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STAVEBNE POVOLENIE

(VEREJNÁ VYHLÁŠKA)

Stavebníci vlastníci bytového domu s. č. 3043, Ulica sv. Cyrila a Metoda 3043/3,5, 
Trnava v zastúpení STEFE Trnava, s. r. o., IČO: 36277215, Ulica Františkánska 16, 917 32 
Trnava podali dňa 08.11.2018 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu 
dokončenej stavby s. č. 3043 "Obnova bytového domu 12 b.j. Ulica sv. Cyrila a 
Metoda 3043/3,5, Trnava " v stavebnom konaní.

Mesto Trnava správny orgán podľa § 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 štátnej správy a so známymi účastníkmi konania postupom podľa 
§ 60 a § 61 na základe oznámenia verejnou vyhláškou č. OSaŽP/36744-94794/2018/Bj zo 
dňa 16.11. 2018.

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 nasl. zákona č.71/1967 Zb. o 
správnom konaní (správny poriadok) vo veci žiadosti o stavebné povolenie takto :

povoľuje
zmenu dokončenej stavby s. č. 3043;

Obnova bytového domu 12 b.j. Ulica sv. Cyrila a Metoda 3043/3,5, Trnava

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

projektant;

Ulica SV. Cyrila a Metoda 3043/3,5, Trnava 
2689/4, 2689/5 
Trnava, 5.864790 
Trnava
vlastníkov bytového domu s. č. 3043,
Ulica SV. Cyrila a Metoda 3043/3,5, Trnava
Ing. Ladislav Lašo, Projektová kancelária. Ulica Lomonosovova 6, 
917 08 Trnava
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Stavba:
Bytový dom sa skladá z dvoch sekcií - vchodov 3,5. Každá zo sekcií, ktoré sú navzájom 

oddilatované, má tri nadzemné podlažia, plochú strechu a každá sekcia je cca z polovice 
podpivničená polozapusteným suterénom. Sekcie majú samostatné vstupy z predsadenej 
časti. Vstup a jednotlivé podlažia a do suterénu je dvojramenným schodiskom. Objekt má 
obdĺžnikový pôdorys o rozmeroch 46,0 x 11,4 m a celková výška atík plochej strechy od 
upraveného terénu je 10,36 m. V bytovom dome je 12 b.j., všetky byty majú loggiu orientovanú 
zo SZ. V suteréne sa nachádzajú pivnice, plynomerňa, spoločné priestory. BD bol postavený 
kombinovanou technológiou. Čiastočne murovaný (zvislé nosné a nenosné konštrukcie) 
a prefabrikovaný (montované prefabrikované železobetónové panelové stropy a loggiové dosky 
z panelov, schodiskové ramená, časť prekladov). Výplne otvorov tak ako v spoločných 
priestoroch tak aj v bytoch sú všetky vymenené zo nové plastové s izolačným trojsklom. 
Odkvapový chodník po celom obvode je betónový rôznej šírky. V suteréne sú pod stropom 
vedené spoločné rozvody studenej vody, kanalizácie , plynu a elektriny. Loggie na SZ strane 
BD (12 ks) majú pôdorysné rozmery 4,05 x 1,20 m. Na loggiách sú evidentné poruchy, jedná 
sa hlavne o loggie na 2. a 3. NP , kde dochádza vo väčšej miere k devastácii podlahových 
vrstiev a nosnej železobetónovej dosky loggie vplyvom zatekania zrážkovej vody cez 
rozrušenú dlažbu a nefunkčné oplechovanie loggií.

Predložený projekt rieši obnovu bytového domu v nasledovnom rozsahu:
zateplenie bytového domu
• zateplenie hlavnej strechy a strechy domčeka expanznej nádoby
• konštrukcia a skladba zateplenie sokla a odkvapového chodníka
• zateplenie stropov nebytových priestorov suterénu
• zateplenie obvodových stien a vysunutých konštrukcií
• zateplenie podlahy v domčeku expanznej nádrže 
odstránenie systémovej poruchy - loggie
výmena spoločných rozvodov kanalizácie, studenej vody a plynu 
iná modernizácia bytového domu

Zateplenie bytového domu
Zateplenie hlavnej strechy a strechy domčeka expanznej nádoby je navrhnuté 
tepelnoizolačnými doskami EPS 150 S Stabil celkovej hrúbky 310 mm.
Konštrukcia a skladba zateplenie sokla a odkvapového chodníka - navrhnutá je čiastočná 
obnova odkvapového chodníka v časti pri objekte, z dôvodu objavenia sa vlhkosti 
v obvodových stenách suterénu. Odkvapový chodník hr. do 150 mm vybúrať a vyhĺbiť od 
objektu po obvode ryhu š. 700 mm a hĺbky min. 550 mm od hornej hrany chodníka, zo stien 
pod terénom odstrániť zdevastované prímurovky s hydroizoláciou. Navrhnutá je nová 
hydroizolácia a zateplenie sokla izoláciou z XPS hr. 100 mm pod terén do hĺbky min. 0,55 m. 
Zateplenie stropov nebytových priestorov suterénu je navrhnuté celoplošne minerálnou vlnou 
hr. 60 mm resp. 80 mm.
Zateplenie obvodových stien a vysunutých konštrukcií je navrhnuté kontaktným zatepľovacím 
systémom (KZS -ETICS) s tepelnoizolačnými doskami z minerálnej vlny hr. 100 mm resp. 40 
mm.
Zateplenie podlahy v domčeku expanznej nádrže je navrhnuté s celkovou hrúbkou podlahy 
a izolácie 300 mm (strešné tepelnoizolačné dosky EPS 150 S hr. 150 v dvoch vrstvách).

Odstránenie systémovej poruchy - loggie
demontáž existujúceho zábradlia
odstránenie všetkých podlahových vrstiev loggií vrátane hydroizolácie
sanácia železobetónovej konštrukcie loggiových dosiek
montáž a kotvenie nového zábradlia
realizácia kompletnej podlahy loggií s novou hydroizoláciou
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- zateplenie loggiových dosiek i dosiek nad vrchnými loggiami, odstránenie tepelných 
mostov (certifikovaným difúzne otvoreným systémom s tepelnoizolačnou vrstvou zo 
spádových klinov EPS 150 s min. Hr. 40 mm)

- nové oplechovania

Výmena spoločných rozvodov kanalizácie, studenej vody a olvnu
výmena ležatých a stúpacích potrubí studenej pitnej vody (od hlavného uzáveru po 
navrhované bytové vodomery)
výmena spoločných stúpacích potrubí splaškovej kanalizácie, ktoré sú vedené 
v inštalačných šachtách. Stúpacie potrubia budú zakončené vetracou hlavicou D110-D75, 
500 mm nad strechou.
Stúpacie zvislé potrubia na odvod dažďovej vody zo strechy objektu sú vonkajšie a budú 
vymenené v celom rozsahu za nové.
výmena stúpacích potrubí plynu od existujúceho uzáveru na pripojovacom potrubí až po 
bytový uzáver plynu pred plynomerom v byte.

Iná modernizácia bytového domu
výmena povrchov na schodiskových stupňoch
výmena keramickej dlažby vo vstupoch a na podestách a medzipodestách schodiskových 
priestorov + stavebné úpravy
elektrické rozvody sa riešia len v suteréne - demontáž a spätná montáž el. osvetlenia, el. 
rozvodov a zariadení zo stropov suterénu z dôvodu zateplenia.
projekt bleskozvodu rieši úpravu existujúceho bleskozvodu, potrebnú vzhľadom 
k realizácii zateplenia strechy a obvodového plášťa.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:
1. Zmena dokončenej stavby „Obnova bytového domu 12 b.j. Ulica sv. Cyrila a 

Metoda 3043/3,5, Trnava“ bude realizovaná na jestvujúcom objekte bytového 
domu s. č. 30430 na ulici sv. Cyrila a Metoda 3043/3,5 v Trnave, umiestnenom na 
pozemku pare. č. 2689/4, 2689/5 v k.ú. Trnava.

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 
č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

spĺňať vlastnosti podľa § 2 zákona

5. 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 prísiušné technické normy.

6. Pri uskutočňovaní zatepľovania bytového domu je potrebné postupovať podľa 
STN EN 73 2901 - zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov.

7. Finálna povrchová úprava obvodového plášťa bude silikonovou omietkou 
s použitím farebných odtieňov S 5020-R90B (190), S 1002-Y50R (336) podľa 
vzorkovnice BASF COLOR SENSATION v zmysle predloženej projektovej 
dokumentácie - výkres č. 13b - Pohľady - nový stav - farebné riešenie.



OSaŽP/104-1528/2019/Bj Strana 4

8. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky. Investor je povinný v lehote 15 dní od 
ukončenia výberového konania oznámiť písomne dodávateľa stavebných prác 
stavebnému úradu.

9. Pri nakladaní s drobným stavebným odpadom, ktorý vznikne pri stavebných prácach musíte 
dodržiavať ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trnava č. 462 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava 
v znení VZN č. 475, ktorým sa mení a dopfňa VZN č. 462.

10. Stavebník je povinný počas realizácie zabezpečiť miesto pre zhromažďovanie 
odpadov a ich pravidelný odvoz do určeného zariadenia. Odpady, ktoré vzniknú pri 
realizácii stavby je stavebník povinný zneškodniť resp. zhodnotiť v zariadení 
určenom na tento účel. Počas realizácie zabezpečiť čistotu a poriadok na 
stavenisku a priľahlých pozemkoch. Po ukončeni stavebných prác zabezpečiť 
taktiež odstránenie nečistôt a zvyškov stavebných materiálov z priľahlých 
nehnuteľností.

11. Investor je povinný počas realizačných prác zabezpečiť v dosahu staveniska, na 
plochách verejnej zelene vo vlastníctve a v oprávnenom užívaní Mesta Trnava 
ochranu drevín pred poškodením v zmysle zákona NR SR č.543 Z.z. o ochrane 
prírody a krajiny a STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej 
vegetácie. Orezanie konárov, prekážajúcich obnove bytového domu, bude realizované 
firmou alebo osobou s príslušným odborným vzdelaním.

12. Ku kolaudácii stavby je potrebné doložiť doklad o spôsobe likvidácie odpadov.

13. Po ukončení stavebných prác uviesť pozemky využívané v rámci staveniska do 
takého stavu, aby nenarúšali a nepoškodzovali životné prostredie.

14. Osobitné podmienky;
- v prípade znečistenia miestnej komunikácie (vrátane chodníka) pri uskutočňovaní 

stavebných prác stavebník zabezpečí jej pravidelné čistenie.

15. Dodržať podmienky dotknutých orgánov;
OR HaZZ v Trnave
č. ORHZ - TT-996-001/2018 zo dňa 11.10. 2018
OR HaZZ súhlasí s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. 
Projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú špecialistom PO (08/2018 Jaroslav Sirik, 
DIS) overenú OR HaZZ v Trnave je potrebné predložiť pri kolaudačnom konaní. 
Investor je povinný oznámiť termín začatia prác spojených s vyhotovením 
kontaktného zatepľovacieho systému OR HaZZ v Trnave minimálne 7 dni vopred 
z dôvodu vykonania kontroly stavby v priebehu jej uskutočňovania z hľadiska 
dodržiavania protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie.

OU Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie
OU-TT-OSZP3-2018/033975/ŠSOPaK/Ze zo dňa 18.10. 2018
1. 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).

2. Na prípadný 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.
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3. Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu 
rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody.

4. 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.

5. Rešpektovať existujúcu zeleň v území, lesné biotopy, ktoré zároveň predstavujú 
významné krajinné prvky, podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody . 
významný krajinný prvok možno užívať len takým spôsobom, aby nebol narušený 
jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo oslabeniu jeho ekologickostabilizačnej funkcie, 
v súlade s § 3 ods. 2 zákona o ochrane prírody.

6. Stavebník na OÚ Trnava, odbor starostlivosti o ŽP písomne oznámi názov zhotoviteľa 
(spolu s adresou atel. kontaktom na konateľa, resp. zodpovednú osobu) a termín 
začiatku stavebných prác ihneď ako mu tieto skutočnosti budú známe.

7. Pri fyzickej obhliadke objektu vykonanej dňa 27. 09. 2018 bolo zistené, že na objekte 
sa nachádza minimum štrbín a dutín, ktoré by mohli byť potenciálne využívané 
chránenými druhmi živočíchov. Oplechovanie strešnej atiky tesne prilieha k povrchu 
steny. Zo SZ strany ad vrchnými balkónmi sa nachádza štrbina za dažďovou rínou, 
ktorá môže byť potenciálne využívaná živočíchmi. Zo SZ strany sa tiež nachádza 
v mieste plynového komína dutina, ktorá tiež predstavuje potenciálne úkrytové či 
hniezdne možnosti. Napriek tomu sa však v čase obhliadky na objekte ani v jeho tesnej 
blízkosti výskyt chránených druhov živočíchov (netopiere, vtáky) nezistil.
Na základe zistených skutočností stavebné práce možno teda vykonávať len za 
nasledovných podmienok , v súlade s § 3 zákona o ochrane prírody; 
a) Na základe zistených skutočností možno konštatovať, že stavebné práce 

neohrozia chránené druhy živočíchov a je možné ich realizovať bez výraznejších 
obmedzení so zreteľom na ustanovenia zákona o ochrane prírody a krajiny.

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

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

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

23. 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. + energetický certifikát v zmysle zákona č.555/2005 Z.z.
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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.

Odôvodnenie

Stavebníci vlastníci bytového domu s. č. 3043, Ulica sv. Cyrila a Metoda 3043/3,5, 
Trnava v zastúpení STEFE Trnava, s. r. o., IČO: 36277215, Ulica Františkánska 16, 917 32 
Trnava podali dňa 08.11.2018 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu 
dokončenej stavby s. č. 3043 "Obnova bytového domu 12 b.j. Ulica sv. Cyrila a 
Metoda 3043/3,5, Trnava " na pozemku pare. č. 2689/4, 2689/5 v k ú. Trnava, Ulica 
SV. Cyrila a Metoda 3043/3,5 v Trnave.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť podľa 
ust. § 62 stavebného zákona. Prejednaním žiadosti na základe oznámenia verejnou vyhláškou 
č. OSaŽP/36744-94794/2018/Bj zo dňa 16. 11. 2018 bolo zistené, že uskutočnením stavby 
nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane ohrozené či obmedzené práva a 
oprávnené záujmy účastníkov konania. Verejná vyhláška bola zverejnená na úradnej tabuli 
mesta Trnava a na internete - stránke Mesta Trnava ( wwvť.trnava.sk) po dobu 15 dni. 
Vyvesená bola dňa 16. 11. 2018 a zvesená 04. 12. 2018. V stanovenej lehote 7 pracovných dní 
neboli v rámci konania uplatnené zo strany účastníkov konania žiadne pripomienky a námietky.

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

K stavbe sa vyjadrili:. Mesto Trnava - odbor územného rozvoja a koncepcií OR HaZZ v 
Trnave, OÚ Trnava - odbor starostlivosti o ŽP. Ich stanoviská boli súhlasné, podmienky boli 
zahrnuté do tohto rozhodnutia.

Námietky
rozhodnúť.

účastníkov konania neboli uplatnené a preto nebolo potrebné o nich

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 vyvesenia tohto rozhodnutia.

Vyvesenie rozhodnutia oznámi mesto Trnava aj na internetovej stránke mesta 
vvww.trnava.sk.

Správny poplatok vyrúbený podľa položky 60 zákona č. 145/1995 Z.z. v znení noviel vo 
výške 100,-eur bol zaplatený 08.11. 2018.

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

v zastúpení na základe písomného poverenia 
PhDr. Eva Nemčovská, PhD. 
prvá zástupkyňa primátora

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

Priloha; 1x projektová dokumentácia (pre stavebníka a k spisu)

Potvrdenie o vyveseni a zvesení verejnej vyhlášky;

Dátum vyvesenia:. Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis: Pečiatka a podpis:

Doručí sa
- účastníkom konania verejnou vyhláškou;
1. STEFE Trnava, s.r.o., Ulica Františkánska 16, 917 32 Trnava -

zastupujúci vlastníkov bytového domu s.č.3043. Ulica sv. Cyrila a Metoda 3043/3,5, Trnava
2. projektant: Ing. Ladislav Lašo, Projektová kancelária. Ulica Lomonosovova 6, 917 08 Trnava
3. ostatní účastníci konania - vlastníci bytov a nebytových priestorov a vlastníci pozemkov

a stavieb v dotknutom území, ktorých vlastnícke alebo iné 
práva môžu byť zmenou dokončenej stavby s.č.3043 dotknuté

Na vedomie:
4. STEFE Trnava, s. r. o.. Ulica Františkánska 16, 917 0 ITrnava

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


