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OZNÁMENIE

o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

verejnou vyhláškou

stavebník: Arboria Land Development, s. r. o., IČO 50 265 041, Legionárska 10, 821 07 
Bratislava, v zastúpení Walterom Silberhornom, Ulica Hospodárska 31, 917 01 Trnava, 
podal dňa 05.08.2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby pred 
dokončením; „Obytný súbor - Zátvor II. Piešťanská cesta“, v rozsahu stavebného objektu: 
„Bytový dom s nebytovými priestormi BD1“, ktorá bola povolená stavebným povolením č. 
OSaŽP/979-14216/2018/lvá zo dňa 03.05.2018 a rozhodnutím o zmene stavby pred 
dokončením č. OSaŽP/34742-84698/2018/lvá zo dňa 12.11. 2018.

Mesto Trnava ako príslušný správny orgán podľa § 27 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení, v znení zmien a doplnení, v súlade s ust. §61 ods. 4, § 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) oznamuje 
formou verejnej vyhlášky začatie stavebného konania o zmene stavby pred dokončením:

„Obytný súbor - Zátvor II. Piešťanská cesta“ 

v rozsahu stavebného objektu:

„Bytový dom s nebytovými priestormi BD1“.

miesto stavby: Novomestská ulica, Trnava - mestská časť Trnava - sever
na pozemkoch pare. č: 5292/548, 5292/323, 5292/375, 5292/498, 5292/377, 5292/378,

5292/537 
Trnava 
Trnava
Arboria Land Development, s. r. o., IČO 50 265 041 
Legionárska 10, 821 07 Bratislava 
Ing. arch. Lýdia Adamcová - OBERMEYER Helika, s. r. o.. 

Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava 4

katastrálne územie: 
obec:
pre stavebníka; 

projektant;
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Základné údaje charakterizujúce zmenu stavby pred dokončením:
Projektová dokumentácia stavby rieši zmenu stavby pred dokončením „bytového domu 
s nebytovými priestormi BD1“, ktorý je súčasťou novej obytnej zóny "Obytného súboru - 
Zátvor II. Piešťanská cesta", vrátane technickej infraštruktúry.

Bytový dom s nebytovými priestormi BD1 bol celkovo povolený ako objekt vytvorený z 2 
stavebných objektov, a to zo stavebného objektu SO 01.01 - Ňok A01 a jeho prístavby
stavebného objektu SO 02.01 - blok A02.

Zmena stavby pred dokončením rieši rozčlenenie „bytového domu s nebytovými priestormi 
BD1“ na 2 samostatné stavby - „bytový dom BD1“ a „bytový dom BD2“, ktoré budú 
samostatne pripojené prípojkami na technickú infraštruktúru.

Dispozičné budú bytové domu prepojené podzemnými garážami (v úrovni 1. PP a 2. PP), 
prístupnými vonkajšou rampou, ktorá bude súčasťou bytového domu BD1, čo si bude 
vyžadovať nutnosť zriadenia vecného bremena pre vlastníkov bytového domu BD2 na právo 
prechodu a prejazdu cez bytový dom BD1.

Bytový dom BD1 bude zložený z 3 dilatačných celkov (dilatácie 31,74 m + 52,8 m + 22,8 m). 
Prvý dilatačný celok bude mať 9 nadzemných podlaží, druhý 6 nadzemných podlaží a tretí 
bude mať 2 podzemné podlažia s garážovými priestormi.

Bytový dom BD2 bude tvorený z 1 dilatačného celku, pričom objekt bude mať 2 podzemné 
a 6 nadzemných podlaží.

Ďalšie zmeny stavby pred dokončením:
- zmeny dispozičného členenia 1. NP:
- v bytovom dome BD1 bude 14 nájomných obchodných jednotiek namiesto 8
- v bytovom dome BD2 bude 8 nájomných obchodných jednotiek namiesto 6
- zmena členenia fasády 1. NP;
- v bytovom dome BD1 budú na JV fasáde a v bytovom dome BD2 na JZ fasáde doplnené 

vstupné dvere do jednotlivých nájomných jednotiek a presklenné časti fasády budú tvorené 
oknami a dverami z PVC profilov

- zmena členenia okien:
- členenie okien, ktoré nie sú na balkónoch, loggiách a terasách, budú rozčlenené na 

neotváravú časť v spodnej časti do výšky 900 mm od podlahy s bezpečnostným zasklením 
a otváravo-sklopnú vo zvyšnej časti okna

- zrušenie zábrália:
- v miestach, kde bolo zmenené členenie okna s doplnením bezpečnostným zasklením bude 

zábradlie pred oknom zrušené

Pretože predložený návrh poskytuje dostatočné podklady na posúdenie, upúšťa stavebný 
úrad od ústneho pojednávania.

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na Mestskom úrade v Trnave - 
odbore stavebnom a životného prostredia a svoje námietky a pripomienky uplatniť k 
návrhu najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa oznámenia. Na neskoršie podané 
námietky tunajší úrad neprihliadne.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na MsÚ v Trnave, odbore stavebnom a životného 
prostredia, č. dverí 238 - v dňoch (pondelok: v čase 9.00-11.30 hod., 12.30-15.00 hod., 
stredu: v čase 9.00-11.30 hod., 12.30-16.00 hod., piatok: v čase 9.00-11.30 hod.).
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Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, ak niektorý z dotknutých 
orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú 
lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži.

V prípade zastupovania niektorého z účastníkov konania, zástupca predloží splnomocnenie 
od účastníka konania.

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 zák. č. 50/1976 Zb. 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

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

Vyvesenie oznámenia oznámi Mestský úrad v Trnave spôsobom v mieste obvyklým, aj na 
svojej internetovej stránke www.trnava.sk.

Príloha na vyvesenie: 2 x situácia M 1:200 s vyznačením navrhovanej stavby

MESTO TRNAVA 
ME3TCT.Ý ÚR.AD V TRN/WE

Ing. Iveta Miterková
vedúca odboru stavebného a životného prostredia 

na základe písomného poverenia

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 na elektronickej úradnej tabuli Mesta Trnava, 
dostupnej na www.trnava.sk.

1. Mesto Trnava - úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní:

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

2. Internetová stránka mesta Trnava - www.trnava.sk - zverejnenie po dobu 15 dní

Zverejnené dňa : Ukončené dňa

http://www.trnava.sk
http://www.trnava.sk
http://www.trnava.sk
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Doručí sa :
účastníci konania verejnou vyhláškou
stavebník: Arboria Land Deveiopment, s. r. o., Legionárska 10, 821 07 Bratisiava 
osoby, ktoré majú viastnícke aiebo iné právo k pozemkom a stavbám na nich, vrátane 
susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom 
a stavbám môžu byť stavebným povolením dotknuté 

účastníci podľa osobitného predpisu (zákona č. 24/2006 Z. z.) 
projektant stavby: Ing. arch. Lýdia Adamcová - OBERMEYER Helika, s. r. o.. 

Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava 4

1.
2.

3.
4.

- dotknuté orgány a organizácie
5. OR HaZZ, Ulica Rybníková 9, 917 01 Trnava
6. OÚ Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, Ulica Kollárova 8, 917 01 Trnava
7. OR PZ ODI, Starohájska ulica 3, 917 01 Trnava
8. Západoslovenská distribučná, a. s.. Ulica Ružindolská 12, 917 01 Trnava
9. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
10. SPP- distribúcia, a.s.. Mlynské nivy 44/b, 825 41 Bratisiava
11. TAVOS, a.s.. Ulica Fraňa Kráľa 1, 917 01 Trnava
12. TAVOS, a.s.. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
13. TAT, a.s.. Ulica Coburgova 84, 917 01 Trnava
14. Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
15. TT-IT, s.r.o.. Ulica Trhová 2, 917 01 Trnava
16. SWAN a. s.. Ulica Bernolákova 1, 917 01 Trnava
17. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.. Horné Bašty 29, 917 01 Trnava
18. Mestský úrad Trnava - odbor dopravy a komunálnych služieb
19. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, odbor výstavby a rutinnej údržby,

Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
20. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 

ŽP, Ulica Kollárova 8, 917 01 Trnava

Na vedomie:
21. Mestský úrad Trnava - odbor územného rozvoja a koncepcií
22. Mestský úrad Trnava - odbor právny a majetkový
23. Walter Silberhorn, Ulica Hospodárska 31,917 01 Trnava

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


