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S T A V E B N E P O V O L E N I E 
( V E R E J N Á V Y H L Á Š K A ) 

Navrhovateľ: Arboria Land Development, s. r. o., IČO 50 265 041, Záhradnícka 36, 821 01 
Bratislava -_ Ružinov, zastupujúci stavebníka: Západoslovenská distribučná a.s., IČO 
36 361 518, Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto, podal na tunajšom úrade žiadosť 
o vydanie stavebného povolenia na stavbu: " Obytný súbor Trnava - Zatvor II, Veterná ul. -
technická infrastruktura", v rozsahu časti „vonkajších rozvodov NN", určených pre bytové 
domy B05 a B06, pre ktoré vydalo Mesto Trnava územné rozhodnutie pod č. OSaŽP/32923-
82691/08/Ča dňa 21.11. 2008 (právoplatné dňa 22. 12. 2008), zmenu územného rozhodnutia, 
týkajúcu sa tohto objektu pod č. OSaŽP/29690-66822/2016/Uá dňa 09. 09. 2016 (právoplatné 
dňa 17. 10.2016). 

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 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/34010-69881/2017/lvá zo dňa 03.10. 2017. 

Po preskúmaní žiadosti podľa § 62 stavebného zákona stavebný úrad rozhodol podľa § 66 
stavebného zákona a podľa § 10 vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia stavebného zákona a podľa § 46 a zákona č.71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) vo veci žiadosti o stavebné povolenie takto : 

p o v o ľ u j e 

stavbu: „Obytný súbor - Zatvor II, Veterná ul. - Vonkajšia technická infrastruktura" 

v rozsahu stavebných rozvodov: 
SO 003 B05.1 Vonkajšie rozvody NN 
SO 003 B05.2 Vonkajšie rozvody NN 
SO 003 B06.1 Vonkajšie rozvody NN 
SO 003 B06.2 Vonkajšie rozvody NN 
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miesto stavby: Ulica Veterná 
na pozemkoch parc.č: 5292/377, 5292/312, 5292/380, 5292/381, 5292/333, 5292/331, 

5292/388, 5292/400 
katastrálne územie: Trnava 
obec: Trnava 
pre stavebníka: Západoslovenská distribučná a.s., IČO 36 361 518 

Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto 
projektant: Ing. Ján Jurčovič - Projekty elektro, 

Topoľčianska 21, 851 05 Bratislava 

Základné údaje charakterizujúce stavbu : 
Projektová dokumentácia stavby rieši vybudovanie verejného distribučného rozvodu NN pre 
pripojenie bytových domov B05 a B06, ktoré sú súčasťou novej obytnej zóny " Obytný súbor -
Zatvor II, Ulica Veterná", na distribučné rozvody NN spoločnosti Západoslovenská distribučná 
a. s. 

SO 003 B05.1 Vonkajšie rozvody NN 
V rámci tohto objektu je riešené napojenie bytového domu B05.1 na sieť NN zjestvujucej 
trafostanice TS 0084-220 z 3 voľných vývodov v rozvádzači NN. 

Bytový dom má 2 vstupy, pri ktorých budú istiace skrine SR (R5A, R5B) zapustené v stenách 
predzáhradiek. Skrine budú medzi sebou zokruhované a súčasne budú zokruhované s istiacou 
skriňou R5C pre bytový dom B05.2. 

Medzi bytovými domami B05.1 a B07.1 bude osadená dočasná skriňa SR pre napojenie 
staveniska B07.1 a B07.2, pričom po dostavbe bude zrušená a kábel bude predĺžený na 
prepojenie sietí B05 a B07. 

celková dĺžka káblov: 380 m 
počet skríň: 2 ks (na objekte) + 1 ks (dočasná) 

SO 003 B05.2 Vonkajšie rozvody NN 
V rámci tohto objektu je riešené napojenie bytového domu B05.2 na sieť NN zjestvujucej 
trafostanice TS 0084-220 z 1 voľného vývodu v rozvádzači NN. 

Bytový dom má 1 vstup, pri ktorom je istiaca skriňa SR (R5C) zapustená v stene predzáhradiek. 
Skriňa bude zokruhovaná s istiacimi skriňami pre B05.1. Zo skrine R5C bude vyvedený kábel 
pre prepojenie sietí B05 a B06. 

celková dĺžka káblov: 340 m 
počet skríň: 1 ks (na objekte) 

SO 003 B06.1 Vonkajšie rozvody NN 
V rámci tohto objektu je riešené napojenie bytového domu B06.1 na sieť NN zjestvujucej 
trafostanice TS 0084-220 z 1 voľného vývodu v rozvádzači NN. 

Bytový dom má 1 vstup, pri ktorom je istiaca skriňa SR (R6A) zapustená v stene predzáhradiek. 
Skriňa bude zokruhovaná s istiacimi skriňami s R6B a R6C pre bytový dom B06.2. 

celková dĺžka káblov: 270 m 
počet skríň: 1 ks (na objekte) 

SO 003 B06.2 Vonkajšie rozvody NN 
V rámci tohto objektu je riešené napojenie bytového domu B06.2 na sieť NN zjestvujucej 
trafostanice TS 0084-220 z 3 voľných vývodov v rozvádzači NN. 
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Bytový dom má 2 vstupy, pri ktorých budú istiace skrine SR (R6B, R6B) zapustené v stenách 
predzáhradiek. Skrine budú medzi sebou zokruhované a súčasne budú zokruhované s istiacou 
skriňou R6A pre bytový dom B06.1. 

Medzi bytovými domami B06.2 aB08.1 bude osadená dočasná skriňa SR pre napojenie 
staveniska B08.1, pričom po dostavbe bude zrušená a kábel bude predĺžený na prepojenie sietí 
B05 a B07. 

celková dĺžka káblov: 1 180 m 
počet skríň: 2 ks (na objekte) + 1 ks (dočasná) 

Káblové rozvody budú uložené pod komunikáciami a pri kompenzátore horúcovodu 
v chráničkách a mimo nich v zemi. 

typ káblov : NAYY-J 4x240 mm2 

Meranie elektrickej energie bude riešené pre jednotlivých odberateľov v elektroměrových 
rozvádzačoch, umiestnených v elektroměrových rozvádzačoch v rámci jednotlivých častí 
bytových domov. 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky: 
1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je 

súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byt' vykonané bez 
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy navrhovaného bytového domu 
podľa rozhodnutia o zmene umiestnenia stavby č. OSaŽP/29690-66822/2016/Uá dňa 
09.09.2016 fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou na vykonávanie 
geodetických služieb. 

3. Stavebník zabezpečí presné vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí ich správcami 
a bude sa riadiť ich pokynmi. Požadujeme dodržať ochranné a bezpečnostné pásma 
existujúcich sietí. 

4. 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. 

5. Stavebník je povinný riešiť bezbariérovosť objektov a dodržať ustanovenia Vyhlášky č. 
532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 
požiadavkách na výstavby a o všeobecných technických požiadavkách na stavby 
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie: verejné 
priestory musia zostať po dokončení stavby bezbariérovo prístupné. 

6. Stavebník je povinný odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby zneškodniť na to určenom 
mieste. Pri nakladaní s odpadom, ktorý vznikne počas realizácie stavby požadujeme 
dodržať ustanovenia zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Ku kolaudácii požadujeme predložiť doklad o spôsobe zhodnotenia 
resp. zneškodnenia odpadov z danej stavebnej činnosti. Pri nakladaní s odpadmi, ktoré 
vzniknú počas realizácie stavebných prác je stavebník povinný dodržať platné právne 
predpisy o nakladaní s komunálnymi stavebnými a drobnými stavebnými odpadmi. 

7. Na území, na ktorom sa pripravuje predmetná stavba je potrebné dodržať 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. Pri realizácii stavby, v dosahu staveniska, 
žiadame zabezpečiť ochranu existujúcich drevín pred poškodením, v zmysle zákona NR SR 
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č.543/202 Z. z. a STN 837 010 Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana 
stromov. Sadové úpravy musia byť realizované do kolaudácie bytového domu. Pri výsadbe 
zelene doporučujeme rešpektovať vhodný agrotechnický termín, resp. vylúčiť obdobie 
extrémneho sucha alebo zamrznutia pôdy. 

8. Osobitné podmienky: 
- trasovanie vonkajších rozvodov NN zrealizovať tak, aby bolo možné zrealizovať aj 

ozelenenie areálu podľa projektu sadových úprav 

9. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa 
bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na 
stavenisku. 

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

11. 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. 

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

13. Pri výstavbe budú dodržané podmienky dotknutých orgánov a dotknutých 
organizácií: 

Ministerstvo ŽP SR - odbor posudzovania vplyvov na ŽP 
č.: 1837/2017-1.7/jm zo dňa 05. 05. 2017 
riešené stavebné objekty sú z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom a záverečným 
stanoviskom MŽP SR č. 2555/2010-3.4/dp zo dňa 22. 06. 2010, jeho podmienkami 
a rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní č. 5812/2016-1.7/rs zo dňa 29. 07. 2016 

Technická inšpekcia, a. s. SR 
č.: 2870/1/2016 zo dňa 25. 10. 2016 

- v ďalším stupňoch projektovej dokumentácie používať platné predpisy 
v ďalšej etape doplniť schémy (projekty) rozvádzačov v objekte podľa či. 514.5.1 STN 33 
2000-5-51:2010, STN EN 61439-1.2012, STN EN 61439-2:2012 a prílohy 2 vyhl. 508/2009 
Z. z. (EZ) 

Západoslovenská distribučná, a. s. Trnava zo dňa 29.11. 2016 
- pre obytný súbor B05 a B06 je vybudovaná TS 0084-220 s inštalovaným výkonom 2 x 630 

kVA z vedenia č. 1027 sľučkovaním medzi TS 0084-230 a UV 3/1027 
- pre B05.1 a B05.2 - nové NN káblové vedenia z TS 0084-220 budú vedené vedľa 

horúcovodu a VN káblového vedenia č. 1027. Káble typu NAYY J 4 x 240 mm2 budú 
sľučkované cez 3 x SR rozpojovacie skrine s prípravou pre výstavbu B07 

- pre B06.1 a B06.2 - nové NN káblové vedenia z TS 0084-220 budú vedené vedľa bytového 
domu B05. 1027. Káble typu NAYY J 4 x 240 mm2 budú sľučkované cez 3 x SR 
rozpojovacie skrine s prípravou pre výstavbu B08 a prepojom na B04 a B05 

- uloženie VN a NN káblov musí byť vo verejne prístupných trasách a musí vyhovovať STN 
34 1050, 33 2000-5-52 a 73 6005. VN a NN káble pod spevnenými plochami 
a komunikáciami ako aj pri križovaní podzemných inžinierskych sietí budú uložené do 
káblových chráničiek - korungované rúry FXKV 0 200 pre VN káble a korungované rúry 
FXKV0 160 pre NN káble 

- deliacim miestom medzi zariadením distribučnej sústavy a prípojným zariadením žiadateľa 
budú nové jednotlivé rozpojovacie skrine SRPP v jednotlivých objektoch 
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- miesto merania a prístup k meracím zariadeniam musí byť zabezpečené pre pracovníkov 
energetiky celoročne v každú dennú a nočnú dobu - zodpovedný je investor 

- budú rešpektované všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma 
v zmysle ustanovení § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a nadväzných 
legislatívnych predpisov a taktiež je nutné vykonať poučenie o pravidlách bezpečnosti 
práce v blízkosti VN vedenia 

Krajský pamiatkový úrad Trnava 
č: KPUTT-2016/13764-2/43476/Grz zo dňa 07. 06. 2016 

- termín zahájenia ako aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou 
požadujeme písomne hlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému 
pamiatkovému úradu Trnava 

- podľa § 40 ods. 5 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v prípade zistenia, resp. 
narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná 
za vykonanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. Nález sa 
musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním 
poverenou odborne spôsobilou osobou. Do ohliadky krajským pamiatkovým úradom je 
nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä 
zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom 
nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Podľa § 40 
pamiatkového zákona archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného 
miesta a z nálezovým súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu 

Okresný úrad Trnava . odbor starostlivosti o ŽP -úsek odpadového hospodárstva 
č.: OU-TT-OSZP3-2016/027352/SSOH/HU zo dňa 25. 08. 2016 

- 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 - štátna vodná správa 
č.: OU-TT-OSZP3-2016/017419/SVS/BB zo dňa 16. 05. 2016 
pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd 
a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných vôd 
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 - úsek . ochrany prírody a krajiny 
č.: OU-TT-OSZP3-2016/027494/SSOPaK/Bo zo dňa 06. 09. 2016 

- 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 L 
stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§12 zákona o ochrane prírody) 

- na nevyhnutný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) sa v zmysle § 47 ods. 3 zákona 
o ochrane prírody vyžaduje súhlas Mesta Trnava v zastúpení primátorom. V rozhodnutí 
mesto zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu 
do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 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 

- 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 
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- pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo k zbytočnému úhynu rastlín 
a živočíchov, v zmysle § 4 ods.1 zákona o ochrane prírody. Pri návrhu a realizácii 
elektrického pripojenia a verejného osvetlenia použiť v zmysle § 4 ods. 4 zákona o ochrane 
prírody také technické opatrenia, ktoré bránia usmrcovaniu vtákov 

- 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 
prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR, v 
zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody 

14. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky. Stavebník je povinný do 15 dní od 
ukončenia výberového konania oznámiť dodávateľa stavby. 

15. 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 napojenia inžinierskych sietí je investor povinný 
požiadať mesto Trnava o povolenie na zvláštne užívanie. 

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

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

18. 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). 

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

20 Počas realizácie stavby stavebník zabezpečí také opatrenia, ktorými bude 
minimalizovať negatívny vplyv stavby na okolie a životné prostredie a na nerušenú 
pohodu bývania. 

- stavebné práce možno vykonávať od pondelka do piatku v čase od 7.00 - do 18.00 hod. 
a v sobotu od 7.00 - 13.00 hod. 

- v nedeľu a počas štátnych sviatkov nebudú stavebné práce vykonávané 

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

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

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

24. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia musia byť na tunajší stavebný úrad 
odovzdané všetky podklady v zmysle § 17 Vyhl. č. 453/2000 Z. z. 
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25. 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, v reálnych 
súradniciach v súradnicovom systéme S-JTSK, v realizácii JTSK a vo výškovom systéme 
Bpv. 

26. 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 a pripomienkach účastníkov konania: neboli vznesené 

O d ô v o d n e n i e 

Navrhovateľ: Arboria Land Development, s. r. o., IČO 50 265 041, Záhradnícka 36, 821 01 
Bratislava - Ružinov, zastupujúci stavebníka: Západoslovenská distribučná a.s., IČO 
36 361 518, Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto, podal na tunajšom úrade žiadosť 
o vydanie stavebného povolenia na stavbu: " Obytný súbor Trnava - Zatvor II, Veterná ul. -
technická infrastruktura", v rozsahu časti „vonkajších rozvodov NN", určených pre bytové 
domy B05 a B06, pre ktoré vydalo Mesto Trnava územné rozhodnutie pod č. OSaŽP/32923-
82691/08/Ča dňa 21.11. 2008 (právoplatné dňa 22. 12. 2008), zmenu územného rozhodnutia, 
týkajúcu sa tohto objektu pod č. OSaŽP/29690-66822/2016/Uá dňa 09. 09. 2016 (právoplatné 
dňa 17. 10.2016). 

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť podľa ust. § 62 
stavebného zákona. Prejednaním žiadosti na základe oznámenia verejnou vyhláškou č. 
OSaŽP/34010-69881/2017/lvá zo dňa 03.10. 2017 bolo zistené, že uskutočnením stavby nie 
sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane ohrozené či obmedzené práva a oprávnené 
záujmy účastníkov konania. 

Pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté navrhovanou stavbou umiestňovanou 
stavbou je schválená urbanistická štúdia schválená uznesením MZ č. 368 dňa 2.9.2008 
a navrhovaná stavba je s ňou v súlade. 

Dokumentácia stavby spĺňa stanovené požiadavky zák. č. 50/1976 Zb., 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. 

V priebehu konania neboli vznesené námietky účastníkov konania, preto nebolo 
potrebné o nich rozhodovať. 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho zákona. 

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Trnava. Za 
deň doručenia sa pokladá posledný deň tejto lehoty. 

Vyvesenie rozhodnutia oznámi mesto Trnava spôsobom v mieste obvyklým a na svojej 
internetovej stránke mesta www.trnava.sk. 

http://www.trnava.sk
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Správny poplatok, vyrubený podľa položky 60 zákona č. 145/1995 Z. z. NR SR 
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, bol zaplatený dňa 02.11.2017 vo 
výške 100,0 eur. 

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. 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.). 

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 stavebníka a k spisu) 

vyvesené dňa zvesené dňa 

Doručí sa : 
- účastníci konania 

1. Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto 
v zastúpení Arboria Land Development, s. r. o., Záhradnícka 36, 821 01 Bratislava 

2. RegiusPark, s. r. o., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava 
3. Arboria BD4, s. r. o., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava 
4. SFA 2006, s. r. o., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava 
5. Bratislava Management Company s. r. o., Drieňová 1/B, Bratislava 821 01 
6. Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava 
7. projektatnt: Ing. arch. Jozef Ondriaš, A3A architekti s. r. o., 

Belopotockého 1, 811 05 Bratislava 
8. ostatní účastníci konania formou verejnej vyhlášky - vlastníci susedných nehnuteľností 

Zodpove<íny?íyiestský úrad v Trnave - odbor stavebný a životného prostredia, 
Ing. Iveta Miterková, Ulica Trhová 3,917 71 Trnava 


