
Mesto Trnava
Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava

Doporučene

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo
OSaŽP/892- 
889/2019/Šm

Vybavuje/ľmka
Ing.Šimončičová
033/3236236

Trnava
07.01.2019

Oznámenie

verejnou vyhláškou

Stavebník Trnavská arcidiecézna charita, IČO 35602619, Ulica Hiavná 43, 917 01 
Trnava v zastúpení splnomocneným zástupcom Ing. arch. Petrom Seidiom, arsa, s.r.o., 
Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava podal dňa 23.11.2018 na tunajšom úrade žiadosť 
o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončených stavieb prístavbou a prestavbou na: 
„Centrum pomoci človeku Trnava“ v stavebnom konaní.

Mesto Trnava ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 61 ods. 4 a § 117 zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) oznamuje začatie stavebného konania na 
zmenu dokončených stavieb:

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

projektant:

„Centrum pomoci človeku Trnava“

969
Ulica Hlavná 43, Trnava 
652, 653, 722, 723, 724 
Trnava, č.864790 
Trnava
Trnavská arcidiecézna charita, IČO 35602619, Ulica Hlavná 43, 
917 01 Trnava
arsa, s.r.o., Ing. arch. Peter Seidl, Hviezdoslavova 10, 917 01 
Trnava

Popis stavby:
Projektová dokumentácia rieši prestavbu a prístavbu pôvodných hospodárskych objektov, ktoré 
sú v súčasnosti využívané charitou na vykonávanie sociálnej práce pre ľudí bez domova 
a v núdzi. Sú súčasťou chráneného celku Národná kultúrna pamiatka Špitál a kostol sv. Heleny, 
avšak ich súčasný stav je v nevyhovujúcom stavebnotechnickom stave. Havarijné situácie 
vznikajúce na základe opotrebovania stavebných konštrukcií sú riešené provizórnym spôsobom 
alebo ďalším odstavením zdegradovaných priestorov. V zmysle zásad pamiatkovej ochrany 
NKP návrh Centra pomoci človeku Trnava je stavebne umiestnený v pôvodných objemoch: 
zachované ostávajú pôdorysné rozmery ako aj výšky hrebeňov, sklony a typy striech 
pôvodných hospodárskych objektov.
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Na južnej strane v mieste odstránenia plochostropného objektu v tvare „Ľ‘, ktorý nebol 
predmetom pamiatkovej ochrany, bude pričlenený nový objekt metódou dodržania smerového 
radenia. Sústava radených objektov bude poskytovať priestory pre sociálnu prácu na prízemí, 
ktoré je výškovo v úrovni terénu - čím boli odstránené doterajšie výškové bariéry. Pri zachovaní 
parametrov pôvodnej výšky hrebeňa, rímsy, sklonu a typu strechy a pri použití novej 
konštrukcie stropu v upravenej polohe je možné vytvorenie podkrovných priestorov pre prácu 
s klientami - sociálne poradenstvo. Priestor z prízemia, ktorý bude otvorený do podkrovia, 
presvetlený a vetraný strešnými oknami bude slúžiť ako jedáleň pre výdaj teplého jedla. 
Ostatné priestory na prízemí budú užívané ako priestory pre požadovanú funkciu a v režime 
stavebno-technického štandardu. V nadväznosti na prístavbu schodiska so zvislou zdvíhacou 
plošinou je pozdĺž časti západnej fasády hospodárskych objektov umiestnená chodba 
zabezpečujúca krytý komunikačný koridor pre pohyb zamestnancov. Na prízemí a tiež na 
poschodí budú umiestnené aj skladovacie priestory pre účel archívu a materiálno-technického 
zabezpečenia sociálnej práce Podkrovné priestory hospodárskych objektov sú prístupné dvomi 
schodiskami, ktoré sú doplnené zvislou zdvíhacou plošinou.
Do objektov Centra pomoci človeku Trnava je vstup klientov orientovaný z ulice Dolné Bašty. 
Vedľa vstupnej kovovej bránky do areálu bude umiestnená kovová brána zabezpečujúca aj 
vjazd vozidiel RZS. Vstupné plochy do centra sú doplnené o vymedzenie 3 parkovacích miest 
pre OV, ďalšie parkovacie miesta sú v areáli špitálika.
V rámci sociálnej práce Centra pomoci človeku Trnava budú využité exteriérové priestory na 
výkon sociálneho poradenstva a podpornej komunikácie. Exteriérový priestor je súčasťou areálu 
a umožňuje bezpečný a kontrolovaný pohyb klientov k jednotlivým úsekom. Dláždený koridor je 
etapovité krytý oceľovými pergolami s presklením a osvetlením. Oplotenie je tvorené plnými 
dielmi murovanými z tehly a dielmi s oceľovými výplňami. Súčasťou exteriérového mobiliáru sú 
smetné koše na separovaný odpad. Vysoká stromová zeleň bude doplnená krovitou zeleňou, 
trvalkami, popínavkami a okrasnými trávami.

Členenie stavby na stavebné objekty:
SO 01 Centrum pomoci človeku
SO 02 Exteriérové priestory klientov Centra

Pretože predložený návrh poskytuje dostatočné 
stavebný úrad od miestneho šetrenia.

podklady na posúdenie, upúšťa

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na IVIestskom úrade v 
Trnave - odbore stavebnom a životného prostredia, na referáte stavebného poriadku - na II. 
poschodí, číslo dverí: 236 a svoje námietky a pripomienky uplatniť k návrhu najneskôr do 
7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. Na neskoršie podané námietky tunajší 
úrad neprihliadne.

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 prípade zastupovania niektorého z účastníkov konania, zástupca predloží písomné 
splnomocnenie od účastníka konania, ktorého zastupuje.
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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 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 tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke 
mesta www.trnava.sk.

Príloha na vyvesenie: situácia v mierke 1:300 (výkres č. 01)

MESTO TlT'iAVA 
MESTSKÝ ÚnAD V TRN.' 

55

.

Ing. Iveta Miterková
vedúca odboru stavebného a životného prostredia 

na základe písomného poverenia

Potvrdenie o vyvesení a zvesení verejnej vyhlášky:

Dátum vyvesenia:.. 

Pečiatka a podpis:

Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis:

http://www.trnava.sk
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Doručí sa:
- účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:
1. Trnavská arcidiecézna charita, Ulica Hlavná 43, 917 01 Trnava
2. Splnomocnenec a projektant: arsa, s.r.o., Ing. arch. Peter Seidl, Hviezdoslavova 10,

917 01 Trnava
3. Rímskokatolícka cirkev. Trnavská arcidiecéza, J. HolléholO, 917 66 Trnava
4. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trnava Sv. Mikuláša, M.Sch.Trnavského 3, 917 01 Trnava
5. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Božieho Milosrdenstva, Botanická 52, 917 08 Trnava
6. právnickým a fyzickým osobám, ktoré majú vlastnícke alebo Iné práva k pozemkom 

alebo stavbám v predmetnom území vrátane susediacich pozemkov a stavieb
dotknuté orgány a organizácie:

Okresný úrad Trnava - odbor starostlivosti o ŽP, Ulica Kollárova 8, 917 02 Trnava 
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
SPP-distribúcia, a.s.. Mlynské Nivy 44b, 825 11 Bratislava 
TAVOS, a.s.. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany 
RÜVZ so sídlom v Trnave, Ulica Limbová 6, 917 09 Trnava 
OR HaZZ v Trnave, Ulica Rybníková 9, 917 01 Trnava 
TAT, a.s., Coburgova ulica 84, 917 42 Trnava 
Siemens, s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 
Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
UPC BROADBAND SLOVAKIA s. r.o.. Horné Bašty 29, 917 01 Trnava 
SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava 
ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava 
KPÚ Trnava, Cukrová ulica 1, 917 01 Trnava 
TT-IT, s.r.o. Ulica Trhová 2, 917 01 Trnava
Okresný úrad Trnava, odbor krízového riadenia, Kollárova 8, 917 02 Trnava 
OR PZ - ODI, Starohájska ulica 3, 917 01 Trnava

7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

20.

21.

Na vedomie
22.

23.
24.

Mestský úrad Trnava - odbor územného rozvoja a koncepcií 
Trnavská arcidiecézna charita. Ulica Hlavná 43, 917 01 Trnava 
arsa, s.r.o., Ing. arch. Peter Seidl, Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava

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


