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Oznámenie 

verejnou vyhláškou

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 Mesto Trnava, IČO: 00313114, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava v zastúpení Mestský 
úrad v Trnave, odbor investičnej výstavby. Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava podal dňa 06. 03. 2018 
na tunajší špeciálny stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu:

„Chodník za Casalle a predajňou Chemolaku“

v rozsahu stavebných objektov:
SO Spevnené plochy 
SO Sadové úpravy 
SO Dopravné značenie

miesto stavby: 
na pozemku pare.č: 
kat. územie: 
obec:
pre stavebníka: 
projektant:

Ulica Ludvika van Beethovena
Parcely reg. „C“ -1635/46,1635/79,1635/90,1635/96,1635/135,1635/257 
Trnava, č.864790 
T rnava
Mesto Trnava, IČO 00313114, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava
Ing. Hana Fraňová, CS, s.r.o.. Ulica Strojárenská 5487, 917 02 Trnava

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. 135/1961 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 líniovú 
stavbu:

„Chodník za Casaile a predajňou Chemolaku“

Pretože návrh na stavebné povolenie poskytuje dostatočné podklady na posúdenie, upúšťa 
stavebný úrad v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania spojeného s 
ústnym pojednávaním.

Základné údaje charakterizujúce stavbu:
Z dôvodu vybudovaného parku na Beethovenovej ulici (v roku 2014) je potrebné vybudovať 

pešie napojenie na sieť chodníkov sídliska Prednádražie. Napojenie sa skladá z dvoch samostatných
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trás. Trasa 1 chodníka je navrhnutá o šírke 1,5 m západným smerom k navrhovanému priechodu, popri 
severnej strane predajne Chemolak a končí pred bytovým domom Beethovenova č. 4-6. Dĺžka trasy je 
141,775 m. V trase je potrebné odstrániť jestvujúce oplotenie. Existujúca skrinka plynu sa otočí ( nie je 
predmetom tejto PD), aby v navrhovanom chodníku nevznikli nevhodné miesta, ktoré by mohli brániť 
prechodu chodcov. Chodník sa priblíži k okapovému chodníku predajne Chemolaku vo vzdialenosti 0,25 
- 0,34 m a bude pokračovať priamym smerom vo vzdialenosti 1,5 m od oplotenia školy až k priechodu 
k parku na Ulici Ludvika van Beethovena. Priestor medzi existujúcim okapovým chodníkom 
a navrhovaným chodníkom bude vyplnený pásom z triedeného štrku fr. 32/63, aby nedošlo 
k poškodeniu okapového chodníka. V mieste medzi garážami a objektom Chemolaku sa osadí 
nepriehľadné oplotenie výšky 1,8 m a dĺžky 3,1 m.
Trasa 2 začína bezbariérovým priechodom pre chodcov od parku. Trasa pokračuje k juhozápadnému 
nárožiu oplotenia špeciálnej školy, kde sa stáča na západ. Chodník je od cesty odsadený 5 m 
a kopíruje vyšliapanú pešiu trasu. Šírka chodníka je navrhnutá 2,0 m. Za priechodom pre chodcov 
pokračuje v zeleni. Končí priechodom pre chodcov od pošty č. 8 pri zdravotnom stredisku na 
Mozartovej ulici. Odvodnenie chodníkov bude zabezpečené zámkovou dlažbou a 2% sklonom k zeleni. 
V miestach strešných zvodov bude osadený líniový žľab DN 100, abý neboli porušené existujúce 
odtokové pomery. Odvodnenie pláne bude zrealizované vyspádovaním vrstvy štrkodrviny do okolitej 
zelene. V rámci stavby príde k rozšíreniu verejného osvetlenia pre novovybudované chodníky. 
Osadených bude 12 ks osvetľovacích stožiarov výšky 6,0 m. Nové rozvody pre VO budú káblovým 
vedením 1-CYKY-J 4x10 z jestvujúceho svietidla VO. Dotknuté okolie stavby bude po realizácii 
zatrávnené.
Zloženie chodníkov z dlažby
betónová bezfázová dlažba sivá 200 x 100 60 mm
lôžko z drveného kameniva fr. 4 - 8 mm 40 mm
štrkodrva ŠD (16/32)__________________________________ 250 mm
spolu 350 mm

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov na Mestskom úrade v Trnave - odbore 
stavebnom a životného prostredia, kane. č. 238 - v úradných dňoch (pondelok, štvrtok: v čase 8.30- 
11.30 hod., 12.30-15.00 hod., stredu; v čase 8.30-11.30 hod., 12.30-16.00 hod., piatok; v čase 8.30- 
11.30 hod., 12.30-14.00 hod.) 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.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť 
písomné plnomocenstvo s podpisom toho účastníka, ktorý sa nechá zastupovať.

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 

mesta wvvw.trnava.sk.

MESTO TRNAVA 
MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE 

55
Ing. Iveta Miterková

vedúca odboru stavebného a životného prostredia 
na základe písomného poverenia
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Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia vereine! vyhlášky

vyvesené dňa zvesené dňa

Príloha na vyvesenie:
Koordinačná situácia v M 1:250

Doručí sa :
- účastníkom konania verejnou vyhláškou:
1. Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 01 Trnava
2. projektant: Ing. Hana Fraňová, CS, s.r.o.. Ulica Strojárenská 5487, 917 02 Trnava
3. osoby, ktoré majú vlastnícke alebo 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

- dotknuté orgány a organizácie, správcovia inžinierskych sietí:
4. OR Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Ulica Rybníková 9, 917 01 Trnava
5. OÚ Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava
6. OÚ Trnava, odbor krízového riadenia, Ulica Kollárova 8, 917 02 Trnava
7. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Ulica Cukrová 1, 917 01 Trnava
8. Západoslovenská distribučná, a.s., RSS Západ, Ružindolská 12, 917 01 Trnava
9. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
10. TAVOS, a.s.. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
11. TAT, a.s.. Ulica Coburgova 84, 917 01 Trnava
12. SPP- distribúcia, a.s.. Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
13. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
14. Orange Slovensko a.s.. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
15. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Horné Bašty 29, 917 01 Trnava
16. Siemens s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
17. SWAN a.s.. Ulica Bernolákova 1/A, 917 01 Trnava
18. TT-IT s.r.o.. Ulica Trhová 2, 917 01 Trnava
19. ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
20. NASES, Trnavská cesta 100/11, 821 01 Bratislava
21. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, odbor výstavby a rutinnej údržby,

Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
22. OR PZ SR - ODI, , Ulica Starohájska 3, 917 01 Trnava
23. cestný správny orgán - Mesto Trnava vz. MsÚ v Trnave - odbor dopravy a komunálnych služieb
Na vedomie:
24. Mesto Trnava, MsÚ - odbor územného rozvoja a koncepcií
25. Mesto T rnava, MsÚ - odbor právny a majetkový
26. Mesto Trnava, MsÚ - odbor investičnej výstavby

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


