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STAVEBNE POVOLENIE 

(VEREJNÁ VYHLÁŠKA)

Stavebník POZIT, s.r.o., IČO 36617563, Ulica Ludvika van Beethovena 28, 917 08 
Trnava v zastúpení splnomocneným zástupcom spoločnosťou STASYS, s.r.o., IČO 36265209, 
Tamaškovičova 14, 917 01 Trnava podal dňa 29.10.2018 na tunajšom úrade žiadosť 
o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby súp.č. 5693: „Inovácia a 
rozšírenie služieb cvičebných zón fitnescentra 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/36642-95331/2018/Šm zo 
dňa 19.11.2018.

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:

„Inovácia a rozšírenie služieb cvičebných zón fitnescentra Trnava“

súpisné číslo stavby: 
miesto stavby:

na pozemku pare.č: 
kat. územie: 
obec:

5693
Ulica Ludvika van Beethovena 28, Trnava
mestská časť Trnava - západ
1635/133
Trnava, č.864790
Trnava
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pre stavebníka; 

projektant:

POZIT, s.r.o., IČO 36617563, Ulica Ludvika van Beethovena 28, 
Trnava
STASYS, s.r.o., Ing. Irena Kreutzová, Tamaškovičova 14, Trnava

Popis stavby:
Projektová dokumentácia rieši vstavbu pod existujúcou vyčnievajúcou hmotou objektu 

CASSALLE na Beethovenovej ulici v Trnave, v dvorovej časti, ktorá slúžila ako nakladací 
priestor s rampou. Riešený objekt je dvojpodlažný, jeho zastavaná plocha sa realizáciou 
navrhovanej stavby nezmení, zväčšia sa priestory fitnescentra, ktoré sa nachádza na 2.NP. 
Vonkajšie pôdorysné rozmery zastavanej plochy budú 24,66 x 5,92 m. Existujúce fitnescentrum 
na 2.NP s navrhovaným rozšírením na 1.NP bude spojené existujúcim dvojramenným 
schodiskom. V rámci stavebných prác je navrhnuté medzery medzi existujúcimi stĺpmi na 1.NP 
vyplniť výplňovým murivom a zatepliť tepelnou izoláciou. Na existujúce podlahy sa položí 
hydroizolácia, tepelná izolácia a cementový poter. Nakladacia rampa bude vybúraná a taktiež aj 
časť obvodovej steny medzi stĺpmi na prepojenie sl.NP. Osvetlenie ostáva existujúce so 
zmenami svietidiel a ich polohy, vykurovanie bude elektrické z existujúcich zásuviek, vetranie 
bude prirodzené oknami.
Základy sa budú realizovať pod nové výplňové murivo, ktoré bude tvorené keramickými 
tvárnicami Porotherm. Všetky obvodové konštrukcie nadzemných podlaží budú zateplené 
fasádnym zatepľovacím systémom z minerálnej vlny s hrúbkou izolácie 100 mm. V objekte je 
navrhnutý jeden samostatný schodiskový priestor, kde je nosná konštrukcia schodiska 
navrhnutá ako monolitický železobeton. Riešený priestor je zastrešený existujúcim podlubím, 
nad ktorým sa nachádza vykurovaný priestor.

Zastavaná plocha riešenej časti; 
Úžitková plocha riešenej časti:

146,00 m2 
123,89 m2

Prírastok podlahovej plochy nadzemných podlaží stavby vytvorený zmenou stavby: 123,89 m2

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky :

1. Navrhovaná zmena dokončenej stavby „Inovácia a rozšírenie služieb cvičebných zón 
fitnescentra Trnava“ bude zrealizovaná v jestvujúcom objekte súp.č. 5693 umiestnenom 
na pozemku pare. č. 1635/133 v k.ú. Trnava, na Ulici Ludvika van Beethovena 28 
v Trnave, podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní , ktorá je súčasťou tohto 
rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia 
stavebného úradu.

2. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa 
bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

3. Stavebné výrobky použité pri realizácii stavby musia vyhovovať požiadavkám zákona 
č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
v znení neskorších predpisov.

4. 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, vyhlášku č. 532/2002 o všeobecných 
technických požiadavkách na výstavbu.

5. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby fyzickou alebo právnickou 
osobou oprávnenou na vykonávanie geodetických služieb.
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6. Všetky inštalačné práce musia byť vykonané odbornými pracovníkmi v zmysle STN a 
musí sa o nich urobiť záznam do stavebného denníka. Potvrdenie o preskúšaní 
uvedených inštalácií je potrebné doložiť ku kolaudácii stavby.

7. Na území, na ktorom sa pripravuje predmetná stavba, je potrebné dodržiavať ustanovenia 
zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Na dotknutom území platí 
I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny.

8. Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavebných prác je stavebník 
povinný dodržať ustanovenia VZN č.462 o nakladaní s komunálnymi, stavebnými a 
drobnými stavebnými odpadmi a ustanovenia zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Stavebník je povinný odpady, 
určenom mieste. Ku kolaudácii 
odpadov.

ktoré vzniknú pri realizácii stavby zneškodniť na to 
stavby je potrebné doložiť doklad o spôsobe likvidácie

10. Stavebník zabezpečí presné vytýčenie inžinierskych sietí ich správcami. Požadujeme 
dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich sietí.

11. Pri výstavbe budú dodržané podmienky dotknutých orgánov a dotknutých 
organizácií:

OR HaZZ v Trnave
Zn.ORHZ-TTI-959-001/2018 zo dňa 03.10.2018
OR HaZZ v Trnave s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok 
predmetné stanovisko spolu s overenou projektovou dokumentáciou stavby vypracovanou 
špecialistom PO (09/2018, Eva Ostergatová) požadujeme predložiť pri kolaudačnom konaní

zo dňa 23.10.2018
ustanovenia zákona o

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH 
Zn.OU-TT-OSZP3-2018/034673/ŠSOH/Hu
pri realizácii daného investičného zámeru žiadame dodržať 
odpadoch
ku kolaudácii stavby doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia príp. zneškodnenia odpadov, 
ktoré vznikli počas výstavby

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

13. Počas realizácie stavebník zabezpečí čistotu a poriadok a po ukončení stavebných prác 
zabezpečí taktiež odstránenie nečistôt a zvyškov stavebných materiálov z priľahlých 
priestorov.

14. Osobitné podmienky:
- v prípade znečistenia miestnej komunikácie (vrátane chodníka) pri uskutočňovaní 
stavebných prác stavebník zabezpečí jej pravidelné čistenie.

- v prípade potreby užívania verejného priestranstva pre uskutočňovanie stavebných 
prác je investor povinný požiadať Mesto Trnava - MsÚ, odbor dopravy a 
komunálnych služieb o súhlas s užívaním verejného priestranstva.

15. Počas realizácie stavby stavebník zabezpečí také opatrenia, ktorými bude minimalizovaný 
negatívny vplyv stavby na okolie a životné prostredie, na nerušenú pohodu bývania 
a nedôjde k spôsobeniu škôd na cudzom majetku a nehnuteľnostiach.
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16. Stavebné práce na stavbe budú realizované počas:
• pracovných dní v čase od 7.00 hod. do 18.00 hod.
• sobôt od 7.00 hod. do 13.00 hod.
• nedieľ a sviatkov sa stavebné práce nebudú vykonávať

17. Pri uskutočňovaní murovaných konštrukcií je potrebné postupovať podľa STN 
73 2310.

18. Stavebník umožní orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a do 
stavby a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.

19. Stavebník je povinný písomne oznámiť začatie stavby stavebnému úradu.

20. 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).

21. Stavebník pri výkone svojej funkcie nahradí škody spôsobené tretím osobám podľa 
osobitných predpisov z titulu svojej zodpovednosti, prípadne zabezpečí uvedenie veci do 
pôvodného stavu.

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

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

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

25. 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.

26. Stavba nesmie byť užívaná bez kolaudačného rozhodnutia.

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.

Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňom právoplatností 
stavebného povolenia vzniká poplatková povinnosť (miestny poplatok za rozvoj). Mesto 
Trnava schválilo miestny poplatok za rozvoj VZN č. 490 dňa 14.11.2017, s účinnosťou od 
1.Januára 2018.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania; neboli vznesené

Odôvodnenie

Stavebník POZIT, s.r.o., ICO 36617563, Ulica Ludvika van Beethovena 28, 917 08 
Trnava v zastúpení splnomocneným zástupcom spoločnosťou STASYS, s.r.o., IČO 36265209, 
Tamaškovičova 14, 917 01 Trnava podal dňa 29.10.2018 na tunajšom úrade žiadosť
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o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby súp.č. 5693: „Inovácia a 
rozšírenie služieb cvičebných zón fitnescentra Trnava“ v stavebnom konaní.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť podľa 
ust. § 62 stavebného zákona. Prejednaním žiadosti na základe oznámenia verejnou vyhláškou 
č. OSaŽP/36642-95331/2018/Šm zo dňa 19.11.2018 bolo zistené, že uskutočnením stavby 
nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane ohrozené či obmedzené práva a 
oprávnené záujmy účastníkov konania. Verejná vyhláška bola vyvesená v dňoch od 22.11.2018 
do 10.12.2018. 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.

Námietky
rozhodnúť.

účastníkov konania neboli uplatnené a preto nebolo potrebné o nich

Ku stavbe sa vyjadrili: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, OR Hasičského 
a záchranného zboru v Trnave. Ich stanoviská boli súhlasné.

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 posiedný deň vyvesenia tohto rozhodnutia.

Vyvesenie rozhodnutia oznámi mesto Trnava aj na svojej internetovej stránke 
mesta wwv\/.trnava.sk.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov V. časť Stavebná správa, 
položka č.60 zákona č.145/1995 Z.z. Národnej rady Slovenskej republiky o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 100,- eur bol zaplatený dňa 07.01.2019.

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.

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

/O

iyj

V
JU- JUDr. Peteŕ^Bro^a, ^M.

primátor mesta Trnava 
^..)V zastúpení na základe písomného poverenia 

PhDr. Eva Nemčovská, PhD. 
prvá zástupkyňa primátora
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Stavebník je oprávnený požiadať tunajší stavebný úrad po uplynutí 15 dňovej lehoty 
od doručenia rozhodnutia o potvrdenie právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Príloha:
1x projektová dokumentácia 

(pre stavebníka a k spisu)

Príloha na vyvesenie:
situácia - výkres č. B

Potvrdenie o vyvesení a zvesení vereínei vyhlášky:

Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis: Pečiatka a podpis:

Doručí sa:
• účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:
1. POZIT, s.r.o., Ulica Ludvika van Beethovena 28, 917 08 Trnava
2. Splnomocnenec: STASYS, s.r.o., Tamaškovičova 14, 917 01 Trnava
3. Peter Kudláč, Hospodárska 26, 917 01 Trnava
4. Ľubomíra Královičová, Veterná 43, 917 01 Trnava
5. Ing. Dalibor Dragún, T.Tekela 4, 917 01 Trnava
6. Ladislav Mečiar, Beethovenova 19, 917 01 Trnava
7. Drahomíra Mečiarová, Beethovenova 19, 917 01 Trnava
8. Martina Halmová, Kuzmányho 3, 917 01 Trnava
9. Patrícia Kvasničáková, Kuzmányho 22, 917 01 Trnava
10. Projektant: STASYS, s.r.o., Ing. Irena Kreutzová, Tamaškovičova 14, 917 01 Trnava
11. právnickým a fyzickým osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo 

stavbám v predmetnom území vrátane susediacich pozemkov a stavieb, vlastníci bytov 
a nebytových priestorov:

- súp. č. 5985, pare.č. 1635/92 v k.ú. Trnava
- súp. č. 8007, pare.č. 1635/215, 1635/93 v k.ú. Trnava
- súp. č. 5917, pare.č. 1635/95, 1635/32 v k.ú. Trnava 

Na vedomie:
12. Splnomocnenec: STASYS, s.r.o., Tamaškovičova 14, 917 01 Trnava
13. Peter Kudláč, Hospodárska 26, 917 01 Trnava
14. Ľubomíra Královičová, Veterná 43, 917 01 Trnava
15. Ing. Dalibor Dragún, T.Tekela 4, 917 01 Trnava
16. Ladislav Mečiar, Beethovenova 19, 917 01 Trnava
17. Drahomíra Mečiarová, Beethovenova 19, 917 01 Trnava
18. Martina Halmová, Kuzmányho 3, 917 01 Trnava
19. Patrícia Kvasničáková, Kuzmányho 22, 917 01 Trnava 
Na vedomie po nadobudnutí právoplatnosti:
20. MsÚ v Trnave, odbor ekonomický, referát správy daní a poplatkov

Zodpoved stský úrad v Trnave - odbor stavebný a životného prostredia, 
g. Iveta Miterková, Ulica Trhová 3,917 71 Trnava




