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Ú Z E M N É R O Z H O D N U T I E 

( V E R E J N Á V Y H L Á Š K A ) 

Navrhovateľ HAGER s.r.o., IČO 47136855, Ulica Mikovíniho 10, 917 01 Trnava, ako 
nájomca nehnuteľnosti so súp.č. 419, postavenej na pare.č. 554 a pozemku parc.č. 554 
(nájomná zmluva uzavretá medzi vlastníkom: Martin Hačko, Lúčna 7407/41, 917 05 Trnava -
Modranka a nájomcom: HAGER s.r.o., Kozácka 2414/32, 917 01 Trnava - dňa 05.12.2016) 
podal dňa 27. 03. 2017 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o 
umiestnení stavby: Bytový dom s priestormi pre obchod a služby (rekonštrukcia 
mešiackeho domu Halenárska 14)", na pozemkoch parc.č.: 507, 554, 555, 8842/1, kat 
územie: Trnava. 

Začatie konania bolo oznámené verejnou vyhláškou č.:OSaŽP/30245-17301/2017/UI 
zo dňa 05.04.2017, ktorá bola vyvesená na úradnej tabuli od 07.07.2017 do 24.07.2017. 

Vzhľadom na to, že predložený návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby spolu 
s prílohami neposkytoval dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby, 
bolo územné konanie rozhodnutím č. OSaŽP/30245-12222/2017/DD zo dňa 09.03.2017 
prerušené a navrhovateľ bol vyzvaný, aby podanie doplnil o požadovanú dokladovú časť. Po 
doplnení dokladovej časti pokračoval stavebný úrad v územnom konaní. 

Mesto Trnava - správny orgán podľa § 27 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, ako príslušný stavebný úrad podľa §33, § 
117 ods.1 a §140 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej 
len stavebný zákon), v znení neskorších predpisov posúdilo návrh podľa ust. § 37 stavebného 
zákona, ust. § 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. a vyhlášky č. 532/2002 Z.z. o všeobecných 
technických požiadavkách na výstavbu, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona. Na základe tohto posúdenia vydáva podľa ust. § 39 a § 39a 
stavebného zákona a podľa ust. § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

r o z h o d n u t i e o u m i e s t n e n í s t a v b y 
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„Bytový dom s priestormi pre obchod a služby (rekonštrukcia meštianskeho 
domu Halenárska 14)" 

tak ako je zakreslené v celkovej situácii stavby v M 1:250 (výkres č. 1), ktorá tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tohto rozhodnutia. 

súpisné číslo stavby: 419 
miesto stavby: Ulica Halenárska 14 
na pozemku parc.č: 507, 554, 555, 8842/1 
katastrálne územie: Trnava, č.864790 
obec: Trnava 
pre stavebníka: HAGER s.r.o., IČO 47136855, Ulica Mikovíniho 10, 917 01 Trnava 
projektant: Ing.Stanislav Soják, kancelária Lomonosovova 6, 917 08 Trnava 

Základné údaje charakterizujúce stavbu: 
Projektová dokumentácie pre územné rozhodnutie rieši rekonštrukciu existujúceho 
meštianskeho domu, nachádzajúceho sa v centrálnej mestskej zóne v MPT Trnava. Hmotová 
štruktúra existujúceho meštianskeho domu prejazdového typu pozostáva z troch dobových častí 
pôdorysne usporiadaných do tvaru písmena „U". 

Najstaršia je južná časť priečelia s dvorovým krídlom, ktorá je stredoveká. Táto časť bude 
prezentovaná s priznaním zachovaných historických nálezových hodnôt charakterizujúcich 
stredovekú podstatu domu s úpravou krovu so štítom do ulice a sedlovou strechou do hĺbky 
pozemku so sklonom 50°. Z uličnej strany bude zárezom v chodníku odhalená pôvodná niveleta 
terénu. V rámci celého objektu z exteriéru a tiež interiéru budú prezentované všetky zachované 
historické prvky. Súčasné vonkajšie schodisko do poschodia bude zrušené a bude nahradené 
novým otvoreným pozdĺž severnej fasády stredovekého domu tak, ako ho našli mapové 
podklady staršieho stavu zástavby na parcele. 
Severná časť uličného priečelia a dvorového krídla je staršia renesančná stavba. Severné 
dvorné krídlo je natoľko degradované, že musí byť nahradené novou konštrukciou. 
Stredná časť domu je mladšia renesancia dostavaná medzi stredoveký dom a starší 
renesančný. Stredná časť je s prejazdom. Tieto renesančné dve časti domu budú prezentované 
jednotiacim výrazom meštianskeho domu so zachovanými renesančnými výrazovými znakmi. 
Po ukončení stavby v dvornej časti pozemku parc.č. 555 bude v súčasnosti vybúraný prejazd 
znovu zaklenutý falošnou valbovou klenbou novodobej konštrukcie. V suterénoch a na prízemí 
budú zachované všetky pôvodné zaklenuté priestory. 
Z dôvodu havarijného stavu narušených častí citovaných konštrukcií , bolo investorovi 
rozhodnutím č. OSaŽP/32482-60442/2017/UI zo dňa 05.06.2017 nariadené vykonať 
neodkladné zabezpečovacie práce, v rozsahu uvedenom v PD - časť architektúra -
„Zabezpečovacie práce - technická správa časť „Statika", vypracovanej Ing.Mariánom 
Petrášom, autorizovaným stavebným inžinierom pre statiku stavieb. 

Z dispozično-prevádzkového hľadiska objekt bude pozostávať z dvoch výškovo rozdielnych 
hmôt. Južné bočné krídlo na pravej strane pôdorysu bude mať dve nadzemné podlažia a obytné 
podkrovie, stredné a ľavé bočné krídlo bude jednopodlažné s obytným podkrovím. Objekt je 
centrálne umiestneným podbráním rozdelený na dva samostatné funkčné celky. Podlahy 
v miestnostiach budú v rôznych výškových úrovniach. 
V úrovni 1.NP sú navrhnuté prenajímateľné priestory určené pre obchod a služby. V podkroví 
stredného ľavého (severného) bočného krídla sú navrhnuté dve dvojizbové bytové jednotky (byt 
A a byt B), prístupné centrálne umiestneným vnútorným schodiskom. Na 2.NP južného 
bočného krídla bude situovaný trojizbový byt (C) prístupný z dvorovej časti objektu čiastočne 
krytým vonkajším schodiskom cez zádverie. V podkroví južného bočného krídla je navrhnutý 
ďalší trojizbový byt (D) prístupný zo zádveria na 2.NP samostatným vnútorným schodiskom. 

V bytovom dome budú umiestnené 4 bytové jednotky 
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Byt „A" o celkovej úžitkovej ploche: 59,75 m2 

Byt „B" o celkovej úžitkovej ploche: 58,86 m2 

Byt „C" o celkovej úžitkovej ploche: 72,34 m2 

Byt „D" o celkovej úžitkovej ploche: 85,64 m2 

Zastavaná plocha objektu: 353,36 m2 

Objekt bude zastrešený sústavou šikmých sedlových a pultových striech s rôznymi výškami 
hrebeňov a odkvapových hrán a so sklonmi od 33 do 50°. Vikiere a časť bočného krídla budú 
ukončené plochými strechami so sklonom 2 resp. 5%. 
Na pozemku budú realizované inžinierske siete a spevnené plochy ciest a parkovísk spoločne 
a v rámci investície „Bytového domu s vybavenosťou", realizovaného na pozemku parc.č. 555, 
554. V rámci stavby bude potrebné naplánovať a skoordinovať prekládku, resp. posun sietí NN 
elektro a slaboprúdových rozvodov Telekomunikácií a spoločnosti SWAN vedúcich v chodníku 
pozdĺž uličnej fasády. 
V rámci rekonštrukcie Halenarskej ulice v Trnave bude v ďalšom stupni konania samostatný 
projekt riešiť prípadné prekládky vedenia - káblov jednotlivých správcov inž. sietí. 

Vodovod: 
Pre stavbu bytového domu, umiestneného na pozemku parc.č. 555 - t.j. za historickým 
objektom, bola vybudovaná nová vodovodná prípojka rPED63. V podbrání je umiestnená nová 
vodomerna šachta sfakturačným meradlom MNQN 10 DN 40. Napojenie navrhovaného 
historického objektu bude na jestvujúcu časť prípojky v podbrání, za meraním potreby vody. 
Ľavá časť objektu bude zásobovaná vodovodnou prípojkou rPED 32 a rPED40 a pravá časť 
objektu bude zásobovaná prípojkou rPED50. 

Kanalizácia: 
Kanalizačné vývody z objektu a potrubie od dažďových vôd sú navrhnuté z PVC rúr profilu 
D125 - 160. Navrhnuté potrubie zaústi do kanalizačnej šachty, osadenej na kanalizačnej 
prípojke DN 250. Do verejnej kanalizácie sa odvedú aj dažďové vody zo strechy plochy 205 m3 

a zo spevnených plôch o výmere 80 m2. 

NN prípojka 
NN káblová prípojka do objektu je zrealizovaná zaslučkovaním NN kábla NAYY 4x240 
prechádzajúceho po Halenarskej ulici cez novo vybudovanú rozpojovaciu skriňu SR umiestnenú 
na pozemku investora. Z dôvodu požiadaviek nových vývodov, bude uvedená SR vymenená za 
SR4. Z uvedenej SR4 bude vybudovaný NN kábel do novej trafostanice na Kapitulskej č. 20 
cez dvor a parc.č. 554, 555. Vybudovaná SR 4 je zároveň deliace miesto. Meranie objektu bude 
v rozvádzači RE, umiestnenom v podbrání na verejne prístupnom mieste. 

Technologická elektroinštalácia (vykurovanie) 
Pre potrebu napájania a regulácie kúrenia objektu bytového domu bude v rozvádzačoch 
zabezpečené istenie a v priestoroch vybavenosti aj spínanie priamo výhrevného vykurovania 
realizovaného elektrickými konvektormi kúrenia a infra panelmi kúrenia. 
Pre potrebu odvetrania bude v príslušných rozvádzačoch zabezpečené napájanie VZT 
jednotiek. 

Vzduchotechnika 
Časť priestorov bude vetraná núteným spôsobom a časť prirodzeným spôsobom. Odvetranie 
WC bude núteným spôsobom ventilátormi s časovým dobehom. Do jednotlivých kuchýň budú 
osadené recirkulačné digestory s uhlíkovým filtrom. Strojné zariadenie VZT bude umiestnené 
v priestoroch, ktoré sa vetrajú. Potrubie v týchto priestoroch bude umiestnené pod stropom. 

Terénne a sadové úpravy 
Na pozemku bude zeleň riešená v rámci dvora realizovanej novostavby bytového domu 
s vybavenosťou (parc.č. 555). 
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Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky: 

1 Navrhovaná stavba „Bytový dom s priestormi pre obchod a služby (rekonštrukcia 
meštianskeho domu Halenárska 14) bude umiestnená na pozemkocj pare. č 554, 
555, 507, 8842/1 - pare. reg. „C", v k.ú. Trnava podľa celkovej situácie stavby v mierke 
1:250 (výkres č. 1), ktorá je súčasťou tohto územného rozhodnutia. 
- max rozmery stavby nepravidelného pôdorysu sú: 12,140 x 11,980 m, 13,720 x 17,610 

m, podchod: 3,540 x 9,040 m 
max. výšky hrebeňov striech (krov sp štítom do ulice a sedlová strecha do hĺbky 

pozemku so sklonom 50 stupňov) sa určuje max. na +8,245 m a10,221 m od úrovne + 
0,000 m, ktorou je podlaha 1.NP 
- bod + 0,000 m = 146,55 n.m.BPV 

2. Navrhovaná stavba bude vyprojektovaná v zmysle požiamo-bezpečnostných predpisov, 
hygienických predpisov a príslušných STN (vyhláška č. 532 MŽP SR z r. 2002, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu 
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie). 

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

4. Dodržiavať ustanovenia zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane pnrody a krajiny v znení 
neskorších predpisov, na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny 
(§ 12). Na nevyhnutný výrub drevín vydalo Mesto Trnava rozhodnutie - súhlas dňa 
16.05.2017 pod č. OSaŽP/32275-33699/2017/Gk s podmienkou finančnej náhrady. 

5 Osobitné podmienky: 
• v ďalšom stupni projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je potrebné 

navrhnúť opatrenia, aby bol splnený záväzný regulativ platného územného plánu 
nasledovne: 

• Dvor meštianskeho domu, kde investor plánuje realizovať stavbu bytového domu 
s priestormi pre obchod a služby, má čiastočne charakter zelene a čiastočne 
charakter rozšíreného obytného priestoru. 

• Napriek oploteniam dvorov možno charakterizovať tento priestor ako 
vnútroblokovú zeleň so všetkými jej prvkami. Výsadby v týchto priestoroch musia 
byť realizované na základe projektovej dokumentácie, ktorá musí rešpektovať 
jednotlivé body všeobecne platných zásad "Urbanisticko-historický výskum a 
návrh zásad na pamiatkovú ochranu MPR Trnava (KPÚ Trnava 12/12) a musí byť 
súčasťou projektu obnovy alebo úpravy objektu situovaného na území 
pamiatkovej rezervácie. 

• Podľa veľkosti priestoru a svetelných podmienok vytvoriť návrh výsadby zelene z 
domácich druhov ovocných, alebo okrasných drevín s nízkou náročnosťou na 
životne podmienky a to vo forme stromov, kríkov popínavých drevín, ale aj 
kvetinovej výzdoby. 

• V maximálne možnej miere ponechať v dvorových častiach objektov zeleň, 
nenahrádzať ju celoplošne parkoviskami, nezmenšovať neúmerne plochu dvorov 
a ponechať dvorom ich pôvodnú funkciu - úžitková záhrada a priestor na oddych. 

• Zeleň spevnených plôch a parkovísk na úrovni terénu riešiť formou bodovej, resp. 
líniovej stromovej zelene - min. 1 strom na 80 m2 plochy parkoviska. 

• V rámci plôch zelene vytvárať podmienky na správne hospodárenie s dažďovou 
vodou formou jej zachytávania a využitia v mieste dopadu v podobe úžitkovej 
vody, opatreniami na podporu vsakovania (spevnené plochy so zvýšenou 
priepustnosťou). 
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• Projekt sadových úprav požadujeme predložiť v samostatnom stavebnom objekte, 
osobou s príslušným odborným vzdelaním. 

• Návrh sadových úprav a sortiment drevín žiadame v rozpracovanosti konzultovať 
na MsÚ OÚRaK - referáte ekologie. 

• pred vydaním stavebného povolenia treba doložiť výpočet statickej dopravy ktorý 
musí obsahovať aj číselnú hodnotu pre odstavné stojiská 

• objekt spĺňa nároky na statickú dopravu pre byty, 
• nároky na statickú dopravu pre vybavenosť objekt nespĺňa, parkovanie pre 

vybudovanosť bude riešená v rámci spoplatneného parkovania v CMZ, s takýmto 
riešením súhlasíme pokiaľ budú rešpektovať spoplatnenie parkovania a nikdy 
nebudú vyhradené parkovacie miesta pre danný objekt 

• požadujeme zakresliť parkovacie miesta pre bicykle, počet parkovacích miest pre 
bicykle je 20 % parkovacích miest pre motorové vozidlá. Počet musí zohľadniť aj 
parkovanie pre služby. 

• pri potrebách akýchkoľvek zásahov do komunikácie, či verejnej zelene je potrebné 
požiadať MsÚ-ODaKS o rozkopávkové povolenie 

• spätnú úpravu požadujeme realizovať v rovnakom technickom a stavebnom 
prevedení ako je uvedené v rozkopávkovom povolení 

• pri obmedzení dopravy a nutnosti použitia prenosného dopravného značenia, je 
potrebné požiadať MsU-ODaKS o vydanie určenia na prenosné dopravné značenie 

• v prípade potreby zradenia nového vjazdu je potrebné požiadať MsÚ-ODaKS o 
povolenie na zriadenie vjazdu. 

Zabezpečiť dodržanie ustanovení normy STN 73 6005 - Priestorová úprava vedenia 
technického vybavenia.. 

Zabezpečiť dodržanie všetkých zákonných ustanovení na ochranu povrchových 
a podzemných vôd pri výstavbe a prevádzkovaní. 

. Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavebných prác je stavebník 
povinný dodržať ustanovenia VZN č.462 o nakladaní s komunálnymi, stavebnými a 
drobnými stavebnými odpadmi a ustanovenia zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Pred začatím výkopových prác vytýčiť všetky dotknuté inžinierske siete ich správcami 
a dodržať ochranné a bezpečnostné pásma. 

0. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie budú dodržané podmienky uvedené vo 
vyjadreniach zainteresovaných orgánov a organizácií: 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
č. RUVZ/2017/02214/Ha-HZP zo dňa 03.04.2017 

predložiť výsledok kvality vody pri kolaudácii stavby podľa 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. 

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOPaK 
č. OU-TT-OSZP3-2017/002043/SSOPaK/Ze zo dňa 11.01.2017 

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 prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) je v zmysle § 47 ods.3 zákona 
o ochrane prírody potrebný súhlas Mesta Trnava v zastúpení primátorom mesta. V 
rozhodnutí Mesto Trnava zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu , 
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prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 
zákona o ochrane prírody 
pred realizáciou investičnej akcie je nevyhnutné zistiť, či sa v budove vyskytujú 
chránené živočíchy (najmä netopiere resp. vtáky), alebo ich hniezda. V prípade ich 
zistenia treba vykonať príslušné opatrenia v súlade s § 3 ods. 4 a ods. 5 zákona 
o ochrane prírody, aby neprišlo k ohrozeniu týchto chránených živočíchov a porušovaniu 
§ 35 zákona o ochrane prírody. Upozorňujeme na skutočnosť, že na odchyt a akúkoľvek 
manipuláciu s chránenými druhmi, ich hniezdami a vývinovými štádiami sa vyžaduje 
výnimka Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, v súlade s § 65 ods. 1 
písm. h) zákona o ochrane prírody. 

- V prípade, že povoľovaná stavebná činnosť (výkopové práce) spôsobí šírenie inváznych 
druhov rastlín na výkopom porušených plochách, vlastník, správca, alebo užívateľ 
pozemku je povinný ich odstraňovať na náklady pôvodcu šírenia, v zmysle § 7 ods. 4 
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 poškodzovaniu prípadne 
ničeniu drevín v zmysle § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody 
do projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie žiadame doplniť v textovej 
a výkresovej časti „Projekt sadových úprav", ktorý bude obsahovať zakreslené 
inžinierske siete, druhové zloženie, navrhovaný počet kusov drevín, situačný náčrt 
s presnou lokalizáciou jednotlivých drevín a návrh starostlivosti o výsadbu. 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. 
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 
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a 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 pnrody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka MŽP SR, 
v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody. 

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS 
č. OU-TT-OSZP3-2017/002027/SVS/St zo dňa 13.01.2017 
- pri realizácii stavby a následnom užívaní prevádzky dbať na ochranu podzemných 

a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy , 
podzemných a povrchových vôd 

- zabezpečiť dodržanie ustanovení normy STN 73 6005 - Priestorová úprava vedenia 
technického vybavenia 
realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území 

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP - ŠSOH 
Č.OU-TT-OSZP3-2017/002018/SSOH/Hu zo dňa 11.01.2017 

- pri realizácii daného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona 
o odpadoch 

- ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia príp. zneškodnenia odpadov, ktoré 
vznikli počas výstavby 

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP - ŠSOO 
Č.OU-TT-OSZP3-2017/002023/SSOO/Te zo dňa 12.01.2017 

ak predmetnou stavbou vznikne malý zdroj znečisťovania ovzdušia, jeho povoľovanie 
spadá do kompetencie príslušnej obce v zmysle § 27 zákona o ovzduší. V zmysle § 17 
ods.1 písm. a) na umiestnenie MZZO nie je potrebný súhlas orgánu ochrany ovzdušia. 
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Súhlas sa vyžaduje až na povolenie stavby MZZO a na jeho uvedenie do užívania (do 
prevádzky), žiadosť okrem všeobecných náležitostí musí obsahovať údaje podľa § 17 
ods. 2 zákona o ovzduší 

- v prípade vzniku stredného alebo veľkého ZZO, jeho povoľovanie patrí do kompetencie 
príslušného okresného úradu. Na umiestnenie, povolenie a užívanie stavby stredného 
alebo veľkého zdroja je potrebný súhlas podľa § 17 ods. 1 písm.a) zákona o ovzduší. 

- ako prílohu k žiadosti o vydanie súhlasu je potrebné priložiť predmetnú projektovú 
dokumentáciu na overenie súladu údajov uvedených v žiadosti o vydanie súhlasu 
s údajmi uvedenými v projektovej dokumentácii 

- v prípade, že sa uvažuje s prevádzkou chladiacich zariadení, klimatizačných zariadení, 
tepelných čerpadiel, stacionárnych systémov požiarnej ochrany a hasiacich prístrojov , 
upozorňujeme prevádzkovateľa na plnenie povinností ustanovených v zákone č. 
286/2009 Z.z. o fluorovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a vo vyhláške MŽP SR č. 314/2009 Z.z., ktorú sa vykonáva zákon č. 
286/2009Z.Z. 

pR HaZZ Trnava 
C: ORHZ-TT1-3-001/2017 zo dňa 02.01.2017 
- s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasíme bez pripomienok 
- toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie 

nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou 
dokumentáciou stavby vypracovanou špecialistom PO (12/2016 Ing.Martin Baláž) 
požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní. 

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava zo dňa 31.01.2017 
- z hľadiska rozvoja siete energetiky s predkladanou PD stavby „Bytový dom 

s vybavenosťou" súhlasíme, 
- NN káblová prípojka do objektu je zrealizovaná zaslučkovaním NN kábla NAYY 4x240 

prechádzajúceho po Halenarskej ulici cez novo vybudovanú rozpojovaciu skriňu SR 
umiestnenú na pozemku investora. Z dôvodu požiadaviek nových vývodov, bude 
uvedená SR vymenená za SR 4, 

- Z uvedenej SR4 bude vybudovaný NN kábel do novej trafostanice na Kapitulskej č. 20 
cez dvor a parc.č. 554, 555. Vybudovaná SR4 je zároveň deliace miesto. Meranie 
objektu bude v rozvádzači RE, umiestnenom v podbrání na verejne prístupnom mieste 
4x25, 5x20A/B, 

- Dovoľte nám, aby sme Vás informovali, že dňom 30.6.2005 vstúpili do platnosti nové 
legislatívne podmienky pripojenia žiadateľov na elektrickú distribučnú sústavu, 
prezentované zákonom č. 251/2012 Z.z. a výnosom Úradu pre reguláciu sieťových 
odvetví č. 2/2016, 

- Táto legislatíva stanovuje nové podmienky pripojenia žiadateľov k distribučnej sústave 
Západoslovenská distribučná, a.s., 

- Z tohto dôvodu upozorňujeme na nutnosť uzatvorenia zmluvy o pripojení, ktorá obsahuje 
technické podmienky pripojenia a výšku pripojovacieho poplatku, ktorú uhrádza žiadateľ 
(budúci odberateľ), 

- požadujeme rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma 
v zmysle ustanovení § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a nadväzných 
legislatívnych predpisov, 

- v prípade, že pri umiestnení stavby dôjde k styku so zariadeniami distribučnej siete 
energetiky, ktorý vyvolá požiadavku preložky jej zariadení, požadujeme v ďalšom 
postupovať podľa § 45 zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. 

TAVOS, a.s., Piešťany 
č. 451/2017/Moc zo dňa 12.01.2017 
- k predloženej projektovej dokumentácii nemáme pripomienky, napojenie na verejný 

vodovod a kanalizáciu v majetku a prevádzke našej spoločnosti sa nemení, 
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- nakoľko sa zmenia skutočnosti uvedené v platnej Zmluve o dodávke vody a odvádzaní 
odpadových vôd uzavretej s TAVOS a.s., je nutné zmluvu aktualizovať, 

- k vnútorným zdravotechnickým inštaláciám sa nevyjadrujeme. 
- projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie žiadame predložiť na vyjadrenie. 

Krajský pamiatkový úrad Trnava 
č. KPUTT-2017/4342-2/5454/KAZ zo dňa 23.01.2017 
- s predloženou projektovou dokumentáciou obnovy meštianskeho domu na Halenarskej 

ulici č. 14 v Trnave, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom 
zozname pamiatkového fondu pod číslom 11941/1, ako s podkladom pre vydanie ÚR 
a stavebného povolenia súhlasíme za nasledovných podmienok, ktoré žiadame dodržať 
pri realizácii stavby: 

- 1. Na schodisko do pivničných priestorov pod severnou časťou objektu, použiť ako 
vhodnejší materiál schodiskových stupňov tehlu. 

- 2. Do uličnej fasády musí byť do pôvodnej polohy opätovne osadený umelecko-
remeselne obnovený originál kamenného prejazdového portálu, v jeho pôvodnom 
nezväčšenom rozmere. 

- 3. Výkladec uličnej fasády, navrhovaný v polohe južne vedľa prejazdu, riešiť tradičným 
spôsobom, tak aby jeho hornú časť namiesto skla tvoril plný pás súžiaci pre označenie 
prevádzky. 

- 4. Do nálezu kamenného pravouhlého portálu v severnej bočnej stene prejazdu 
neosádzať náznakovú rekonštrukciu slohovej okennej výplne, nakoľko ide o pôvodne 
dverný otvor. Do portálu je možné osadiť buď dvernú výplň, plnú alebo čiastočne 
presklenú, ktorá by bola výrazovo zjednotená s ostatnými dverami vyrobenými ako 
náznakové rekonštrukcie slohových dvier objektu, prípadne môže byť do portálu 
osadený celosklenený novotvar. 

- 5. V plochostropej miestnosti situovanej južne vedľa prejazdu (miestnosť č. 112) musí 
byť zachované v originálnej omietkovej hmote a reštaurátorský ošetrené 
neskorobarokové riešenie stropu so štukovým vykrajovaným zrkadlom a fabiónom. Pri 
vytváraní výkladca uličnej fasády, v rámci tejto miestnosti treba dbať na to, aby nový 
preklad súvisiaci s výkladcom nenarušil alebo nezničil fabión stropu. 

- 6. Vo východnej - zadnej miestnosti spodného podlažia stredovekej, južnej časti 
meštianskeho domu (miestnosť č. 118) sfunkčniť obidva úzke štrbinové vetracie otvory 
vo východnom obvodovom múre a pri zmene vstupu z dvora na okenný otvor 
v severnom obvodovom múre miestnosti, ponechať terajší tvar prahovej časti, bez 
premurovania na šikmý parapet. 

- 7. Minimálne v rozsahu stredovekej časti objektu je nutné použiť historický typ strešnej 
krytiny - škridlu typu bobrovka a nie navrhovaný typ keramickej krytiny Bravúra. 

- 8. Elektroinštalačné skrinky RP 2 a R si. Musia byť z originálnej tzv. škárovanej 
stredovekej východnej steny západnej miestnosti spodného podlažia stredovekej časti 
domu (miestnosť č. 113) premiestnené do polohy mimo stredovekého povrchu muriva. 
Novou polohou pre ich umiestnenie môže byť sekundárne vytvorená špaleta vstupu 
s vyrovnávacím schodiskom do miestnosti č. 113, alebo poloha v novom obvodovom 
múre chodby (m.č. 115) pod navrhovaným novým vonkajším schodiskom do poschodia. 

- 9. V súvislosti so sanáciou objektu proti vlhkosti nesmú byť osekávané omietky klenieb 
ani rovného stropu so štikovým vykrajovaným zrkadlom (miestnosť č. 112), ale iba 
omietky stien do výšky maximálne 0,5 m nad viditeľnú hranicu poškodenia vlhkosťou, 
v prípade že nebudú nositeľom maľovanej výtvarnej výzdoby, čo bude ešte potrebné 
pred realizáciou prác reštaurátorský overiť. Presný rozsah odstraňovania omietok bude 
dohodnutý na kontrolnom dni. 

- 10. Stredoveké murivá južnej časti objektu je možné sanovať proti vlhkosti v úrovni 
podlahy spodného podlažia, alebo v úrovni terénu infúznou clonou za predpokladu 
vodorovných, nie šikmých vrtov, ktoré musia byť situované v úrovni ložnej škáry, aby sa 
vyhlo vŕtaniu do tehál. 

- 11. V pivničných priestoroch severnej časti meštianskeho domu (priestory č. 001, 002 
a 003) nepoužiť na očistenie murív metódu opieskovania, ale len mechanické čistenie 
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povrchov kefami. Na klenbách týchto priestorov zachovať pôvodný povrch 
neomietaného tehlového muriva s maltou vytečenou zo škár otlačenou do debnenia. 
Klenby nanovo nevyškárovávať. V prípade pivničných stien je možné pripustiť ich 
zaškárovanie, ale iba s použitím vápennej sanačnej malty. 

- 12. V rámci najstaršej -južnej časti domu nesmú byť stredoveké murivá v interiéri, ani 
exteriéri nanovo preškárované. Maltu v škárach, ako predmet pamiatkovej ochrany treba 
pred preomietaním ponechať v dochovanom stave. 

- 13. Taktiež projekt pre realizáciu stavby, musí v zmysle § 32 ods. 9 pamiatkového 
zákona prerokovaný v priebehu spracovávania s krajským pamiatkovým úradom 
a predložený za účelom vydania osobitného záväzného stanoviska podľa § 32 ods. 10 
pamiatkového zákona. 

- 14. Termín začatia prác požadujeme vopred s dostatočným časovým predstihom 
oznámiť Krajskému pamiatkovému úradu Trnava za účelom vykonávania štátneho 
pamiatkového dohľadu. 

- 15. Vzhľadom k pamiatkovému významu objektu bude potrebné počas realizácie obnovy 
zvolávať pravidelné kontrolné dni za účasti zástupcu Krajského pamiatkového úradu 
Trnava. 

- Štátny pamiatkový dohľad bude vykonávať Krajský pamiatkový úrad Trnava. 
- Každú zmenu oproti schválenej projektovej dokumentácii, alebo nad rámec tohto 

záväzného stanoviska je nutné prerokovať a schváliť Krajským pamiatkovým úradom 
Trnava. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 
Neboli uplatnené a preto nebolo potrebné o nich rozhodnúť. 

K stavebnému konaniu požadujeme spracovať projektovú dokumentáciu v súlade 
s platnou legislatívou, hygienickými predpismi, vykonávacími vyhláškami, požiarno-
bezpečnostnými predpismi a príslušnými STN. 

Spracovanú projektovú dokumentáciu je potrebné predložiť na tunajší úrad spolu so 
žiadosťou o stavebné povolenie. 

Toto rozhodnutie o umiestnení stavby platí podľa § 40 odst.1 stavebného zákona 
č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov dva roky odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti. Nestráca však platnosť, pokiaľ bola v týchto lehotách podaná žiadosť o 
stavebné povolenie. 

O d ô v o d n e n i e 

Navrhovateľ HAGER s.r.o., IČO 47136855, Ulica Mikovíniho 10, 917 01 Trnava, ako 
nájomca nehnuteľnosti so súp.č. 419, postavenej na parc.č. 554 a pozemku parc.č. 554 
(nájomná zmluva uzavretá medzi vlastníkom: Martin Hačko, Lúčna 7407/41, 917 05 Trnava -
Modranka a nájomcom: HAGER s.r.o., Kozácka 2414/32, 917 01 Trnava - dňa 05.12.2016) 
podal dňa 27. 03. 2017 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o 
umiestnení stavby: Bytový dom s priestormi pre obchod a služby (rekonštrukcia 
mešiackeho domu Halenárska 14)", na pozemkoch parc.č.: 507, 554, 555, 8842/1, kat. 
územie: Trnava. 

Vzhľadom na to, že predložený návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 
spolu s prílohami neposkytoval dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej 
stavby, bolo územné konanie rozhodnutím č. OSaŽP/30245-12222/2017/DD zo dňa 09.03.2017 
prerušené a navrhovateľ bol vyzvaný, aby podanie doplnil o požadovanú dokladovú časť. Po 
doplnení dokladovej časti pokračoval stavebný úrad v územnom konaní. 

Začatie konania bolo oznámené verejnou vyhláškou č.:OSaŽP/30245-17301/2017/UI 
zo dňa 05.04.2017, ktorá bola vyvesená na úradnej tabuli od 07. 07. 2017 do 24.07.2017. 
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Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona, 
predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného umiestenia 
stavby v území a jeho dôsledkov. Preskúmal návrh a jeho súlad s územnoplánovacími 
podkladmi, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté navrhovanou stavbou je spracovaný 
Územný plán mesta Trnava a navrhovaná stavba je s nimi v súlade. Navrhovateľ doplnil všetky 
podklady nevyhnutné pre spoľahlivé posúdenie stavby a dôsledky stavby v území. Navrhovaný 
objekt a jeho osadenie (polohové aj výškové), je v súlade s podmienkami pre umiestnenie 
navrhovanej stavby v danom území. 

V zmysle záväznej časti platného ÚPN-u mesta Trnava v zmysle jeho zmien doplnkov, 
sa navrhovaný objekt bytového domu s priestormi pre obchod a služby, nachádza na území s 
kódom funkčného využitia B 01 - mestotvorná polyfunkcia, kde je budovanie plôch verejnej 
zelene, verejných priestranstiev pre relax a spoločenské kontakty rezidentov v predpísanom 
minimálnom rozsahu povinnosťou jednotlivých investorov. 

Dvor meštianskeho domu, kde investor plánuje realizovať stavbu bytového domu s 
priestormi pre obchod a služby, má čiastočne charakter zelene a čiastočne charakter 
rozšíreného obytného priestoru. 

Pozemky nachádzajúce sa v areáli meštianskeho domu na Ulici Halenáska 14 pare. č. 
554 a 555 sú vedené na LV č. 8993 vo vlastníctve žiadateľa spoločnosti HAGER s.r.o., Ulica 
Mikovíniho 10, 917 01 Trnava. 

Vo vlastníctve mesta Trnava je prístupová komunikácia (Ulica Halenárska) pare. reg. 
"C" č. 8842/1 (LV 0), vedená v katastri nehnuteľností ako pare reg. "E" č. 747/21 na LV č. 
11228, na ktorej sa v súčasnej dobe realizuje plánovaná investícia mesta Trnava 
"Rekonštrukcia MK Halenárska ulica". 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 
Neboli uplatňované. 

K návrhu na vydanie územného rozhodnutia uplatnili stanovisko: TAVOS a.s., 
Západoslovenská distribučná, a.s., OR HaZZ, OÚ Trnava - Odbor starostlivosti o životné 
prostredie, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, KPÚ Trnava, MsÚ v Trnave - odbor 
územného rozvoja a koncepcií. Ich pripomienky boli skoordinované a zahrnuté do podmienok 
tohto rozhodnutia. 

Mesto Trnava vzhľadom na vyššie uvedené rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej 
časti tohto rozhodnutia. 

Toto rozhodnutie má v zmysle § 26 správneho zákona povahu verejnej vyhlášky 
a bude vyvesené na úradnej tabuli mesta Trnava po dobu 15 dní. Za deň doručenia sa 
pokladá posledný deň tejto lehoty. 

Vyvesenie rozhodnutia oznámi Mestský úrad v Trnave spôsobom v mieste 
obvyklým a na svojej internetovej stránke www.trnava.sk. 

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov V. časť Stavebná správa, 
položka č.59 zákona č.145/1995 Z.z. Národnej rady Slovenskej republiky o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 100,- eur bol zaplatený dňa 03. 04. 2017. 

P o u č e n i e 

Podľa § 53 a nasi, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v 
znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny 
opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 

http://www.trnava.sk
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Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava, 
prostredníctvom Mestského úradu v Trnave, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava. 

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym 
súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.). 

%teW»f' 

JUDr. Peter Bročka, 
primátor mesta 

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

Príloha: 
1x projektová dokumentácia pre územné konanie 

(pre navrhovateľa a k spisu) 

Príloha na vyvesenie: 
1x situácia s vyznačením navrhovanej stavby v 1:250 (výkres č. 1) 

vyvesené dňa zvesené dňa 

Doručí sa 
- účastníci konania: 
I. HAGER s.r.o., Ulica Mikovíniho 10, 917 01 Trnava 
2 VASA-CARE, s.r.o., Dúhová ulica 45, 917 01 Trnava 
3. Kapitulská 20, s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 16, 811 02 Bratislava 
4 Marián Luščon, Halenárska 13A, 917 01 Trnava 
5. Ladislav Puchel, Olympijská 6, 917 01 Trnava 
6. Zuzana Puchelová, Olympijská 6, 917 01 Trnava 
7 Zuzana Gulášová, Brezová 812, 925 85 Neded 
8 Viera Baková, Halenárska 13A, 917 01 Trnava 
9. ostatní účastníci - verejnou vyhláškou 

Na vedomie 
10. Mestský úrad Trnava - odbor právny a majetkový 
I I . Mestský úrad Trnava - odbor dopravy a komunálnych služieb 
12 Projektant: Ing. Stanislav Soják, kancelária Lomonosovova 6, 917 08 Trnava 

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


