky a pripomienky 
uplatniť k návrhu najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak na ne 
nebude prihliadnuté. 

Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť 
svoje pripomienky a námietky účastníci stavebného konania, inak stavebný úrad nemusí na 
ne prihliadnuť. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, 
stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. 

Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí stavebného konania, neoznámi v 
určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so 
stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

V súlade s § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
Vás upovedomujeme o tom, že Vaša žiadosť nebude vybavená do 30 dní od začatia konania 
(resp. od úplného doplnenia žiadosti) z dôvodu, že preskúmanie žiadosti si vyžaduje 
oboznámenie účastníkov konania a dotknutých orgánov. 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona. 

Oznámenie s prílohou musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta 
Trnava. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia. 

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

Ing. Iveta Miterková 
vedúca odboru stavebného a životného prostredia 

na základe písomného poverenia 

Príloha na vyvesenie: 
- vzhľadom na veľký rozsah výkresovej dokumentácie je možné do výkresov nahliadnuť 

na MsÚ Trnava, kane. č. 205 

vyvesené dňa zvesené dňa 
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Poručí sa 
- účastníci konania: 
1. MEFAL Invest, s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 
2. Ing. Ivana Berlanská - ENGIPRO, Vážska 3568/41, 921 01 Piešťany 
3. Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava 
4. Kamenáč, s.r.o., Holubyho 71, 902 01 Pezinok 
5. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava 
6. Projektant: DS-projekt, s.r.o. - Ing. Soňa Ridillová, Bosákova 7, 851 04 Bratislava 
7. ostatní účastníci konania formou verejnej vyhlášky 

vlastníci susedných pozemkov 
- dotknuté orgány a organizácie: 
8. cestný správny orgán - Mesto Trnava vz. MsÚ v Trnave - odbor dopravy a komunálnych služieb 
9. Okresný úrad Trnava - odbor starostlivosti o ŽP, Ulica Kollárova 8, 917 02 Trnava 
10. OR PZ - ODI, Starohájska ulica 3, 917 01 Trnava 
11. KPÚ Trnava, Cukrová ulica 1, 917 01 Trnava 
12. Západoslovenská distribučná, a.s., Ulica Ružindolská 12, 917 01 Trnava 
13. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
14. SPP - distribúcia, a.s., Ulica Kollárova 25, 917 01 Trnava 
15. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
16. TAVOS, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany 
17. TAVOS, a.s., Závod Trnava, Ulica Fraňa Kráľa 1, 917 01 Trnava 
18. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
19. Siemens, s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 
20. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 
21. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Horné Bašty 29, 917 01 Trnava 
22. SWAN, a.s., Ulica Bernolákova 1, 917 01 Trnava 
23. TT-IT, s.r.o, Ulica Trhová 2, 917 01 Trnava 
24. OR HaZZ Trnava, Ulica Rybníková 9, 917 01 Trnava 
25. RÚVZ so sídlom v Trnave, Ulica Limbová 6, 917 09 Trnava 
26. Slovenský pozemkový fond - regionálny odbor Trnava, Ulica Vajanského 22, 917 01 Trnava 
Na vedomie 
27. Mestský úrad Trnava - odbor územného rozvoja a koncepcií 
28. Mestský úrad Trnava - odbor právny a majetkový 

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


