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ÚZEMNE ROZHODNUTIE 

(VEREJNÁ VYHLÁŠKA)

Navrhovateľ Západoslovenská distribučná, a.s., IČO 36361518, so sídlom Čulenova 
6, 816 47 Bratislava v zastúpení TIDLY real estate s.r.o., IČO 50245937, Československej 
armády 29, 934 01 Levice podal dňa 13.12.2017 na tunajšom stavebnom úrade návrh na 
vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „Trafostanica Rázusova ul. Trnava VNK, 
NNK “.
Začatie konania bolo oznámené verejnou vyhláškou č.:OSaŽP/518-4310/2018//Kch zo dňa 
25.01.2018, ktorá bola vyvesená na úradnej tabuli od 25.01.2018 do 12.02.2018.

Mesto Trnava - správny orgán podľa § 27 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, ako príslušný stavebný úrad podľa §33, § 
117 ods.1 a §140 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej 
len stavebný zákon), v znení neskorších predpisov posúdilo návrh podľa ust. § 37 stavebného 
zákona, ust. § 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. a vyhlášky č. 532/2002 Z.z. o všeobecných 
technických požiadavkách na výstavbu, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona. Na základe tohto posúdenia vydáva podľa ust. § 39 a § 39a 
stavebného zákona a podľa ust. § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby 

Trafostanica Rázusova ul. Trnava VNK, NNK

miesto stavby: 
na pozemkoch pare.č:

katastrálne územie: 
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pre stavebníka:

projektant: 
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033/32 36 347

Fax

Ulica Rázusova, Námestie SNP
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tak, ako je zakreslené na situácii osadenia stavby /výkres č. 2/, ktorá 
súčasť tohto rozhodnutia.

tvorí neoddeliteľnú

Základné údaje o stavbe:
Predložený návrh rieši umiestnenie navrhovanej trafostanice pre novostavbu polyfunkčného 
bytového domu na Rázusovej ulici v centrálnej mestskej zóne. Navrhovaná kiosková 
trafostanica o výkone 1x400 kVA bude umiestnená v jestvujúcom areáli investora 
polyfunkčného bytového domu spoločnosti TIDLY real estate, s.r.o. Nová TS bude v majetku 
ZSDi, a.s.. Z novej trafostanice, z NN rozvádzača bude novými NN rozvodmi napojený 
polyfunkčný bytový dom a zároveň budú prepojené rozvody NN na Rázusovej ulici a na 
Námestí SNP , z ktorých budú napojené objekty v blízkej zástavbe. Jestvujúce NN rozvody 
budú presmerované do novej trafostanice. Účelom stavby je zabezpečenie dodávky elektrickej 
energie pre odberateľov v požadovanom množstve a kvalite.

Členenie stavby:
SO 01 Prípojka VN
SO 02 Rozvody NN
PS 01 Transformačná stanica

SO 01 Prípojka VN
Navrhovaná trafostanica bude napojená z verejnej rozvodnej siete ZSDi a.s. z linky č. 1024, 
medzi trafostanicami TS0084-169 a TS0084-082. Trafostanica TS0084-169 je umiestnená na 
susednom pozemku, na dvore Právnickej fakulty. Pripojenie bude zrealizované VN sľučkou z 
existujúceho VNK vedenia č. 1024 pomocou 2x VN spojky a káblom NA2XS(F)2Y 3x 1x 240 
mm^ až do novej distribučnej TS pole VN rozvádzača 1 a 2. Káble budú vedené v káblovej ryhe 
a pod murovaným oplotením a navrhovanou cestou do podzemných garáží budú v chráničke 0 
200 mm. Celková dĺžka prípojky VN bude cca 10 m. Typy použitých koncoviek POLT-24D/1XI 
(240 mm^) a spojkou POLJ 24/1X120-240.

SO 02 - Rozvody NN
V novej trafostanici v rozvádzači NN bude 8 vývodov 400 A pre napojenie polyfunkčného domu 
a ďalších verejných rozvodov v centre mesta Trnava. Jestvujúce verejné rozvody z trafostanice 
TS0084-169, ktorá nie je vo vlastníctve ZSDi a.s., budú presmerované do novej trafostanice 
vybudovanej v rámci polyfunkčného bytového domu.
Z novej trafostanice bude napojené:

Polyfunkčný bytový dom na Rázusovej ulici - nová SR3 a privedené budú dva prívody 
Dva káble vyvedené z TS 0084-169, ktoré sú vedené v chodníku na Rázusovej ulici, budú v 
mieste vjazdu do dvora navrhovaného polyfunkčnému bytového domu a k novej TS 
prerušené a budú naspojkované na nové káblové rozvody NN vyvedené z novej TS 
Jestvujúca skriňa PRIS na objekte Právnickej fakulty, ktorá je v súčasnosti napojená z TS 
0084-169 bude odpojená a napojenie bude z novej TS
Novobudované dve skrine SR na Rázusovej ulici č. 8 a Rázusova č. 1 budú napojené z 
novej TS. Zo skrine SR na Rázusovej č. 8 budú napojené nové elektroměrové rozvádzače 
rodinných domov na Rázusovej ulici č. 6 a č. 7. Zo skrine SR na Rázusovej ulici č. 1 bude 
napojená nová skriňa SR na objekte na Námestí SNP č. 3 a tiež elektroměrový rozvádzač 
umiestnený vo dvore domu na Rázusovej ulici č. 8.

Trasa nových NN rozvodov bude vedená v chodníku, pri križovaní miestnej komunikácie bude 
kábel uložený v chráničke 0 100 mm. Rozvody NN budú vyhotovené káblami typu NAYY-J 4 
x 240 mm^ Celková dĺžka káblových trás bude cca 350 m.

PS 01 Transformačná stanica
Navrhovaná distribučná trafostanica Elektro Haramia EH8 bude riešená ako kiosková 
o rozmeroch 1,90 x 2,30 x 2,610 m s vonkajším ovládaním. VTS bude VN rozvádzač 
pozostávajúci z troch polí, olejový hermetizovaný transformátor 22/0,4 kV o výkone 
400kVA a NN rozvádzač. Pripojenie TS bude VN prívodnými káblami do VN rozvádzača -
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2 polia a 1 pole bude vývod na transformátor. NN rozvádzač je navrhnutý skriňový RH s 8 
vývodmi. NN vývody budú vyzbrojené poistkovými odpínačmi - Multivert.
Trafostanica bude zložená z dvoch žb monolitických častí, skeletu a strechy, na 
zachytávanie oleja bude slúžiť havarijná vaňa. Meranie spotreby elektrickej energie bude 
na sekundárnej strane. Trafostanica bude uzemnená.

Údaje o projektovaných kapacitách
- nová TS Elektro Haramia EH8 variant B 400 kVA 1 ks
- kábel 22kV - 3 x NA2XS(F)2Y 1 x240 mm^ 12m
- kábel 1 kV - NAYY-J 4x240 mm^ 350 m
- kábel IkV - NAYY-J 4x16 mm" 100 m

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Navrhovaná stavba „Trafostanica Rázusova ul. Trnava VNK, NNK“ bude umiestnená 
na pozemkoch pare. č. 6390 - navrhovaná trafostanica a skriňa SR, 6393, 6395, 6397, 
6404 - nové skrine SR, 6388, 8833/4, 8941 - rozvody VN a NN v katastrálnom území 
Trnava v obci Trnava, /pozemky vedené v KN ako zastaané plochy a nádvoria/, podľa situácie 
umiestnenia TS a káblových rozvodov /výkres č. 02/ overenej v územnom konaní, ktorá 
tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto územného rozhodnutia.

2. Navrhovaná stavba bude vyprojektovaná v zmysle požiarno-bezpečnostných predpisov, 
hygienických predpisov a príslušných STN.

3. Navrhovateľ je povinný zabezpečiť také technické opatrenia, aby stavba nemala nepriaznivý 
vplyv na životné prostredie.

4. V zmysle „ Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom 
vlastníctve, ktorý bol mestu zverený“ v znení neskorších predpisov umožniť pripokládku 
jednej chráničky HDPE 40 pre potreby mestskej optickej siete na základe osobitnej 
dohody, vytvoriť podmienky pri realizácii pretláčok pre nové káblové rozvody NN.

5. K stavebnému konaniu musí byť usporiadaný zmluvný vzťah k pozemkom vo vlastníctve 
mesta Trnava pre umiestnenie nových káblových rozvodov NN spoločnosti 
Západoslovenská distribučná, a. s., v zmysle § 14 Zásad hospodárenia a nakladania s 
majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený" v znení 
neskorších doplnkov. Konkrétne umiestnenie nových skríň SR a RE v rámci nových 
káblových rozvodov NN musí byť vopred konzultované a odsúhlasené na odbore 
územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu v Trnave.

6. V projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie požadujeme doplniť a riešiť demontáž 
3 ks podperných bodov nachádzajúcich sa v úseku od knižnice po Právnickú fakultu a 
jestvujúce vzdušné NN vedenie v celom riešenom úseku ul. Rázusova a Námestia SNP 
(dohoda s ZSDis v zmluve o spolupráci).

7. Navrhovanú stavbu skoordinovať so stavbami mesta Trnava: „ Obnova Ružového parku 
v Trnave “ a „ Obnova Námestia SNP “, ktoré zabezpečuje MsÚ Trnava - odbor 
investičnej výstavby /Ing. Heregová/.

8. V stavebnom konaní doriešiť spätnú úpravu chodníkov na dotknutých pozemkoch mesta 
Trnava, ul. Rázusova / MsÚ Trnava - odbor dopravy a komunálynch služieb/.

9. 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 1. 
stupeň územnej ochrany prírody a krajiny.
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10. Podmienky referátu dopravného urbanizmu
1. Stavebník je pred zahájením prác povinný požiadať Odbor dopravy a komunálnych 
služieb o vydanie rozkopávkového povolenia.
2. V prípade obmedzenia dopravy je potrebné tiež požiadať o vydanie určenia na použitie 
prenosného dopravného značenia počas realizácie so súhlasom Okresného dopravného 
inšpektorátu na miestnych komunikáciách.
3. V prípade realizácie stavby v blízkosti priechodov pre chodcov požadujeme realizovať 
spätnú úpravu ako bezbariérovú. T.z. horná hrana cestného obrubníka bude v celej šírke 
priechodu uložená na úroveň vozovky a priečny a pozdĺžny sklon chodníka bude max. 8%. 
Taktiež požadujeme upraviť spevnené aj nespevnené plochy v zmysle požiadaviek ODaKS 
uvedených v rozkopávkovom povolení.

11. Pred začatím výkopových prác vytýčiť všetky dotknuté inžinierske siete ich správcami 
a dodržať ochranné a bezpečnostné pásma.

12. Stavebník je povinný zabezpečiť dodržanie normy STN EN 73 6005 - Priestorová úprava 
vedenia technického vybavenia.

13. Zabezpečiť dodržanie všetkých zákonných ustanovení 
a podzemných vôd pri výstavbe.

na ochranu povrchových

14. Pri realizácii dodržať ustanovenia zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia VZN mesta 
Trnava č. 171 o nakladaní s komunálnymi, stavebnými a drobnými stavebnými odpadmi.

15. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie musia byť dodržané podmienky uvedené vo
vyjadreniach zainteresovaných orgánov a správcov inžinierskych sietí:

Trnavská univerzita
č. VR_7308-2017 zo dňa 20.09.2017
- súhlasíme s napojením káblových rozvodov VN na pozemku pare. č. 6388, LV 6033, k.ú. Trnava 
vo vlastníctve Trnavskej univerzity so sídlom v Trnave pre trafostanicu na pozemku pare.č. 6390, LV 
4364, k.ú. Trnava. Súhlas dávame s podmienkou, že nám oznámite termín začatia a ukončenia prác 
a po výkone prác uvediete náš pozemok do pôvodného stavu.

KR HaZZ v Trnave
č. KHZ - TT-OPP-379-001/2017

- s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok
zo dňa 03.07.2017

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie. SSOPaK 
Zn.OU-TT-OSZP3-2017/021982/SSOPaK/Bo zo dňa 22.06.2017
- Dodržiavať ustanovenia zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov (ďalej I en „zákon o ochrane prírody), na dotknutom území platí I. stupeň územnej 
ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody).
Dodržať ustanovenia záväznej časti ÚPD mesta Trnava. Územný plán okrem iného ustanovuje 
zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie, územného systému ekologickej stability, 
tvorby krajiny vrátane plôch zelene ochrany a využívania prírodných zdrojov a významných 
krajinných prvkov.
Rešpektovať regionálny biokoridor Trnávka, ktorý zároveň predstavuje významný krajinný prvok, 
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.
Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) j e v zmysle § 47 ods. 3 zákona o 
ochrane prírody potrebný súhlas Mesto Trnava v zastúpení primátorom. V rozhodnutí obec 
zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky 
spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.
Nakoľko investičnou akciou príde k zmene stavu mokrade - vodného toku Trnávka, vybudovaním 
výustného objektu a premostením, vyžaduje sa na činnosti súhlas Okresného úradu Trnava,
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odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek 
životného prostredia kraja, v súlade s § 6 ods. 4 zákona o ochrane prírody. Súhlas je potrebné 
predložiť stavebnému úradu ešte pred vydaním stavebného povolenia, v súlade s § 103 ods. 6 
zákona o ochrane prírody.
Do projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie žiadame doplniť „Projekt sadových úprav", 
ktorý bude obsahovať zakreslené inžinierske siete, druhové zloženie, navrhovaný počet kusov 
drevín, situačný náčrt s presnou lokalizáciou jednotlivých drevín a návrh starostlivosti o výsadbu. 
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.
Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a 
živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a použiť v zmysle § 4 ods. 4 zákona o 
ochrane prírody také technické riešenie, ktoré bráni 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.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie. ŠVS
Zn.OU-TT-OSZP3-2017/022778/SVS/BB zo dňa 04.07.2017
1. Pred vydaním stavebného povolenia na uskutočnenie predmetnej stavby je investor povinný 

požiadať tunajší orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) 
vodného zákona na uskutočnenie stavby „Polyfunkčný dom Rázusova, Trnava" a o vydanie 
súhlasu v zmysle § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona na uskutočnenie stavby trafostanice. 
Tieto súhlasy budú slúžiť ako podklad k vydaniu stavebného povolenia na uskutočnenie 
predmetnej stavby príslušným stavebným úradom. K žiadosti o vydanie súhlasu v zmysle § 27 
ods. 1 písm. a) vodného zákona je potrebné doložiť stanovisko správcu vodného toku Trnávka 
(SVP, š. p.) a plne rešpektovať ním stanovené podmienky.

2. Pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd a 
zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.

3. Zabezpečiť dodržanie ustanovení normy STN 73 6005 - Priestorová úprava vedenia technického 
vybavenia.

4. Realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie. ŠSOH
Zn.OU-TT-OSZP3-2017/022085/SSOH/Sá zo dňa 30.06.2017
- pri realizácii daného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona o odpadoch.

Okresné riaditeľstvo PZ - Okresný dopravný inšpektorát Trnava
č. ORPZ-TT-ODI- 20-152/2017 zo dňa 20.07.2017
Okresný dopravný inšpektorát Trnava po preštudovaní PD /pre novostavbu Polyfunkčný dom
Rázusova/súhlasí s vydaním územného rozhodnutia pri dodržaní nasledovných podmienok:
1. pri predkladaní žiadosti o vyjadrenie k stavebnému konaniu žiadame, aby bol predložený 

podrobný dopravný projekt vypracovaný projektantom oprávneným projektovať dopravné stavby.
2. predbežne odporúčame projektantovi zamerať sa na dodržanie hodnôt podľa príslušných STN pri 

rozmeroch parkovacích miest a príjazdových komunikácií k nim a takisto dodržať rozšírenie 
komunikácií v oblúku.

3. predbežná projektová dokumentácia dopravného značenia môže byť súčasťou žiadosti 
o vyjadrenie k stavebnému konaniu, avšak vydávanie určenia na použitie dopravného značenia 
a dopravných zariadení podlieha konaniu v zmysle zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon), preto ODI Trnava žiada v samostatnom konaní nezávisle od 
stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu:

a. prenosného dopravného značenia v prípade že počas vykonávania prác bude obmedzená 
bezpečnosť, alebo plynulosť cestnej premávky, či už na cestách a komunikáciách, alebo na 
chodníkoch, pričom projektová dokumentácia bude predložená príslušnému cestnému 
správnemu orgánu a jeho prostredníctvom na ODI Trnava na odsúhlasenie v zmysle zák, č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon).
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b.

4.

trvalého dopravného značenia ak príde k trvalej zmene organizácie dopravy po ukončení 
stavby, pričom projektová dokumentácia bude predložená príslušnému cestnému správnemu 
orgánu a jeho prostredníctvom na ODI Trnava na odsúhlasenie v zmysle zák. č. 135/1961 Zb, 
o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon), 
cestným správnym orgánom podľa bodu 4bude pri posudzovanej stavbe na miestnych 
a účelových komunikáciách mestský úrad príslušný podľa katastrálneho územia, na ktorom sa 
stavba nachádza.

Západoslovenská distribučná, a.s. zo dňa 13.07.2017
Z hľadiska rozvoja siete energetiky s predkladanou PD ako s dokumentáciou pre územné konanie 
súhlasime za podmienky:
Na základe výkonových bilancií nových pripájaných objektov v predkladanom území, bude 
zásobovanie el, energiou riešené z novej distribučnej transformačnej stanice, ktorú ZSD, a.s.. 
vybuduje na základe zmluvy o spolupráci s investorom a to nasledovne;
Žiadame investora predložiť podklady na uzatvorenie „Zmluvy o spolupráci „ pri budováni 
elektroenergetického diela. Upozorňujeme, že SO Distribučné rozvody NN, SO Distribučné 
rozvody VN a SO Transformačná stanica musia byť na základe plnej moci vybavované na 
budúceho vlastníka t.j. Západoslovenskú distribučnú a.s.
SO - Distribučné rozvody VN
Pripojenie novo navrhovanej distribučnej TS na sieť energetiky sa zrealizuje VN sľučkou z 
existujúceho VNK vedenia č. 1024 medzi TS 0084-082 a TS 0084-169. VN slučka bude zrealizovaná 
pomocou 2x VN spojka a káblom NA2XS(F)2Y 3x 1x 240 mm až do novej distribučnej TS pole VN 
rozvádzača 1 a 2. Pri realizácii je potrebné uložiť aj trubku HDPE .
SO - Transformačná stanica
Je navrhnutá distribučná kiosková transformačná stanica z priestorových obmedzení s vonkajším 
ovládaním . Trafostanica bude osadená VN rozvádzačom pozostávajúci z troch polí. Dve polia s 
odpínačmi pre VN prívodné káble a jedným polom s odpínačmi s vn poistkami pre vývod na 
transformátor 400kVA. NN rozvádzač je navrhnutý skriňový RH s 8 vývodmi. NN vývody budú 
vyzbrojené poistkovými odpínačmi - Multivert.
SO - rozvody NN
V trafostanici v rozvádzači NN bude riešených 8 vývodov 400 A pre napojenie polyfunkčného domu 
a ďalších verejných rozvodov v centre mesta Trnava. Nakoľko susedná trafostanica TS 0084-169 nie 
je vo vlastníctve ZSD, a.s jestvujúce verejné rozvody napojené z tejto trafostanice budú 
presmerované do novej trafostanice, ktorá bude v majetku ZSD, a.s. Z novej TS budú napojené:
- Polyfunkčný dom na Rázusovej ulici
- Dva káble vyvedené z TS 0084-169 vedené v chodníku po Rázusovej ulici budú v mieste príjazdu 

k polyfunkčnému objektu a k novej TS prerušené a budú naspojkované na káble vyvedené z 
novej TS.

- Jestvujúca skriňa PRIS na Právnickej fakulte
Novovybudované SR na Rázusovej ulici č, 8 a č, 1. Zo skrine SR na Rázusovej č. 1 bude 
napojená nová SR na námestí SNP č.3. Zo skrine SR na Rázusovej č.8 bude pripojený nový 
elektroměrový rozvádzač pre objekt RD č.6.

Rozvody NN budú riešené káblami typu NAYY-J 4x240 mm^, budú vedené po verejne prístupných 
priestranstvách. Uloženie káblov bude v súlade s STN 34 1050 a 33 2000-5-52 za dodržania STN 73 
6005, do pieskového lôžka, s výstražnou fóliou.
Deliacim miestom medzi zariadením distribučnej sústavy y prípojným zariadením žiadateľa bude 
nová SRPP pri jednotlivých novovybudovaných objektoch.
Miesto merania a prístup k meracím zariadeniam musí byť zabezpečené pre pracovníkov energetiky 
celoročne v každú dennú a nočnú dobu - zodpovedný investor.
Napojenie na 22 kV sieť energetiky musí byť zrealizované materiálmi a dodávkami, ktoré sú 
schválené a zavedené na používanie v sústave Západoslovenskej distribučnej, a.s. nachádzajúcej 
na webovej stránke www.zsdis.sk.
Požadujeme rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle 
ustanovení § 43 Zákona o energetike č. 253/2012 Z. z. a nadväzných legislatívnych predpisov. 
Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých WN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 
Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a 
mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do 
styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie ( oboznámenie ) všetkých osôb 
vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti 
WN, VN a NN vedení.

http://www.zsdis.sk
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V prípade, že pri umiestnení Vašej stavby dôjde k styku so zariadením rozvodnej distribučnej 
siete energetiky, ktorý vyvolá požiadavku preložky jej zariadení, požadujeme v ďalšom 
postupovať podľa §45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z.
Pred zahájením výkopových prác požadujeme cestou objednávky vytýčiť jestvujúce siete VN a NN v 
správe západoslovenskej distribučnej. Objednávku adresujte na p. Zemka tel.. 033/5563216. 
Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie žiadame konzultovať v štádiu jej spracovávania a 
následne predložiť na vyjadrenie na Západoslovenskú distribučnú a.s..
V prípade ďalšej korešpondencie v tejto záležitosti, prosím uveďte značku CD 47092/2017 
a kontaktujte Peter Šturdík.T +421-(0)335563121.peter.sturdik@zsdis.sk
Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

SPP - distribúcia, a.s.
Zn. TD/NS/0584/2017/Mo zo dňa 06.07.2017
V záujmovom území sa nachádza; NTL PE plynovod D 225, 2 kPa a plynárenské zariadenia
Toto stanovisko nenahrádza technické podmienky pripojenia budúceho odberného plynového 
zariadenia k distribučnej sieti SPP-D.
SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o 
energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Zákon o energetike"); súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby (bez jej 
plynofikácie) za dodržania nasledovných podmienok;
Všeobecné podmienky;
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník 

povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich 
plynárenských zariadení, objednávku je potrebné zaslať na adresu; SPP - distribúcia, a.s., 
Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky 
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských 
zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,

- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania alebo 
pre konanie podľa iných právnych predpisov podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení

- stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre 
účely stavebného konania alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov na posúdenie SPP- 
D

- v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania alebo pre konanie podľa iných 
právnych predpisov požadujeme, aby stavebník;
• rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných 

a bezpečnostných pásiem
• pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami 

dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01
• zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu 

k existujúcim plynárenským zariadeniam
• zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní 

navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami
• zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich 

plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou
Dodržať nižšie uvedené upozornenia.

TAVOS, a. s., Piešťany
č. 8586/2017/MOc zo dňa 28.06.2017
- S umiestnením polyfunkčného domu súhlasíme, stavbou nie sú dotknuté ochranné pásma 

vodných zdrojov a verejných sietí v majetku a prevádzke našej vodárenskej spoločnosti. 
Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie žiadame predložiť na vyjadrenie.

zo dňa 22.06.2017
dimenzie 2xDN 65,

TAT, a.s., Trnava
č,: 808/500/17/PSz
Vo vyznačenom záujmovom území stavby sa nachádza horúcovod TAT, a.s. 
taktiež dispečerské káble HDPE rúrka.
S koncepciou doručeného projektu súhlasíme za podmienky rešpektovania našich pripomienok 
v ďalších stupňoch projektu.
Naše pripomienky;

mailto:k@zsdis.sk
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- križovanie a súbeh navrhovaných inžinierskych sietí s horúcovodom TAT, a.s. riešiť v zmysle 
STN 73 6005.

- TAT, a.s. požaduje zohľadniť v návrhu nových inžinierskych sietí ochranné pásma horúcovodu 
v zmysíe zákona o tepelnej energetike č. 657/2004 Z.z.

- stavebník pred začiatkom stavby objedná vytýčenie sietí v TAT, a.s..
- práce nad horúcovodom musia byť realizované so zvýšenou opatrnosťou a vykonávané ručným 

spôsobom,
- Počas realizácie stavby stavebník prizve zástupcov TAT, a.s. k obhliadke rozkopávky - prípravy 

územia,
- Realizačný projekt požadujeme doručiť na vyjadrenie.

Siemens . s.r.o., Bratislava
č. PD/TT/059/17 zo dňa 20.07.2017
K predloženej PD nemáme pripomienky v prípade splnenia nižšie uvedených požiadaviek:

v záujmovej oblasti výstavby polyfunkčného objektu sa siete verejného osvetlenia /ďalej VO/ 
v našej správe nenachádzajú,
pred zahájením prác na pokládke NN káblových rozvodov na Rázusovej ulici a Námestí 
SNP požadujeme vytýčiť siete VO v teréne,
v prípade križovania alebo súbehu iných sieti, resp. zariadení so zariadením verejného 
osvetlenia, požadujeme dodržanie všetkých platných STN a predpisov,
pred zasypaním káblov VO požadujeme k realizácii předvolat pána Slobodu, tel.: 0911 683 007, 
ktorý, prekontroluje uloženie rozvodov VO, dodržanie noriem a o zistenom stave vykoná zápis do 
stavebného denníka.
pri križovaní vedenia požadujeme uložiť kábel VO do tvrdeného spiraflexu FXKV a obnoviť 
označenie káblov výstražnou fóliou,
v prípade manipulácie, alebo prekládky zariadenia VO požadujeme pred vykonaním prác prizvať: 
p. Michálek, teľ: 0903 411 014 a spoločne dohodnúť spôsob realizácie, 
prípadné náklady na odstránenie stavebníkom poškodeného zariadenia VO počas stavebných 
prác budeme v plnej výške fakturovat investorovi alebo stavebníkovi.
prípadné skryté závady, ktoré sa objavia do 60 mesiacov od kolaudácie, budeme v plnej výške 
fakturovat investorovi alebo stavebníkovi, ak si ich neodstráni sám na vlastné náklady, 
práce požadujeme vykonať bez poškodenia zariadenia VO a bez prerušenia prevádzky VO, 
v prípade poškodenia zariadenia VO Vás žiadame ihneď nahlásiť poruchu na tel. číslo: 033/ 5536 
537
Naše stanovisko nenahrádza vyjadrenie vlastníka verejného osvetlenia.

Slovensky vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany
č. CS SVP OZ PN 4962/2017/2, CZ 19954/210/2017 zo dňa 26.06.2017
Ako správca vodohospodársky významného vodného toku Trnávka (pare. č. 9084/1, k. ú. Trnava, 
bez LV, resp. pare. č. 1074/204 KN-E, LV č. 11246 - SVP, š.p.) s umiestnením novostavby a jej 
napojením na inž. siete, v rámci existuj, oplotenia stavebného pozemku, súhlasíme. Vodný tok je v 
mieste plánovanej výstavby v oporných múroch vo výške 3,25 m.
Podľa STN 75 2102 Úpravy riek a potokov je stanovené ochranné pásmo toku v šírke mín. 6 m od 
brehových čiar. V ochrannom pásme toku nie je prípustná výstavba inžinierskych sietí, konštrukcií 
zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma, navážanie zeminy, vytváranie skládok, atď. V 
prípade budovania nového oplotenia v súbehu s vodný tokom, požadujeme ponechať voľný 
manipulačný pás v šírke 6 m. K vytýčeniu trasy oplotenia prizvať nášho úsekového technika (Ing. 
Baďurová, 0903 460 617) a jeho pokyny rešpektovať.
So spôsobom odvádzania dažďových vôd, resp. vôd z povrchového odtoku do toku Trnávka 
budeme súhlasiť len za podmienky, že nedôjde k nárastu vypúšťaných vôd z povrchového odtoku 
oproti súčasnému stavu. V prípade zriadenia nového vyústenia do toku, bude existuj, vyústenie, 
ktorým sú odvádzané vody z povrchového odtoku z parkoviska, znefunkčnené. V ďalšom stupni 
PD detailné riešenie vyústenia dažďovej kanalizácie do toku odsúhlasiť s Ing. Baďurovou 
(Správa PDV Šaľa, úsek. kancelária Trnava).
Zriadením vyústenia do toku dôjde k trvalému zásahu do pozemku pare. č. 1074/204 KN-E, LV č. 
11246 - v správe SVP, š.p., čo požadujeme do doby kolaudácie danej stavby zmluvne doriešiť na 
Odbore správy majetku na OZ Piešťany (JUDr. Mojžiš, 7764 405). Akékoľvek iné zásahy do 
vodného toku a pobrežných pozemkov bude potrebné neodkladne uviesť do pôvodného stavu.
Ďalej uvádzame, že v dôsledku blízkosti vodného toku s plánovanou výstavbou, môže v čase 
přívalových dažďov dochádzať aj k zvyšovaniu hladiny podzemných vôd. Za účelom zamedzenia 
nežiadúcich účinkov vplyvu vysokej hladiny podzemných vôd, resp. povodňových prietokov vo
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vodnom toku, je potrebné pri zakladaní stavby prihliadať aj na dókiadnú hydroizoláciu, vyvýšenie 
prízemia stavlĎy nad okoiitý terén a pod, nakoľko podľa ust. § 49 ods, 5 vodného zákona 
nezodpovedáme za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu ako i vzniknuté pri 
mimoriadnych udalostiach.
Ďalší stupeň PD predložiť na Správu povodia dolného Váhu Šaľa na vyjadrenie.

Slovak Telekom, a.s., Bratislava
Zn. 6611717212 zo dňa 19.06.2017
Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, 
a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených 
stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia 
a dodržať Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto 
stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať všetky nižšie uvedené podmienky.
- nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 

zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení
v prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov 

pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce 
a požiadať o nové vyjadrenie

- vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu 
terénu vykoná Slovak Telekom a.s na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu, 
vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky

- žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom 
rozsahu
po uplynutí doby platnosti požiadať o nové vyjadrenie

Orange Slovensko, a.s. Bratislava
Zn. BA-1827/2017 zo dňa 21.06.2017

- Pri realizácii stavebnej akcie dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., 
Metodova 8, Bratislava.

- Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom, V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, 
optické kábie a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme 
po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

- Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 73 6005 a ustanovenia zákona o 
elektronických komunikáciách č. 351/ 2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, 
tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k 
prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na 
ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ 
Orange Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na 
náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného 
rozhodnutia a “Zmluvy o preložke” so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená 
servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť 
správcovi PTZ.

- Pred realizáciou IS požiadať o vytýčenie
- Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení

TT-IT, s.r.o. Trnava
Zn. 17/06/22/1/MV zo dňa 22.06.2017
- vo vymedzenom území sa nachádzajú vedenia mestskej optickej siete TOMNET v chodníku, 

podľa priloženého nákresu,
- pri realizácii stavby dôjde pravdepodobne k stretu s uvedením vedením, preto požadujeme 

rešpektovať existujúce vedenie a realizáciu výkopových prác v týchto miestach vykonávať 
zásadne ručným spôsobom bez používania strojných mechanizmov v zmysle § 66 zákona č. 
351/2011 o elektronických komunikáciách

- v prípade potreby je možné požiadať o ich vytýčenie

Krajsky pamiatkový úrad Trnava
č. KPUTT-2017/17229-2/57571 
Záväzné stanovisko - KPÚ Trnava súhlasí s podmienkami:
1. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie žiadame v rozpracovanosti konzultovať 

schválenie.

zo dňa 28.07.2017

a predložiť na
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2. V súvislosti so stavbou bude nutné v prípade akýchkoľvek zemných prác zrealizovať 
archeologický výskum ako opatrenie na záchranu archeologických nálezov v zmysle § 35 odseku 
4 písm. b) pamiatkového zákona.

3. Konkrétne podmienky archeologického výskumu budú stanovené v samostatnom rozhodnutí KPÚ 
Trnava, ktoré bude vydané v stavebnom konaní.

Každú zmenu oproti schválenému projektu alebo nad rámec tohto záväzného stanoviska je nutné 
prerokovať a schváliť KPÚ Trnava.
Záväzné stanovisko KPÚ Trnava má platnosť 3 roky odo dňa vydania, ak nedôjde k jeho použitiu na 
účel, pre ktorý je určené.

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania: námietky neboli 
vznesené.

K stavebnému konaniu požadujeme spracovať projektovú dokumentáciu v súlade 
s platnou legislatívou, hygienickými predpismi, vykonávacími vyhláškami, požiarno- 
bezpečnostnými predpismi a príslušnými STN. Spracovanú projektovú dokumentáciu je 
potrebné predložiť na tunajší úrad spolu so žiadosťou o stavebné povolenie.

Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods.1 stavebného zákona neskorších 
predpisov dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však 
platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie na stavbu 
umiestnenú týmto rozhodnutím.

Odôvodnenie

Navrhovateľ Západoslovenská distribučná, a.s., IČO 36361518, so sídlom Čulenova 
6, 816 47 Bratislava v zastúpení TIDLY real estate s.r.o., IČO 50245937, Československej 
armády 29, 934 01 Levice podal dňa 13.12.2017 na tunajšom stavebnom úrade návrh na 
vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „Trafostanica Rázusova ul. Trnava VNK, 
NNK “.

Mesto Trnava oznámilo začatie konania verejnou vyhláškou č.: OSaŽP/518-4310/2018//Kch 
zo dňa 25.01.2018, ktorá bola vyvesená na úradnej tabuli v termíne od 25.01.2018 do 
12.02.2018. Na prerokovanie návrhu bolo nariadené ústne pojednávanie na deň 21.02.2018. 
Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, 
že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp., že týmto 
hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté umiestňovanou stavbou je 
spracovaná územnoplánovacia dokumentácia a navrhovaná stavba je s ňou v súlade.

Umiestnenie stavby vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu v 
zmysle § 47 stavebného zákona a § 4 vyhl. č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických 
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Na umiestnenie nových káblových rozvodov NN na Ulici Rázusova a na Námestí SNP v Trnave 
je predložený súhlas MZ mesta Trnava s použitím pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava, 
pare. č 8941 a pare. č. 8833/4 k.ú. Trnava, výpis z uznesenia č. 778/2017 Mestského 
zastupiteľstva mesta Trnava, s podmienkou umožniť pripokládku jednej chráničky HDPE 40 pre 
potreby mestskej optickej siete TOMNET na základe osobitnej dohody.

V stanovenej lehote neuplatnili účastníci konania žiadne námietky.
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K návrhu na vydanie územného rozhodnutia uplatnili stanovisko: SPP - distribúcia a.s., 
TAVOS a.s., Slovak Telekom a.s., ZSD, a.s., OÚ Trnava - odbor starostlivosti o životné 
prostredie - ŠSOPaK, ŠVS, ŠSOO, ŠSOH, odbor KR, RÚVZ, trnavatel spol. s.r.o., KR HaZZ, 
KPÚ Trnava, Siemens, s.r.o., TAT, a.s., OR PZ trnava - ODI, SVP, a.s., OZ Piešťany, TT-IT, 
s.r.o., SWAN, a.s.. Orange Slovensko, a.s.. Trnavská univerzita, MsÚ v Trnave - odbor 
územného rozvoja a koncepcií, odbor právny a majetkový, odbor dopravy a komunálnych 
služieb. Ich pripomienky boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Mesto Trnava vzhľadom na vyššie uvedené rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej 
časti tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie má v zmysle § 26 správneho zákona povahu verejnej vyhlášky 
a bude vyvesené na úradnej tabuli mesta Trnava po dobu 15 dní. Za deň doručenia sa 
pokladá posledný deň tejto lehoty.

Vyvesenie rozhodnutia oznámi Mestský úrad v Trnave spôsobom v mieste 
obvyklým a na svojej internetovej stránke www.trnava.sk.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov V. časť Stavebná správa, 
položka č.59 zákona č.145/1995 Z.z. Národnej rady Slovenskej republiky o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 300,- eur bol zaplatený dňa 13.12.2017.

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.

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 Mesto Trnava, MsU v Trnave, odbor stavebný a 
životného prostredia, po uplynutí 15-dňovej lehoty od doručenia rozhodnutia, o potvrdenie 
právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Príloha: 1x projektová dokumentácia pre územné konanie 
(pre navrhovateľa a k spisu)

http://www.trnava.sk
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Potvrdenie o vyvesení a zvesení verejnej vyhlášky:

Dátum vyvesenia; Dátum zvesenia;

Pečiatka a podpis; Pečiatka a podpis;

Doručí sa
- účastníci konania formou verejnej vyhlášky;
1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
2. Splnomocnennec; TIDLY real estate s.r.o.. Mgr. Peter Spišák,

Československej armády 29, 934 01 Levice
3. Trnavský samosprávny kraj, Ulica Starohájska 10, Trnava
4. Knižnica Juraja Fándlyho, Ulica Rázusova 1,917 01 Trnava
5. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
6. Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, Trnava
7. SVP, š.p.. Radničné námestie 8, 965 55 Banská Štiavnica
8. MOKOŠÁK PLUS s.r.o., Zavarská 10/C, 917 01 Trnava
9. Peter Uríček, Nerudova 6, 91701 Trnava
10. Ing. Pavol Janík, Ulica Javorová 28, 917 05 Trnava - Modranka
11. MUDr. Beáta Janíková, Ulica Javorová 28, 917 05 Trnava - Modranka
12. Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o., Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
13. Lekáreň pod stanicou , s.r.o.. Ulica Kollárova 6, 917 01 Trnava
14. fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k 

susedným pozemkom a k stavbám v riešenom území môžu byť územným rozhodnutím priamo 
dotknuté

Na vedomie
15. Projektant; Ing. Ján Bliká, Železničná 19, 926 00 Sereď
16. KPÚ Trnava, Ulica Cukrová 1, Trnava
17. SVP, š.p., OZ Povodie Váhu, Nábr. I. Krásku 3, 921 80 Piešťany
18. Mestský úrad Trnava - odbor právny a majetkový
19. Splnomocnennec; TIDLY real estate s.r.o.. Mgr. Peter Spišák,

Československej armády 29, 934 01 Levice

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


