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STAVEBNE POVOLENIE

(VEREJNÁ VYHLÁŠKA)

Stavebníci Mário Krštenník, Na hlinách 4, 917 01 Trnava a Ing. Zuzana Krštenníková, 
Na hlinách 4, 917 01 Trnava podali dňa 04. 04. 2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia 
na zmenu dokončenej stavby súpisné číslo 1308 - rodinný dom, v rozsahu; „Rodinný dom - 
rekonštrukcia strechy“ v stavebnom konaní.

Mesto Trnava na základe § 27 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
zmien a doplnení, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 a § 140 zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
ďalej len „stavebný zákon“), prerokoval v stavebnom konaní žiadosť stavebníkov s dotknutými 
orgánmi a účastníkmi konania na základe oznámenia č. OSaŽP/34544-24162/2019/Mik zo dňa 
09.04.2019.

Po preskúmaní žiadosti, podľa § 62 a, § 63 stavebného zákona, podľa § 8a 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, podľa § 46 zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) a § 10 vyhlášky MŽP SR 
č. 453/2000 Z.Z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona takto;

povoľuje

zmenu dokončenej stavby súp. č.1308: 

v rozsahu; „RD - rekonštrukcia strechy“

miesto stavby; 
na pozemku pare.č; 
katastrálne územie; 
obec;

Ulica Jesenského 3 
4529
Trnava, č. 864790 
Trnava
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pre stavebníka: 

projektant:

Popis a účel stavby:

Mário Krštenník, Na hlinách 4, 917 01 Trnava a Ing. Zuzana
Krštenníková, Na hlinách 4, 917 01 Trnava
Ing. Jana Haršániová, Lomonosovova 6, 917 08 Trnava

Stavba rodinného domu je riešená ako objekt stojaci v radovej zástavbe, jednopodlažný, 
čiastočne podpivničený, zastrešený kombináciou sedlovej, pultovej a plochej strechy. V rámci 
rekonštrukcie sa zrealizujú búracie práce - odstráni sa prosklená veranda, sklad a časť plochej 
strechy, rozoberie sa krytina a krov nad existujúcim domom. Nášľapná vrstva na existujúcom 
trámovom strope sa odstráni, strop sa vyčistí, preverí sa kvalita stropu hlavne v miestach 
uloženia. Po vyčistení povalového priestoru sa obvodové steny domu dorovnajú na rovnakú 
výšku stužujúcimi železobetónovými vencami na jednotnú hornú líniu (úroveň +3,00 m), nakoľko 
svetlá výška miestností a stropov nie je rovnaká. Pôvodná štítová stena na hranici parciel 4529 a 
4528 zostane zachovaná. Pôvodná štítová stena v ľavej časti RD bude odstránená. Na hranici 
parciel 4529 a 4530 na pozemku stavebníka sa vybuduje nová obvodová stena spolu so štítovou 
stenou, na ktorú bude osadená nová strecha. Rodinný dom po rekonštrukcii bude mať sedlovú 
strechu s novým krovom. Strecha bude posunutá do pozemku, pričom bude prekrývať spevnenú 
plochu pri RD. Strecha bude čiastočne z prednej časti RD prečnievať do ulice. V rámci prestavby 
nepríde k zobytneniu podkrovia. Vzdušná prípojka NN bude zrušená a bude zrealizovaná 
prípojka NN v zemi.

Rodinný dom bude obsahovať 1 bytovú jednotku 3 - Izbovú.

Dispozičné členenie RD:
1.PP-suterén : pivnica
1. NP - prízemie : vstupná chodba, obývacia izba, WC, kúpeľňa, kuchyňa, izba, izba

zastavaná plocha RD 
úžitková plocha RD 
obytná plocha RD

106,802
81,92 m2 (existujúca) 
68,78 m2 (existujúca)

Pôdorysný tvar rodinného domu zostáva v plnom rozsahu zachovaný.

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Navrhovaná zmena stavby rodinného domu je umiestnená na pozemku parc.č. 4529 
katastrálne územie č.864790, Trnava, (vedený v KN ako zastavaná plocha a nádvorie) 
nasledovne:

- od hranice pozemku parc.č. 4528 na 0,00 m (pravá obvodová stena RD)
- od hranice pozemku parc.č. 4530 na 0,00 m (ľavá obvodová stena RD)
- od uličnej čiary parc.č. 8885 na 0,00 m (predná obvodová stena RD)

- Maximálne rozmery RD 12 m x 11,9 m

- max. výška hrebeňa strechy prístavby RD sa určuje na + 5,79 m nad úrovňou + 0,000 
m, ktorou je podlaha RD

- bod + 0,000 m sa určuje na +0,135 m od pevného bodu, ktorým je existujúci chodník 
pred vstupom do domu



OSaŽP/34544-76757/2019/Brá Strana 3

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

5. Všetky inštalačné práce musia byť vykonané odbornými pracovníkmi v zmysle 
STN EN a musí sa o nich urobiť záznam do stavebného denníka. Potvrdenie 
o preskúšaní uvedených inštalácií je potrebné doložiť ku kolaudácii stavby.

6. Pri realizácii stavby budú dodržané ustanovenia STN EN 73 4301 Obytné budovy.

7. Pri uskutočňovaní murovaných konštrukcií je potrebné postupovať podľa STN EN 
73 2310.

8. Stavebník podá pred realizáciou novej prípojky NN na stavebný úrad ohlásenie drobnej 
stavby s vyjadrením ZSE a. s.

9. Dažďové vody zo strechy RD budú odvádzané prostredníctvom lapačov strešných 
splavenín voľne na terén v okolí rodinného domu, tak aby nedochádzalo k 
nadmernému podmáčaniu susedných nehnuteľností.

10. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky. Stavebník je povinní oznámiť 
dodávateľa stavby stavebnému úradu do 15 dní od ukončenia výberového konania.

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

12. 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.

13. 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 
komunálnych služieb o súhlas s užívaním verejného priestranstva

- pred zásahom do telesa komunikácie prípadne chodníka za účelom rozkopania 
z dôvodu napojenia inžinierskych sietí je investor povinný požiadať mesto Trnava 
o povolenie na zvláštne užívanie

- rímsa a presah novej strechy nebudú riešené nad susedným pozemkom
- k realizácii konštrukcie nového krovu, ako i k odstraňovaniu starého krovu 

zabezpečí stavebník účasť statika a stavebného dozoru, ktorí budú koordinovať 
technoiogický postup prác

- odstránenie stavby je potrebné vykonať tak, aby nebola narušená statika 
susedných objektov, striech a ich oplechovaní ani obvodových múrov

- pred začatím búracích prác viastník stavby vyhotoví fotodokumentáciu 
susedných objektov, na ktorej budú zachytené všetky existujúce vonkajšie i 
vnútorné trhliny
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- vlastníci susedných nehnuteľností umožnia stavebníkom a vypomáhajúcim 
občanom v nevyhnutne potrebnej dobe prístup na svoj pozemok, pričom stavebník 
oznámi začatie týchto prác najmenej 7 dní vopred

- pri vykonávaní prác zo susedných pozemkov je potrebné počínať si tak, aby 
nedochádzalo k nadmernému znečisťovaniu okolia stavby, ničeniu zelene 
a k neporiadku na stavenisku

- po ukončení prác je stavebník podľa §135 ods. 2 stavebného zákona povinný uviesť 
susedné pozemky do pôvodného stavu a ak to nie je možné alebo hospodársky 
účelné, poskytnúť jeho vlastníkom náhradu.

14. Stavebník umožní orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a do 
stavby a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.

15. Stavebník je povinný písomne oznámiť začatie stavby stavebnému úradu.

16. 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).

17. Stavebník pri výkone svojej funkcie nahradí škody spôsobené tretím osobám podľa 
osobitných predpisov z titulu svojej zodpovednosti, prípadne zabezpečí uvedenie veci 
do pôvodného stavu.

18. Stavba bude dokončená najneskoršie do 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti stavebného povolenia.

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

20. Stavebník pred ukončením stavby je povinný požiadať o kolaudáciu stavby v zmysle 
§ 79 stavebného zákona.

21. 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. a geometrický plán.

22. Pred kolaudáciou stavby musí byť na Mestskom úrade v Trnave, 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, 
v reálnych súradniciach v súradnicovom systéme S-JTSK, v realizácii JTSK a vo 
výškovom systéme Bpv.

23. Vlastník stavby požiada po odstránení časti stavby (sklad) ojej vymazanie z 
katastrálnej mapy Okresný úrad Trnava, Katastrálny odbor.

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.
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Odôvodnenie

žiadatelia Mário Krštenník, Na hlinách 4, 917 01 Trnava a Ing. Zuzana Krštenníková, 
Na hlinách 4,917 01 Trnava podali dňa 04, 04. 2019 na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie 
stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby súp. č. 1308: „Rodinný dom - 
rekonštrukcia strechy“ v stavebnom konaní, na pozemkoch pare. č. 4529 v Trnave, v k.ú. 
Trnava v stavebnom konaní.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť podľa ust. 
§ 62 stavebného zákona. Prejednaním žiadosti na základe oznámenia č. OSaŽP/34544- 
24162/2019/Mik zo dňa 09. 04. 2019 bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené 
záujmy spoločnosti ani neprimerane ohrozené či obmedzené práva a oprávnené záujmy 
účastníkov konania.

Predmetná rekonštrukcia strechy rodinného domu je v súlade so všetkými záväznými 
regulatívmi územného plánu mesta Trnava nakoľko sa výrazne nemení vzhľad stavby, ako ani 
zastavanosť pozemku.

Dokumentácia stavby spĺňa stanovené požiadavky zák. č. 50/1976 Z. z., vyhl. č. 
453/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov. 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.

Vlastnícke právo stavebníka k pozemku (resp. prípadne aj k stavbe) bolo zistené z výpisu 
z listu vlastníctva č. 3217 a z kópie katastrálnej mapy, vyhotovenej cez portál CSRÚ, 
www.oversi.qov.sk, zo dňa 04. 06. 2019, pod číslom žiadosti pre LV - 461756, pre kópiu 
z katastrálnej mapy pod číslom žiadosti - 83189.

Toto rozhodnutie má pre neznámych účastníkov konania (podielových 
spoluvlastníkov pozemku p. č. 4530 v k. ú. Trnava) povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Rozhodnutie (stavebné 
povolenie) musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Trnava a na 
internetovej stránke mesta. Za deň doručenia neznámym účastníkom sa pokladá posledný 
deň vyvesenia tohto rozhodnutia.

Správny poplatok, vyrubený podľa položky 60 sadzobníka správnych poplatkov V. 
časť zákona č. 145/1995 Z. z. NR SR o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol
vo výške 50,- eur zaplatený dňa 04. 04. 2019.

Poučenie

Podľa § 53 a nasl. 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. 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.

http://www.oversi.qov.sk
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Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné 
správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (^akon č. 162/2015 Z.z.).

í/. v

Tí^5-'

JUDr. Petéi: Bfô^a, LL.M. 
primátor mesta

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

Príloha
1x projektová dokumentácia (pre stavebníka a k spisu)

Doručí sa
- účastníci konania:
1. Mário Krštenník, Na hlinách 4, 917 01 Trnava
2. Ing. Zuzana Krštenníková, Na hlinách 4, 917 01 Trnava
3. Daniel Machovič, Robotnícka 1295/8, 917 01 Trnava
4. Monika Machovičová, Jesenského 1309/5, 917 01 Trnava
5. Presentas, s.r.o.. Suchá nad Parnou 456, 919 01 Suchá nad Parnou
6. Vlastimil Pišta, Kopánková 8580/33, 917 01 Trnava
7. Vlastimil Pišta, Robotnícka 1284/32, 917 01 Trnava
8. Alžbeta Pištová, Robotnícka 1284/32, 917 01 Trnava
9. Jaroslav Pišta, Robotnícka 1260/21,917 01 Trnava
10. projektant: Ing. Jana Haršániová, Lomonosovova 6, 917 08 Trnava

Doručí sa verejnou vyhláškou pre:
11. Vlastníci pozemku parc.č. 4530 v k.ú. Trnava (vlastník neznámy, resp. neznámy pobyt 

účastníka konania)
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Verejná vyhláška

Táto písomnosť sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na 
úradnej tabuli Mesta Trnava. Za deň doručenia sa považuje 15. deň vyvesenia 
oznámenia. Zároveň sa písomnosť zverejňuje v rovnakej lehote na elektronickej úradnej 
tabuli Mesta Trnava.

Potvrdenie o vyvesení a zvesení vereine! vyhlášky:

Mesto Trnava - úradná tabuľa - zverejnené podobu 15 dní:

Dátum vyvesenia 

Pečiatka a podpi

. 1 í ,uiM i.m

M£S7C m NAVA 
HKBSTSKV ÚRAD '/ TPM

HLAVNÁ 1 
917 71 mNAVA

lyyfi' y.l lilimii

Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis:

Mesto Trnava - internetová stránka (úradná tabuľa) zverejnené po dobu 15 dní:

ií.OG-lO'l']Dátum vyvesenia:. 

Pečiatka a podpis:

MESTO'CPRNAVA 
MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE

Dátum zvesenia:.

Pečiatka a podpis:

Nieslo Trnava, Mestský úraíl v Trnava 
Odbor organizačný a vnútornoj správy 
Ookument vyvesený

Zodpoveá^/^estský úrad v Trnave - OSaŽP, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava
Ing.Iveta Miterková, vedúca odboru stavebného a životného prostredia


