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STAVEBNE POVOLENIE 

(VEREJNÁ VYHLÁŠKA)

Žiadateľ REVITALSTAV SK. s.r.o., IČO: 45 362 564, Kragujevská 12, 010 01 Žilina
na základe písomného splnomocnenia spoločnosti Domová správa s. r, o.. Tehelná 3/A, 
Trnava správcu bytového domu, zastupujúceho vlastníkov bytového domu s.č. 6936, Ulica 
Andreja Kubinu 14, 15 v Trnave podal dňa 14. 01. 2019 žiadosť o vydanie stavebného 
povolenia na stavbu: "Bytový dom s.č.6936 - montáž 24 ks loggií", 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/1946- 
4234/2019/Ká zo dňa 21.01.2019.

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:

"Bytový dom s.č.6936 - montáž 24 ks loggií"

miesto stavby: 
na pozemku registra „C“: 
kat. územie: 
obec:
pre stavebníka: 

projektant;

Ulica Andreja Kubinu 14,15 
2540/20
Trnava, č.864790 
Trnava
vlastníkov bytového domu s. č. 6936 
Ulica Andreja Kubinu 14,15 Trnava 
Ing. Ivan Klein, Mudroňova 9, 036 01 Martin

Telefón Fax IČO E-mail Internet
033/32 36 236 033/32 36 280 00 313 114 zuzana.kalivodova@trnava.sk www.trnava.sk

mailto:zuzana.kalivodova@trnava.sk
http://www.trnava.sk
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Stavba:
Riešený bytový dom je súčasťou komplexu vzájomne spojených bytových domov 

hviezdicového pôdorysného tvaru, pričom každý má osem nadzemných podlaží, zastrešený je 
plochou strechou. Jedná sa o radový bytový dom postavený v stavebnej sústave T06B, zložený 
z dvoch sekcií. V každej sekcii je 16 bytových jednotiek.

Nosný systém stavebnej sústavy TO 6B je tvorený priečnymi stenovými panelmi hrúbky 
150 mm v osových vzdialenostiach 3,6 m. Obvodový plášť je zrealizovaný z panelov hrúbky 280 
mm, strecha je jednoplášťová, vyspádovaná do vnútorných dažďových zvodov. Na 
juhovýchodnej fasáde sa nachádzajú balkónové konštrukcie, každý byt na 2. - 8. NP má jeden 
balkón, byty na 1. NP balkón nemajú.

V roku 2010 bola zrealizovaná obnova bytového domu v rozsahu zateplenia 
obvodového a strešného plášťa a výmena výplní okenných otvorov v spoločných priestoroch.

Búracie práce
Pred začatím montáže loggií budú vykonané búracie práce
- demontáž bytových okien - 10 ks
- vybúranie parapetu okna pre osadenie nových balkónových dverí - 10 ks
- odstránenie (odrezanie) pôvodnej balkónovej dosky vrátane oceľového zábradlia - 14 ks
- odstránenie (odrezanie) balkónovej striešky na 8. NP - 2 ks

Architektonické a stavebno-technické riešenie
Konštrukcia loggií bude realizovaná z certifikovaného systému firmy Revitalstav s.r.o. a je 
navrhovaná v rámci ôsmich obytných podlaží. Vyloženie podlahovej konštrukcie od fasády 
bytového domu je navrhované 1,5 m, svetlá šírka loggie bude 3,46 m. Zvislý nosný systém 
loggií je navrhovaný zo železobetónových prefabrikovaných stenových prvkov hrúbky 140 mm. 
Stenové prvky budú v spodnej časti uložené na jestvujúcu stenu bytového domu a v úrovni 
podlahových dosiek a strešnej dosky sú zakotvené vo vodorovnom smere o jestvujúci bytový 
dom. Vodorovné prvky konštrukcie sú navrhnuté ako prefabrikované železobetónové doskové 
prvky hrúbka 140 mm, strešná doska je navrhnutá hrúbky 120 mm. Špáry medzi novými 
loggiami a jestvujúcim objektom budú dilatačné a bude nutné ich opatriť riešením na 
zamedzenie vzniku trhlín, napr. oplechovaním L profilom 100x100 mm z pozinkovaného plechu. 
Farebné riešenie novovytvorených loggií bude prispôsobené jestvujúcej farebnosti fasády.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:
1. Zmena dokončenej stavby "Bytový dom s.č.6936 - montáž 24 ks loggií" bude 

realizovaná na jestvujúcom objekte bytového domu s. č. 6936 na Ulici Andreja 
Kubinu 14, 15 v Trnave, umiestnenom na pozemku pare. č. 2540/20 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 spĺňať vlastnosti podľa § 2 zákona 
č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

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

7. 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 dopĺňa VZN č. 462.

8. 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 ukončení 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.
- pred umiestnením lešenia a pomocných konštrukcií na obvode bytového na plochách 

verejnej zelene vo vlastníctve mesta Trnava (p.č. 902/002) je investor povinný 
požiadať mesto Trnava, MsÚ v Trnave, odbor dopravy a komunálnych služieb o vydanie 
súhlasu na užívanie verejného priestranstva, ktorý určí podmienky pre záber plôch 
verejnej zelene.

- investor je povinný počas realizačných prác zabezpečiť v dosahu staveniska na 
plochách zelene 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.

- na prípadný výrub drevín vyvolaný stavebnou činnosťou je investor povinný požiadať 
Mesto Trnava, MsĹI v Trnave, odbor stavebný a ŽP o vydanie súhlasu na výrub, ktorý 
určí podmienky výrubu a náhradnej výsadby.

- pred realizáciou stavby Je nevyhnutné zistiť, či sa na predmetnom bytovom dome 
vyskytujú chránené živočíchy. V prípade ich zistenia Je potrebné vykonať 
opatrenia v súlade s § 3 ods.4 a ods.5 zákona o ochrane prírody, aby neprišlo 
k ohrozeniu týchto chránených živočíchov a porušovaniu § 35 zákona o ochrane 
prírody.

- stavebník na OÚ Trnava, odbor starostlivosti oŽP písomne oznámi názov zhotoviteľa 
(spolu s adresou a tel. kontaktom na konateľa, resp. zodpovednú osobu) a termín 
začiatku stavebných prác ihneď ako mu tieto skutočnosti budú známe.
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15. Dodržať podmienky dotknutých orgánov:
OR HaZZ v Trnave
č. ORHZ -TT1-1193-001/2018 zo dňa 12.12. 2018
OR HaZZ súhlasí s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. 
Projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú špecialistom PO (10/2018 Ing. Roman 
Šoška) overenú OR HaZZ v Trnave je potrebné predložiť pri kolaudačnom 
konaní.

OU Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie
OU-TT-OSZP3-2018/036992/ŠSOH/Du zo dňa 20.11. 2018

- 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

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.

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

Žiadateľ REVITALSTAV SK. s.r.o., ICO: 45 362 564, Kragujevská 12, 010 01 Žilina 
na základe písomného splnomocnenia spoločnosti Domová správa s. r. o.. Tehelná 3/A, 
Trnava správcu bytového domu, zastupujúceho vlastníkov bytového domu s.č. 6936, Ulica 
Andreja Kubinu 14, 15 v Trnave podal dňa 14. 01. 2019 žiadosť o vydanie stavebného 
povolenia na stavbu: "Bytový dom s.č.6936 - montáž 24 ks loggií", na pozemku pare. č. 
2540/20 v k. ú. Trnava, na Ulici Andreja Kubinu 14,15 v Trnave.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť podľa 
ust. § 62 stavebného zákona. Projednáním žiadosti na základe oznámenia verejnou vyhláškou 
č. OSaŽP/1946-4234/2019/Ká zo dňa 21. 01. 2019 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 ( www.trnava.sk) po dobu 15 dní. Vyvesená bola dňa 
22. 01. 2019 a zvesená 07. 02. 2019. 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 oŽP. 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 
www.trnava.sk.

Správny poplatok vyrúbený podľa položky 60 zákona č.145/1995 Z.z. v znení noviel vo 
výške 100,-eur bol zaplatený 14.01. 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.trnava.sk
http://www.trnava.sk
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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.).

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

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

Potvrdenie o vyvesení a zvesení verejnej vyhlášky: 

Dátum vyvesenia:...................... Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis: Pečiatka a podpis:

Doručí sa
- účastníkom konania verejnou vyhláškou:
1. REVITALSTAV SK, s. r. o., Hviezdoslavova 36/33, 036 01 Martin

zastupujúci vlastníkov bytového domu s. č. 6936, Ulica Andreja Kubinu 14, 15 Trnava
2. Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1,917 01 Trnva
3. projektant: Ing. Ivan Klein, Mudroňova 9, 036 01 Martin
4. 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. 6936 dotknuté

Na vedomie:
5. REVITALSTAV SK, s. r. o., Hviezdoslavova 36/33, 036 01 Martin
6. Domová správa s. r. o.. Tehelná 3/A, 917 01 Trnava

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


