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STAVEBNÉ POVOLENIE 

(VEREJNÁ VYHLÁŠKA)

Stavebník STEFE Trnava, s.r.o., IČO 36277215, Ulica Františkánska 16, 917 32 
Trnava podal dňa 12.12.2018 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie stavebného 
povolenia na líniovú stavbu: „Horúcovodná prípojka, rekonštrukcia vonkajších 
sekundárnych rozvodov a OST na okruhu OST Jasná, Trnava“ v stavebnom konaní.

Mesto Trnava na základe § 27 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 odst.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 a so známymi účastníkmi konania postupom podľa § 60 a § 61 na 
základe oznámenia verejnou vyhláškou č. OSaŽP/901-13684/2019/Šm zo dňa 04.03.2019.

Po preskúmaní žiadosti podľa § 62 a, § 63 stavebného zákona, podľa § 8 a § 9 vyhlášky 
MŽP SR č. 453/2000 Z.z. a vyhlášky č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách 
na výstavbu stavebný úrad rozhodol podľa ust. § 66 stavebného zákona a § 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) vydáva:

rozhodnutie o povolení stavby verejnou vyhláškou 

a povoľuje

líniovú stavbu:

„Horúcovodná prípojka, rekonštrukcia vonkajších sekundárnych 

rozvodov a OST na okruhu OST Jasná, Trnava“
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miesto stavby: 
na pozemku registra “C“

katastrálne územie: 
obec:
pre stavebníka: 

projektant:

Ulica Tamaškovičova, Trnava
6486/13, 6933/1,6933/26, 8980/1, 9070 - horúcovodná rozvody, 
6933/1, 6933/23, 6933/25, 6933/26, 6933/30 - sekundárne rozvody, 
6930 - OST (pare.reg. „C“)
1145/2,1211/1 - horúcovodná a sekundárne rozvody (parc.reg. „E“) 
6930 (s.č. 2733), 6931 (s.č. 2732), 6932 (s.č. 2731)-dotknuté 
bytové domy
Trnava, č.864790 
Trnava
STEFE Trnava, s.r.o., IČO 36277215, Ulica Františkánska 16,
917 32 Trnava
Termoklima, s.r.o., Ing. Ján Stanek, Košická 3646/63,
058 01 Poprad

Základné údaje charakterizujúce stavbu :
Predmetom projektovej dokumentácie pre stavebné konanie je stavba „Horúcovodná 

prípojka, rekonštrukcia vonkajších sekundárnych rozvodov a OST na okruhu OST Jasná, 
Trnava“, ktorá rieši rekonštrukciu primárneho vykurovacieho rozvodu z odbočnej šachty v areáli 
Fakultnej nemocnice a pokračuje smerom cez štátnu komunikáciu č. 1/61 ulica Tamaškovičova 
až po bytový dom Tamaškovičova č.8, kde sa modernizuje aj centrálna OST v existujúcich 
priestoroch OST. Súčasne sa v rámci projektu zrekonštruuje aj vonkajší sekundárny rozvod ÚK 
a TV pre bytové domy Tamaškovičova č.7 a č. 6.
Nový primárny a sekundárny rozvod je navrhnutý bezkanálovým rozvodom v zemnom 
vyhotovení s napojením jednotlivých bytových domoch v strojovni, vdaných objektoch. Tento 
nový rozvod je navrhnutý v trase existujúceho vykurovacieho rozvodu a v jeho ochrannom 
pásme.
V súčasnosti sú dotknuté objekty zásobované teplom a teplou vodou z OST Jasná, ktorá je 
osadená v suteréne bytového domu č.8. Z výmenníkovej stanice sa pomocou sekundárnych 
rozvodov, vedených v betónových prefabrikovaných vykurovacích kanáloch rozvádzajú do 
každého vykurovaného objektu. Súčasťou tejto stavby je aj rekonštrukcia regulačnej a meracej 
rady na vstupe v OST Jasná v zmysle požiadavky Trnavskej teplárenskej, a.s.
Rekonštrukcia horúcovodného rozvodu začína od odbočnej šachty, ktorá je osadená v areáli 
Nemocnice a pokračuje popod štátnu cestu 1/61 na ulici Tamaškovičova. Ďalej pokračuje 
v zeleni až do objektu bytového domu č.8. Nový rozvod pod komunikáciou bude zasunutý do 
existujúcej oceľovej chráničky fi 700 na pomocných oceľových konštrukciách.
Dĺžka horúcovodnej prípojky je cca 72,60 m.
Rekonštrukcia vonkajšieho sekundárneho rozvodu ÚK a TV začína výstupom zo suterénu 
miestnosti centrálnej OST bytového domu č.8. Ďalej pokračuje v zeleni, krajom parkoviska až 
do bytového domu č.6. Z tohto rozvodu je navrhnutá odbočka ÚK a TV do bytového domu č.7. 
Sekundárny rozvod ÚK a TV bude vstupovať do jednotlivých objektov priamo do miestnosti 
strojovne (suterénu) objektov. Zhotoví sa prepoj na existujúci rozvod. Na vstupoch sa osadia 
uzatváracie armatúry a vypúšťanie, ktoré vyplynuli z pozdĺžnych profilov.
Navrhované potrubia sekundárneho rozvodu sú v zemnom vyhotovení vedené vedľa seba tak, 
aby bol súbeh a križovanie s podzemným vedením inžinierskych sietí dodržaný s minimálnou 
vzdialenosťou v zmysle STN.
Dĺžka sekundárneho rozvodu ÚK a TV vrátane odbočky je cca 105,10 m.
Prepojenie vonkajšieho rozvodu s vnútorným rozvodom bude v mieste připojovacích miest v 
daných objektoch. Vybúra sa otvor v stene resp. podlaha pre prestup technologických 
rozvodov. Prierazy pre rozvod ÚK a TV sa budú realizovať v trase vstupu existujúcich rozvodov 
vedených v existujúcich kanálov ÚK. Potrubie ÚK bude vybavené signalizačnými vodičmi pre 
sledovanie poškodenia potrubia alebo izolácie. Alarm systém je súčasťou projektu.
Zemné práce sa budú vykonávať po celej dĺžke trasy. Pri spätnej úprave terénu bude potrebné 
dodržať minimálne krytie predizolovaného potrubia. Výkopové práce v mieste križovania s inými 
inžinierskymi sieťami uskutočňovať ručne.
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Súčasne s ukladaním primárneho a sekundárneho potrubia do zeme bude aj uloženie chráničky 
pre komunikačný kábel pre potreby snímania údajov z meracích zariadení.
Pre zásobovanie teplom ÚK a TV troch bytových domov (Tamaškovičova 6, 7, 8) bude zriadená 
centrálna odovzdávacie stanice tepla (OST) v suteréne objektu Tamaškovičova 8 v priestoroch 
pôvodnej OST. Technológia pôvodnej OST vo vlastníctve spoločnosti STEFE Trnava bude 
zdemontovaná. Existujúce regulačné a meracie prvky spoločnosti Trnavská teplárenská budú 
ponechané a premiestnené do novej technológie. Nová OST bude horúcovodná tlakovo 
nezávislá s výkonom 220 kW pre ÚK a pre prípravu TV 240 kW s využitím vyrovnávacej 
zásobnej nádoby. Pre účely novej OST bude zaberaná len časť pôvodného priestoru OST, ktorý 
bude oddelený od nevyužitého priestoru pomocou steny zo zváranej oceľovej konštrukcie 
s plechmi. K miestu osadenia OST od pôvodného vstupu do priestoru OST bude osadená nová 
plošina zo zváranej oceľovej konštrukcie a plechov. Uvažované je i s čiastočnou úpravou 
existujúcej vstupnej plošiny. Odkanalizovanie podlahy v mieste osadenia novej OST bude do 
existujúcej zbernej šachty, do ktorej bude osadené nové ponorné čerpadlo. V OST bude 
zriadené nové umelé osvetlenie.
OST bude zabezpečovať prípravu ÚK vrátane ekvitermickej regulácie podľa vonkajšej teploty a 
prípravu teplej vody o teplote 55°C. Všetky časti novej OST musia prejsť otvorom 800/1970 mm 
(vstupné dvere).
Meranie spotreby tepla pre spoločnosť Trnavská teplárenská je riešené na primárnej strane 
v z mysle zachovania pôvodného spôsobu merania tepla. Jedná sa o centrálne meranie 
spotreby tepla (ÚK+TV). Použitý bude existujúci ultrazvukový merač tepla (majetok Trnavskej 
teplárenskej), ktorý bude premiestnený do novej technológie OST osadený do samostatného 
bloku. Meranie spotreby tepla pre ÚK spoločnosti STEFE Trnava je riešené na sekundárnej 
strane OST. Meranie spotreby tepla pre prípravu TV spoločnosti TV je riešené na primárnej 
strane OST.

Členenie stavby na stavebné objekty:
SO 01 Horúcovodná prípojka pre OST Jasná 

100 Stavebné úpravy 
400 Ústredné vykurovanie 
500 Pokládka chráničky pre komunikačný kábel 
600 Výstražný systém 
700 Komunikácie a sadové úpravy 

SO 02 Vonkajšie sekundárne rozvody ÚK a TV 
100 Stavebné úpravy 
400 Ústredné vykurovanie 
500 Pokládka chráničky pre komunikačný kábel 
600 Výstražný systém 
700 Komunikácie a sadové úpravy 

SO 03 Odovzdávacia stanica tepla 
100 Stavebné úpravy 
400 Ústredné vykurovanie 
500 Elektroinštalácia a MaR

Technické údaje odovzdávacej stanice tepla:
Výpočtová vonkajšia teplota

Primárna strana OST :
Médium
Menovitý tlak primáru 
Maximálna prevádzková teplota 
Tepelný spád primáru v zime

-12 °C (podľa STN 06 0210) 
-irc (podľa STN EN 12 831)

horúca voda 
PN 25 
142 °C
130/60 °C (teplota spiatočky je teoretická, 
v skutočnosti závisí od dochladenia na 
výmenníkoch tepla)
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Tepelný spád primáru v lete

Max. tlak. strata OST (dif.tlak-primár)

Celková prípojná hodnota v zime 
Celková prípojná hodnota v lete 
Požadovaný výkon Ú K 
Požadovaný výkon TV

Sekundárna strana OST :
Menovitý tlak sekundáru ÚK 
Tepelný spád sekundáru ÜK:

Menovitý tlak TV a SV 
Teplota TV na výstupe z výmenníka 
Teplota vody v cirkulácii TV pre OST 
Teplota SV

70/30 °C (teplota spiatočky je teoretická, 
v skutočnosti závisí od dochladenia na výmenníku 
tepla ohrevu TV)
100 kPa (vrátane priamočinného regulátora dif. 
tlaku a zariadení vo vlastníctve spoločnosti 
Trnavská teplárenská)
416 kW 
240 kW 
220 kW 
240 kW

PN 6
cca 62/48,9 °C - orientačný (v skutočnosti môže byť 
teplota spiatočky iná závislá od skutočného prietoku 
sekundárnej strany)
PN 10 
55 °C
cca. 47 - 50 °C 
cca. 10 °C

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Navrhovaná stavba „Horúcovodná prípojka, rekonštrukcia vonkajších sekundárnych 
rozvodov a OST na okruhu OST Jasná, Trnava“ bude zrealizovaná na pozemkoch 
parc.č. 6486/13, 6933/1, 6933/26, 8980/1, 9070 - horúcovodná rozvody, 6933/1,
6933/23, 6933/25, 6933/26, 6933/30 - sekundárne rozvody, 6930 - OST (parc.reg. „C“), 
1145/2, 1211/1 - horúcovodná a sekundárne rozvody (parc.reg. „E“), 6930 (s.č. 2733), 
6931 (s.č. 2732), 6932 (s.č. 2731) - dotknuté bytové domy a uskutočnená 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. 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. Na nevyhnutný výrub drevín je nutné 
požiadať Mesto Trnava o vydanie súhlasu v zmysle § 47 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny.

4. Stavebník je povinný pri výstavbe a prevádzkovaní zabezpečiť dodržiavanie zákonných 
ustanovení na ochranu podzemných a povrchových vôd a ustanovení normy STN 73 6005 - 
Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.

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

6. Pred začatím stavebných prác je stavebník prostredníctvom dodávateľa stavby 
povinný osadiť prenosné dopravné značenie na základe určenia Mesta Trnava - MsÚ 
v Trnave, odboru dopravy a komunálnych služieb ako cestného správneho orgánu pre 
miestne a účelové komunikácie a dodržať podmienky tohto určenia.
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7. 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

• pred zásahom do telesa komunikácie prípadne chodníka za účelom rozkopania 
z dôvodu realizácie inžinierskych sietí je investor povinný požiadať mesto Trnava o 
vydanie rozkopávkového povolenia

• pred začatím výkopových prác na plochách verejnej zelene vo vlastníctve mesta 
Trnava požiada mesto Trnava, MsÚ v Trnave, ODaKS, referát správy zelene o vydanie 
rozkopávkového povolenia na zeleni v zmysle VZN č. 289 o ochrane zelene v meste 
Trnava a v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody. Zároveň so 
žiadosťou žiadame predložiť spracovaný dendrologický prieskum riešeného územia.

• v prípade obmedzenia dopravy je potrebné požiadať o vydanie určenia na použitie 
prenosného dopravného značenia počas realizácie so súhlasom Krajského dopravného 
inšpektorátu

• návrh dočasného dopravného značenia, žiadosti na zábery, zvláštne užívanie a 
uzávierky je potrebné predložiť v dostatočnom časovom predstihu, aby mohli byť 
odsúhlasené na príslušných inštitúciách

• v záujme koordinácie stavebných prác a eliminácie rozkopávok v predmetnej lokalite je 
potrebné, aby investor preveril u prevádzkovateľov inžinierskych sietí, príp. mesta 
Trnava prostredníctvom odboru investičnej výstavby plánované investičné zámery 
v danej lokalite a zabezpečil vzájomnú koordináciu stavebných prác

• križovanie cesty požadujeme realizovať bezvýkopovou metódu - podtláčkou
• počas realizácie stavebných prác je potrebné zabezpečiť voľný prístup k bytovým 

domom a ostatným nehnuteľnostiam prekrytím výkopov
• nevyužité staré rozvody žiadame z dotknutých pozemkov a priestorov bytových domov 

v max. miere demontovať a odstrániť v súlade s legislatívou
• odstrániť technológiu jestvujúcej odovzdávacej stanice tepla vrátane rozvodov 

z nebytového priestoru výmenníkovej stanice v lehote do 6 mesiacov od 
sprevádzkovania novej odovzdávacej stanice tepla

• v prípade realizácie stavby v blízkosti priechodov pre chodcov požadujeme realizovať 
spätnú úpravu ako bezbariérovú, t.j. horná hrana cestného obrubníka bude v celej šírke 
priechodu uložená na úroveň vozovky a priečny a pozdĺžny sklon chodníka bude max. 
8%

• pri prácach na chodníku a v blízkosti autobusovej zastávky realizovať práce tak, aby 
zostala zachovaná prevádzka MAD a priechodnosť chodníkov

• v prípade nevyhnutného obmedzenia využívania zastávok MAD, je investor poviný 
ohlásiť na MsÚ v Trnave - odbore dopravy a komunálnych služieb zmenu v užívaní 
zastávok v dostatočnom časovom predstihu (min. 20 dní pred zmenou), z dôvodu 
zabezpečenia informovania cestujúcich

• vzhľadom k tomu, že Ulica Tamaškovičová je v súčasnosti využívaná ako obchádzková 
trasa počas rekonštrukčných prác na ulici Mikovíniho, je po nej vedená linka MAD a 
zároveň je aj trasou pre prepravu nadrozmernej prepravy, požadujeme, aby bola čo 
najmenej obmedzená výstavbou

• požadujeme upraviť spevnené aj nespevnené plochy v zmysle požiadaviek ODaKS 
uvedených v rozkopávkovom povolení a dodržať podmienky pre pre definitívnu úpravu 
rozkopávok na telesách miestnych komunikácií a chodníkov

• križovanie spevnených plôch požadujeme riešiť bezvýkopovou metódou
• na terénnu obhliadku požadujeme prizvať príslušného odborného pracovníka Mesta 

Trnava, odboru dopravy a komunálnych služieb, referátu správy zelene, s ktorým bude 
odsúhlasené trasovanie a umiestnenie objektov s ohľadom na existujúcu drevinnú 
vegetáciu v území a nutnosť rešpektovať jej ochranné pásma
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• práce požadujeme realizovať tak, aby nebolo nutné odstrániť existujúce dreviny 
nachádzajúce sa v jej dosahu. Na koreňovú zónu stromov a krov, resp. pod koruny 
stromov a krov nesmie stavebník ukladať výkopovú zeminu a stavebné materiály. 
Koreňový systém stromov a krov pod vonkajšou liniou koruny nesmie byť zaťažený 
pojazdom stavebných mechanizmov.

• odkrytie koreňovej sústavy drevín realizovať v čo najkratšom, nevyhnutnom čase na 
výkop ryhy. Do doby spätného zásypu ryhy požadujeme vykonať opatrenia zamedzujúce 
usychaniu koreňov (zakrytie jutovinou a zaliatie vodou).

• po ukončení prác a zahrnutí výkopov žiadame terén zhutnit’, vyrovnať, vyhrabať od 
stavebných zvyškov, zatrávniť osivom trávnej zmesi parkového trávniku a následne 
zavalcovať. Spätnú úpravu výkopovej ryhy požadujeme zabezpečiť odbornou 
záhradníckou firmou

• v plnom rozsahu rešpektovať všetky dreviny v dosahu staveniska a zabezpečiť ich 
ochranu v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a STN 
837 010 Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

• MsÚ v Trnave, odbor dopravy a komunálnych služieb ako správca komunikácií vo 
vlastníctve Mesta Trnava požaduje rátať s podmienkami pre spätnú úpravu chodníkov 
a miestnych komunikácií v meste Trnava pri ich zvláštnom užíváni (rozkopávkach)

• sypké stavebné materiály uskladňovať tak, aby neprišlo k zvýšeniu prašnosti u 
dotknutých obyvateľov

• skládky prebytočnej zeminy a sutiny ako aj rúr požadujeme situovať tak, aby boli 
minimalizované dopady na obyvateľstvo

• dodržať podmienky pre pre definitívnu úpravu rozkopávok na telesách miestnych 
komunikácií a chodníkov v zmysle vyjadrenia č. ODaKS/1947-91594/Zr zo dňa 
12.11.2018

• dodržať podmienky stanoviska orgánu ochrany prírody k plánovanému výrubu drevín 
č. OSaŽP/35341-70835/2019/Gká zo dňa 22.05.2019

8. Stavebné výrobky použité v stavbe musia spĺňať vlastnosti podľa § 2 zákona 
č. 133/2013 Z.z.o stavebných výrobkoch.

9. Pri uskutečňováni 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.

10. 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.

11. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky. Stavebník je povinný do 15 dní od ukončenia 
výberového konania oznámiť dodávateľa stavby.

12. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby fyzickou alebo právnickou 
osobou oprávnenou na vykonávanie geodetických služieb.

13. Pred začiatkom zemných prác Je potrebné vytýčiť podzemné vedenia 
inžinierskych sietí správcami sietí a riadiť sa ich pokynmi.

14. Pri realizácii stavby budú dodržané podmienky uvedené vo vyjadreniach zainteresovaných 
orgánov a organizácií;

Západoslovenská distribučná, a.s. zo dňa 12.09.2018
- v záujmovom území prichádza k styku s káblovými VN, NN vedeniami ZSD
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požadujeme vytýčiť a rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich 
ochranné pásma v zmysle ustanovení §43 zákona o energetike č. 251/2012 Z..z. 
a nadväzných legislatívnych predpisov
v prípade, že pri umiestnení 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 zemných prác požadujeme cestou objednávky káblové vedenia vytýčiť 
pracovníkom ZSD,a.s.

Slovak Telekom, a.s.
č. 6611821641 zo dňa 30.07.2018

nakoľko sa v danom území nachádzajú telekomunikačné siete a dôjde k styku so 
sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom a.s. 
a DIGI Slovakia, s.r.o., je potrebné dodržať Všeobecné podmienky ochrany SEK 
a všetky podmienky v zmysle vyjadrenia č.. 6611821641 zo dňa 30.07.2018

SPP - distribúcia, a.s., Trnava
č. TD/NS/0642/2018/Ga zo dňa 30.08.2018
- v záujmovej lokalite sa nachádza NTL plynovod a pripojovacie plynovody
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je 

stavebník povinný požiadať SPP - distribúcia, a.s. (ďalej len „SPP-D") o presné 
vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú 
je potrebné zaslať na adresu SPP - distribúcia, a.s.. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 
Bratislava alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na 
webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sky

- v záujme predchádzania poškodzovania plynárenských zariadení, ohrozenia jeho 
prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie 
plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m

- stavebník je povinný oznámiť začatie práv v ochrannom pásme plynárenských zariadení 
zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Milan Kováčik, tel. č. +421 32 2423202) 
najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 
stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu 
kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, 
rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 
realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení

- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na 
každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až 
po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia 
strojových mechanizmov

- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu 
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia 
výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a 
manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané 
povolenie SPP-D

- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia 
zabezpečené proti poškodeniu

- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili 
jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme 
všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť 
ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727

http://www.spp-distribucia.sky
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- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských 
zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za 
porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského 
zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,^ až 
150 000,-€, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného 
činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu 
poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 
286 alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon

- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike. 
Stavebného zákona a iných, všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj 
podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia 
Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN 
EN 12007-3, TPP 70201, TPP 70202.

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo 
ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem

- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 
plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 
6005 a TPP 906 01

- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 
Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a 
pod.

TAVOS, a.s. Piešťany
č. 11171/2018/AOp zo dňa 21.08.2018

v lokalite výstavby sa nachádzajú verejné vodovody a kanalizácie v správe a majetku 
našej spoločnosti
pred začatím výkopových prác je nutné presnú polohu verejných sietí na základe 
objednávky vytýčiť pracovníkmi TAVOS, a.s. v teréne
pri súbehoch s verejným vodovodom a verejnou kanalizáciou žiadané dodržať ochranné 
pásmo verejného vodovodu a kanalizácie v zmysle zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. 
o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov, §19 ods.2, min. 
1 m od okraja potrubia na každú stranu
pri križovaniach horúcovodu s našimi vedeniami žiadame potrubia vodovodu uložiť do 
chráničiek s presahom min. 1 m od obrysu potrubia obojstranne a požadujeme dodržať 
minimálne zvislé vzdialenosti medzi potrubiami v zmysle STN 73 6005

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie - SSOPaK
č. OU-TT-OSZP3-2018/033571/ŠSOPaK/Ze zo dňa 12.10.2018
- dodržiavať ustanovenia zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody), na predmetnej lokalite platí L 
stupeň územnej ochrany prírody a krajiny v zmysle § 12 zákona o ochrane prírody

- na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) sa v zmysle § 47 ods. 3 
o ochrane prírody vyžaduje súhlas Mesta Trnava v zastúpení primátorom. V rozhodnutí 
mesto zároveň uloží žiadateľovi vykonať primeranú náhradnú výsadbu, prípadne 
finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona 
o ochrane prírody

- v prípade, že povoľovanástavebná činnosť (výkopové práce)spôsobí šorenie inváznycg 
druhov rastlín na výkopom porušených plochách, vlastník, správca alebo užívateľ 
pozemku je povinný ich odstraňovať na náklady pôvodcu šírenia, v zmysle § 7 ods. 4 
zákona o ochrane prírody

- rešpektovať regionálny biokoridor a existujúcu zeleň v okolí, ktorá zároveň predstavuje 
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 ekologicko-stabilizačnej funkcie, 
v súlade s § 3 ods. 2 zákona o ochrane prírody
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- pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby nedošlo ku zbytočnému úhynu rastlín 
a živočíchov v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody

- 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

- 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, v zmysle § 65 ods. 1 
písm. h) zákona o ochrane prírody

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie - ŠVS
č. OU-TT-OSZP3-2019/006631/ŠVS/Mg zo dňa 04.02.2019
- 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

- zabezpečiť dodržanie ustanovení normy STN 73 6005 - Priestorová úprava vedenia 
technického vybavenia

- realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie - ŠSOH
č. OU-TT-OSZP3-2018/033652/ŠSOH/DU zo dňa 16.10.2018
- 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

Krajský pamiatkový úrad Trnava
č. KPU TT-2019/3853-2/3855/Tur zo dňa 16.01.2019

- termín zahájenia ako aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou 
požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému 
pamiatkovému úradu Trnava

- v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca 
alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému 
pamiatkovému úradu Trnava priamo alebo prostredníctvom obce. Podľa § 40 ods. 3 
pamiatkového zákona nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským 
pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však 
tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým 
úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, 
najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. 
Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových 
súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

- na nálezy, ktoré sa nájdu počas stavby, sa vzťahuje § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

OTNS, a.s. 
č.5054/2018
- pri realizácii zemných prác v mieste vedenia optickej 

platné predpisy podľa STN 736005 a STN 333300

zo dňa 01.08.2018
siete požadujeme dodržiavať



OSaŽP/901-74644/2019/Šm Strana 10

- realizáciu výkopových prác min.1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení 
a zariadení (ochranné pásmo je 0,5 m) požadujeme vykonávať zásadne ručným 
spôsobom bez používania strojných mechanizmov v zmysle § 66, § 67 a § 68 zákona 
č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách

- pri výkopových prácach v blízkosti telekomunikačných káblov je potrebné dodržať 
maximálnu opatrnosť, káble zabezpečiť proti poškodeniu a prípadnému odcudzeniu

- jestvujúce káble musia byť vytýčené na základe písomnej objednávky
- nad vytýčenou trasou sa nebudú používať ťažké mechanizmy pokiaľ sa nevykoná 

ochrana proti mechanickému poškodeniu, nad vytýčenou trasou sa nebudú umiestňovať 
skládky materiálov a stavebnej sute

- vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je dodávateľ 
stavby povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného 
času (uložením do drevených žľabov, resp. vyviazaním na trám) a tým zabezpečiť ich 
plynulú prevádzkyschopnosť

- oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou na 
možnú polohovú odchýlku +- 30cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej 
polohy na povrchu terénu

- v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto 
možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca OTNS

- žiadame, aby bol zástupca spoločnosti OTNS, a.s. prizvaný ku kontrole a prevzatiu 
odkopaných trás ešte pred zásypom rýh

- stavebník je zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek (markerov)
- keďže je v záujmovom území plánovaná výstavba cestných komunikácii pre peších a 

parkoviská, či iné spevnené plochy nad našou existujúcou trasou požadujeme 
zabezpečiť dodatočnú mechanickú ochranu optických chráničiek SWAN uložením 
chráničiek do betónových žľabov TK2 s vekom po celej dĺžke pod spevnenými plochami

- všetky práce spojené s ochranou káblov budú zrealizované na náklady investora
- bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia spoločnosti SWAN, a.s., helpdesk 

kontakt; +421908706819, +421235000999

TT-IT, s.r.o.
Č.18/08/13/1/MV zo dňa 13.08.2018

v záujmovom území miesta stavby sa nachádzajú vedenia optickej siete TOMNET 
pri realizácii stavby dôjde k stretu s uvedeným vedením, preto požadujeme rešpektovať 
existujúce vedenie optickej siete a realizáciu výkopových prác v týchto miestach 
požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania strojných 
mechanizmov v zmysle § 66 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách 
v prípade potreby požiadať o vytýčenie našich sietí v teréne

Okresné riaditeľstvo PZ Trnava, ODi Trnava
č. ORPZ-TT-ODI1-2018/000153-433 zo dňa 14.12.2018
1. vydávanie určenia na použitie dopravného značenia podlieha konaniu v zmysle zákona 

č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších noviel a predpisov 
(cestný správny zákon), preto ODI Trnava žiada pred realizáciou stavby predložiť 
projektovú dokumentáciu 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 )

2. žiadame, aby predložená dokumentácia dopravného značenia bola v súlade s platnou 
legislatívou, teda podľa Vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov
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Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave, KDI Trnava
č. KRPZ-TT-KDI3-2018/000832-012 zo dňa 28.01.2019
Súhlas s vydaním stavebného povolenia za dodržania nasledovných podmienok:

- vydaniu územného rozhodnutia budú predchádzať kladné stanoviská všetkých 
dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií

- stavebné objekty musia byť v zmysle príslušných a platných STN, pričom stavebné 
objekty musia byť umiestnené a použité tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a 
plynulosť cestnej premávky na ceste 1/61

- žiadame zabezpečiť, aby práce boli vykonávané z priestorov nachádzajúcich sa mimo 
cesty I. triedy a zároveň žiadame zabezpečiť, aby počas prác nedochádzalo k 
obmedzeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na ceste 1/61, zároveň nie je 
prípustné, aby na ceste I. triedy bol skladovaný stavebný materiál, výkopová zemina, 
odstavené pracovné stroje a pod.

- celý pracovný priestor musí byť zabezpečený tak, aby bola v čo najväčšej miere 
eliminovaná možnosť zranenia iných osôb
na prístup na stavenisko musí byť využívaná cesta nižšej kategórie

- počas prác nesmie dochádzať k znečisťovaniu, poškodzovaniu vozovky cesty 1/61
- žiadame dodržať všetky podmienky uvedené v stanoviskách ostatných dotknutých 

orgánov štátnej správy a organizácií
- k cestám nižšej kategórie vo vzťahu k hore uvedenej stavby je oprávnený vyjadriť sa 

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trnave
- k vydaniu stavebného povolenia budú predchádzať kladné stanoviská všetkých 

dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií

Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii
Zn.OÚ-TT-OCDPK-2018/033579 zo dna 02.11.2018

podľa § 18 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v 
znení neskorších predpisov súhlasíme s uložením nového rozvodu do telesa eesty 
zasunutím do existujúcej oceľovej chráničky, ak bude realizované bez zásahu do telesa 
cesty 1/61. Vzdialenosť bližšej steny výkopu montážnych jám musí vo vzdialenosti min. 
0,5 m od obrubníka cesty 1/61

- zemné práce v dotyku s cestou 1/61 je potrebné navrhnúť v súlade s STN 73 3050 tak, 
aby nedošlo k narušeniu stability telesa cesty 1/61

- na uloženie nového rozvodu do existujúcej chráničky v telese 1/61 musí byť min. 
3 týždne pred plánovaným začatím prác vyžiadané povolenie na zvláštne užívanie na 
tunajšom úrade, prílohou žiadosti musí byť stanovisko SSC Bratislava, situácia + priečny 
rez križovania cesty 1/61 s uvedením staničenia cesty 1/61 a okótovaním všetkých
parametrov (hĺbka chráničky, vzdialenosti montážnych iámi

- počas realizácie stavby nesmie byť premávka na ceste 1/61 žiadnym spôsobom 
obmedzovaná ani ohrozovaná, na označenie prác v dotyku s cestou 1/61 musí byť

- osadené prenosné dopr. značenie podľa zákona č. 8/2009 Z. z. a vyhl. č. 9/2009 Z. z.
- na jeho použitie na ceste 1/61 musí byť vyžiadané pred podaním žiadosti o vydanie 

stavebného povolenia určenie na tunajšom úrade (nie je doložená časť E. Projekt 
organizácie výstavby)

- počas prác na zvláštnom užívaní cesty musia byť práce organizované tak, aby v čo 
najmenšej miere prichádzalo k zásahu do chodníkov, chodci nesmú byť nútení ísť po 
ceste 1/61 (vysmerovanie chodcov zábranami, zriadenie dočasného priechodu pre 
chodcov, vybudovanie lávky nad výkopom a pod.)

- na ceste 1/61 nesmie byť ukladaná zemina z výkopov ani žiadny stavebný materiál, 
cesta nesmie byť znečisťovaná ani poškodzovaná

- dokumentáciu je potrebné predložiť na vyjadrenie aj na Slovenskú správu ciest. 
Investičná výstavba a správa ciest Bratislava, Miletičova 19, 820 05 Bratislava a KRPZ - 
KDI Trnava, Kollárova 31, 917 02 Trnava

- cestným správnym orgánom vo veci miestnych komunikácií je Mesto Trnava, Mestský 
úrad Trnava.
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zo dňa 13.03.2019
Určenie na použitie prenosného dopravného značenia
Zn.OÚ-TT-OCDPK-2019/010042/Ja

Prenosné dopravné značky a zariadenia budú:
- osadené na ceste 1/61 podľa situácie, ktorá je prílohou tohto určenia s dodržaním 

podmienok KR PZ - KDI Trnava č. p. KRPZ-TT-KDÍ3-2019/001299-024 zo dňa 
12.03.2019

- podľa STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách v reflexnej úprave 
a vo zväčšenom rozmere

- na ceste osadené len počas realizácie prác
- z cesty odstránené ihneď po skončení prác a v plnom rozsahu bude obnovená cestnú 

premávka
Podmienky pre osadenie:

- dopravné značenie bude osadené odborne spôsobilou osobou podľa priloženej situácie 
prenosného dopravného značenia „Situácia - označenie pracovísk č. 1,2,3, vyznačenie 
ohradenia trás výkopov a umiestnenia prechodových lávok pre chodcov“, výkres č. 
DZ .01.01 s dodržaním podmienok KR PZ - KDI Trnava č. p. KRPZ-TT-KDI3- 
2019/001299-024 zo dňa 12.03.2019. Práce majúce vplyv na plynulosť cestnej 
premávky nevykonávať v čase dopravných špičiek. Po skončení platnosti umiestnenia 
bude prenosné DZ bezodkladne odstránené a cesta 1/61 bude prejazdná bez 
obmedzenia. Počas prác musí byť zabezpečená obojsmerná premávka na ceste 1/61

- v prípade tvorby dopravných kongescií žiadateľ zabezpečí dostatočný počet osôb, ktoré 
budú náležíte poučené na regulovanie dopravy za účelom zvýšenia priepustnosti cestnej 
siete, príp. žiadateľ zabezpečí asistenciu polície, pričom o asistenciu príslušníkov PZ 
musí v dostatočnom predstihu požiadať príslušný útvar PZ

- osoby oprávnené na zastavovanie vozidiel v zmysle ustanovenia § 63 ods. 2 písm. c) 
zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov musia byť riadne preškolené, musia vlastniť vodičské 
oprávnenie na vedenie motorových vozidiel minimálne na skupinu „B“ a nesmú byť pod 
vplyvom alkoholických nápojov alebo iných návykových látok

- práce budú vykonávané za denného svetla a za nezníženej viditeľnosti. Práce budú 
vykonávané podľa harmonogramu a budú ukončené v čo najskoršom termíne. Počas 
vykonávania prác nesmú byť v predmetnom úseku cesty vykonávané práce na iných 
vedeniach, stavbách a pod., ktoré majú vplyv na bezpečnosť a plynulosť cestnej 
premávky. Počas prác musí byť zabezpečená bezpečnosť chodcov.

- osoba zodpovedná za osadenie a údržbu prenosného DZ; zhotovitel’, po vybratí 
zhotoviteľa stavebník oznámi cestnému správnemu orgánu, KRPZ - K.Dl Trnava a 
majetkovému správcovi cesty meno - názov a adresu zhotoviteľa a meno a tel. číslo 
osoby zodpovednej za osadenie prenosného DZ

- osadené DZ budú spĺňať podmienky zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhl. MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov

- dopravné značenie musí byť osadené a realizované podľa STN 01 8020, zákona č. 
8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhl. č. 
9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke. Dopravné značenie bude 
umiestnené na červeno - bielo pruhovaných stĺpikoch.

- minimálna vzájomná vzdialenosť dopravných značiek a dopravných zariadení v 
extraviláne bude 100 - 50 m, výnimočne 30 m, minimálna vzájomná vzdialenosť 
dopravných značiek v obci bude 50 - 20 m výnimočne 10 m

- dopravné značenie musí byť osadené tak, aby vplyvom poveternostných podmienok 
nedochádzalo k jeho deformácii (posunutiu, pootočeniu, kmitaniu a pod.), príp. k 
spadnutiu značiek

- DZ musí byť osadené tak, aby nebránilo plynulému odtoku povrchových vôd z vozovky. 
Zároveň nesmie prísť ani k poškodeniu odvodňovacích zariadení (priekopy, rigoly, 
priepusty pod.)
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dopravné značenie musí byť v priečnom profile osadené tak, aby nezasahovalo do 
prejazdného profilu vozovky, v min. vzdialenosti 0,50 m od asfaltového okraja vozovky, 
max. však vo vzdialenosti 2,0 m. Spodný okraj dopravných značiek bude vo výške 
najmenej 0,60 m nad úrovňou vozovky (bez chodníka), vo výške min. 2,2 m nad 
chodníkom pre peších.
po osadení DZ je nutné prizvať zástupcu Krajského riaditeľstva PZ, Krajského 
dopravného inšpektorátu a Okresného úradu Trnava, OCDPK v sídle kraja ku kontrole 
správnosti osadenia, zároveň uvedené orgány informovať o osadení prenosného DZ 
formou elektronickej pošty na adresu doDrava.tmava@minv.sk, 
eva.iakabovicova@minv.sk. Začiatok a koniec prác musí byť vopred, min. 3 pracovné 
dni oznámené pracovníkovi SSC Bratislava telefonicky na tel. č. 0903 464 472 Ing. 
Bielik.
trvalé dopravné značenie, ak je v rozpore s prenosným Je potrebné prekryť. Po 
skončení prác musí byť prenosné dopravné značenie bezodkladne odstránené a trvalé 
uvedené do pôvodného stavu.
okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v sídle kraja si 
vyhradzuje v prípade všeobecného záujmu právo na zmenu určeného dopravného 
značenia.

zo dňa 07.08.2018
Slovenská správa ciest
Zn.5659/2018/6170/24148

stavebnými prácami nesmie byť narušená stabilita cesty 1/61
pri stavebných prácach nesme prísť k znečisteniu cesty i/61, prípadné znečistenie je 
zhotovitel’ povinný bezodkladne odstrániť
začiatok a ukončenie prác žiadame vopred, min. 3 prac. dni oznámiť a telefonicky na 

t.č. 0903 464 472 - Ing. Bielik. Zhotovitel’ stavby ie povinný riadiť sa pokynmi uvedeného 
pracovníka
stavebník je zodpovedný za všetky škody vzniknuté na komunikácii a jej príslušenstva 
počas výstavby a musí ich odstrániť

- záruku na práce v telese cesty bude mať investor po dobu 60 mesiacov
- stavebnými prácami nesmú byť narušené odtokové pomery cesty 1/61
- v prípade nedodržania našich podmienok, žiadateľ bude zodpovedný za škody vzniknuté 

užívateľom ciest

UPC Broadband Slovakia, s.r.o.
č. 501/2018 zo dňa 23.01.2019
- pred zahájením výkopových prác prizvať technika spoločnosti na vytýčenia
- pri výkopových prácach dodržať vzdialenosti pri súbehu a križovaní podľa STN
- v prípade preložky našich sietí je potrebné vyhotoviť projekt prekládky odobrený tech. 

oddelením v Žiline
- všetky náklady spojené s prekládkami znáša investor
- v mieste, kde sa nachádzajú siete firmy a budú sa tam realizovať spevnené plochy, zabezpečiť 

siete proti poškodeniu dodatočným krytím podľa normy STN

Siemens s.r.o.,
č.PD/TT/060/18 zo dňa 25.07.2018

pred zahájením prác požadujeme vytýčiť siete prevádzkovateľom VO v teréne 
v prípade križovania alebo súbehu vašich sietí, resp. zariadení so zariadením VO 
požadujeme dodržiavanie všetkých platných STN a predpisov
pred zasypaním káblov VO požadujeme k realizácii predvolať nášho pracovníka, ktorá 
prekontroluje izolačné stavy káblov VO, 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 vykopaním prác 
dohodnúť spôsob realizácie

mailto:doDrava.tmava@minv.sk
mailto:eva.iakabovicova@minv.sk
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v čase kolaudácie žiadame predložiť kópiu stavebného denníka
prípadné náklady na odstránenie stavebníkom poškodeného zariadenia VO počas
stavebných prác budeme v plnej výške fakturovať investorovi
prípadné skryté závady, ktoré sa objavia do 60 mesiacov od kolaudácie, budeme v plnej 
výške fakturovať investorovi, ak si ich neodstráni sám na vlastné náklady 
práce požadujeme vykonať bez poškodenia zariadenia a bez prerušenia prevádzky VO 
v prípade poškodenia zariadenia VO žiadame poruchu ihneď nahlásiť

NASES, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Bratislava
č.330-2019/1 -448 zo dňa 24.01.2019

Podľa Vami zaslaných podkladov sa vo vyznačenom záujmovom území nachádzajú 
telekomunikačné siete a zariadenia v správe NASES.
pri realizácii stavby musia byť dodržané všetky zákonné podmienky týkajúce sa ochrany 
existujúcich sietí (podľa ust. Zákona č. 351/2011 Z.z. a príslušných STN o ochrane siete 
a zariadení, napr. STN 73 6005). Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené 
alebo poškodené zariadenia, ktorých správcom je NASES, je žiadateľ, resp. stavebník 
povinný rešpektovať nasledovné:

- existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.). 
Zároveň musí žiadateľ (resp. stavebník) dodržať ustanovenia § 65 zákona č. 351/2011 
Z.z. o ochrane proti rušeniu.

- podmienky ochrany a dozorovania nad sieťami v správe NASES počas samotnej 
výstavby musia byť dohodnuté medzi žiadateľom (resp. stavebníkom), prípadne 
splnomocneným zástupcom žiadateľa a zástupcom NASES najneskôr do dňa vytýčenia 
existujúcich sietí v správe NASES.

- v zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. sa do projektu stavby musí zakresliť 
priebeh všetkých vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá 
projektant.

- poskytovatel’ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát 
v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti vytýčenia a vyznačenia polohy 
existujúcich sietí v teréne.

- pred začatím zemných prác musí byť zabezpečené vytýčenie a vyznačenie polohy 
zariadení priamo na povrchu terénu, ktoré si stavebník musí dohodnúť s pracovníkom 
správcu siete: Ivan Novotný, ivan.novotnv@nases.qov.sk, +421 905 719 529.

- žiadateľ je povinný správcovi preukázať, že pracovníci vykonávajúci zemné práce boli 
oboznámení s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení v teréne, 
aby v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou 
a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) v ochrannom 
pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení. Výkop musí byť realizovaný 
ručne. Zároveň upozorní na možnú odchýlku skutočného uloženia zariadenia od 
vyznačenej polohy na povrchu terénu +/- 30 cm.

- akékoľvek poškodenie zariadení v správe NASES je nutné bezodkladne oznámiť 
správcovi na telefónne číslo +421 232 780 799.

- v prípade odkrytia existujúcich sietí v správe NASES je žiadateľ povinný oznámiť 
skutočnosť na telefónnom čísle +421 232 780 799 a zabezpečiť spätný zásyp v čo 
najkratšej možnej dobe a zabezpečenie siete ochrannou fóliou (resp. uviesť odkryté 
zariadenia do pôvodného stavu).

- upozorňujeme stavebníka na zákaz zriaďovania skládok, stavebných dvorov 
a budovania zariadení nad existujúcou sieťou v správe NASES.

- v zmysle ustanovenia § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. v prípade prekládky 
existujúceho vedenia musí navrhovateľ uzavrieť dohodu so správcom siete (NASES). 
Náklady spojené s prekládkou vedenia hradí navrhovateľ. Bez uzavretej dohody nie je 
možné prekládku vedenia realizovať. V prípade vykonanej prekládky existujúceho 
vedenia je stavebník povinný vypracovať a odovzdať na schválenie projektovú 
dokumentáciu správcovi siete.

mailto:ivan.novotnv@nases.qov.sk
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- nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 
podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

- toto vyjadrenie je platné 1 rok a len pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je 
oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez 
súhlasu agentúry NASES. V prípade, že stavebné práce sa budú realizovať neskôr ako 
1 rok odo dňa vydania tohto vyjadrenia, je žiadateľ povinný požiadať NASES o nové 
vyjadrenie.

Orange Slovensko a.s.
Zn. BA-2553/2018 zo dňa 30.04.2018
- nakoľko dôjde ku stretu s PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., je potrebné 

dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. BA-2553/2018 zo dňa 30.04.2018

Technická inšpekcia, a.s.
Odborné stanovisko k PD stavby č. 4153/1/2018 zo dňa 12.12.2018

- z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek 
bezpečnosti technických zariadení je potrebné dodržať plnenie požiadaviek 
bezpečnostných predpisov uvedených v predmetnom stanovisku a zabezpečiť 
v procese výstavby doriešenie a odstránenie nedostatkov uvedených v bode 2.1

15. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky. Stavebník je povinný do 15 dní od ukončenia 
výberového konania oznámiť dodávateľa stavby.

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 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.

18. Stavebník je povinný odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby zneškodniť na to 
určenom mieste. Ku kolaudácii stavby je potrebné doložiť doklad o spôsobe likvidácie 
odpadov.

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

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

21. Za súlad priestorovej polohy stavby s overenou dokumentáciou zodpovedá stavebník.

22. 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).

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

24. Stavba bude dokončená najneskoršie do 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti stavebného povolenia.
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25. Stavebník je povinný plniť všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená, po 
doručení tohto rozhodnutia ich berie na vedomie a sú preňho záväzné.

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

27. V rámci návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia musia byť na Mesto Trnava, odbor 
životného prostredia odovzdané všetky podklady v zmysle § 17 Vyhl. č. 453/2000 a 
geometrický plán.

28. Pred kolaudáciou stavby musí byť na Mestskom úrade v Trnave, Trhová 3, odbore 
územného rozvoja a koncepcií, referáte územnotechnických informácií odovzdané 
porealizačné zameranie stavby (objekty, trasa a prípojky inžinierskych sietí, vrátane šácht, 
stožiarov, skriniek, verejného osvetlenia, komunikácií, zelene a terénnych úprav) v digitálnej 
podobe a 1x vytlačené so zoznamom súradníc, podľa požiadaviek Mesta Trnava, v reálnych 
súradniciach v súradnicovom systéme S-JTSK, v realizácii JTSK a vo výškovom systéme 
Bpv.

29. 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.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V rámci zákonom stanovenej lehoty boli vznesené námietky účastníkov konania - vlastníkov 
dotknutých pozemkov pare. č. 6930 a č. 6933/26 a bytov a nebytových priestorov v bytovom 
dome Tamaškovičova 8 Trnava (súp.č.2733) prostredníctvom Bytového družstva so sídlom 
v Trnave, Ulica Ludvika van Beethovena 26, Trnava, ktorí nesúhlasia s realizáciou stavby a 
uplatňujú námietky k začatému stavebnému konaniu. Investor bol v roku 2016 oboznámený 
prostredníctvom ním vyslaných projektantov na osobnú obhliadku priestorov a na spoločných 
rokovaniach s požiadavkami vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Ako podmienku 
realizácie projektu vlastníci požadovali, aby prenajatý priestor spoločnosti STEFE Trnava s.r.o. 
upravil v rámci rekonštrukcie tak, aby:
• pri inštalácii a sprevádzkovaní KOST boli demontované a z prenajatých priestorov 

odstránené všetky zariadenia CZT
Námietku stavebný úrad zohľadnil.
• celý priestor bol vyčistený a vymaľovaný 
Námietku stavebný úrad zohľadnil.
• bolo zabezpečené odizolovanie priestoru , resp. obnova izolácií základov a suterénu v 

uvedenom priestore proti vzlínaniu vlhkosti a spodnej vode, pretože táto izolácia je od 
doby inštalácie súčasného systému CZT poškodená

Námietku stavebný úrad nezohľadnil.

Odôvodnenie

Stavebník STEFE Trnava, s.r.o., IČO 36277215, Ulica Františkánska 16, 917 32 
Trnava podal dňa 12.12.2018 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie stavebného 
povolenia na líniovú stavbu; „Horúcovodná prípojka, rekonštrukcia vonkajších 
sekundárnych rozvodov a OST na okruhu OST Jasná, Trnava“ v stavebnom konaní.
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Uvedeným dňom podania bolo zahájené stavebné konanie. Mesto Trnava rozhodnutím 
č. OSaŽP/901-5795/2019/Šm zo dňa 28.01.2019 prerušilo stavebné konanie, nakoľko 
žiadosť nebola úplná. Po doložení časti dokladov stavebný úrad pokračoval v konaní a 
v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť podľa ust. § 62 a prejednaním 
žiadosti na základe oznámenia verejnou vyhláškou č. OSaŽP/901-13684/2019/Šm zo dňa 
04.03.2019, ktorá bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta Trnava v dňoch od 05.03.2019 do 
21.03.2019, bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani 
neprimerane ohrozené či obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

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.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V rámci zákonom stanovenej lehoty boli vznesené námietky účastníkov konania - vlastníkov 
dotknutých pozemkov pare. č. 6930 a č. 6933/26 a bytov a nebytových priestorov v bytovom 
dome Tamaškovičova 8 Trnava (súp.č.2733) prostredníctvom Bytového družstva so sídlom 
v Trnave, Ulica Ludvika van Beethovena 26, Trnava, ktorí nesúhlasia s realizáciou stavby a 
uplatňujú námietky k začatému stavebnému konaniu. Investor bol v roku 2016 oboznámený 
prostredníctvom ním vyslaných projektantov na osobnú obhliadku priestorov a na spoločných 
rokovaniach s požiadavkami vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Ako podmienku 
realizácie projektu vlastníci požadovali, aby prenajatý priestor spoločnosti STEFE Trnava s.r.o. 
upravil v rámci rekonštrukcie tak, aby:
• pri inštalácii a sprevádzkovaní KOST boli demontované a z prenajatých priestorov 

odstránené všetky zariadenia CZT
Námietku stavebný úrad zohľadnil.
Po osadení novej technológie odovzdávacej stanice tepla na novom mieste v prenajatom 
suterénnom priestore bude vykonaná demontáž pôvodných potrubných rozvodov a armatúr 
vrátane technológie odovzdávacej stanice tepla, ktoré budú následne zneškodnené ako odpad 
v zmysle platných právnych predpisov a to v lehote do 6 mesiacov od sprevádzkovania novej 
odovzdávacej stanice tepla. Stavebný úrad v podmienkach stavebného povolenia vo 
výrokovej časti v bode č. 7 Osobitné podmienky zaviazal stavebníka zrealizovať tieto opatrenia 
v danom termíne a v súlade s platými právnymi predpismi.
• celý priestor bol vyčistený a vymaľovaný 
Námietku stavebný úrad zohľadnil.
Stavebník v rámci stavebných úprav zrealizuje rekonštrukciu existujúceho priestoru 
výmenníkovej stanice z dôvodu osadenia novej technológie OST vrátane rozvodov a to 
vybúraním poškodenej podlahy, priečok, schodov, betónu okolo guličky, obijú sa poškodené 
časti omietok a maľby zo stien a stropu. Následne sa vyspravia nové betóny, omietky a maľby, 
osadia sa nové oceľové schody a plošiny, existujúce dvere sa opravia a nanovo vymaľujú.
• bolo zabezpečené odizolovanie priestoru , resp. obnova izolácií základov a suterénu v 

uvedenom priestore proti vzlínaniu vlhkosti a spodnej vode, pretože táto izolácia je od 
doby inštalácie súčasného systému CZT poškodená

Námietku stavebný úrad nezohľadnil.
Nakoľko je objekt vo vlastníctve fyzických a právnických osôb a jedná sa o spoločnú časť domu 
(základy, obvodové steny), je potrebné, aby odizolovanie tejto časti zabezpečili všetci vlastníci 
objektu.
V prípade, ak bola škoda spôsobená inštaláciou predchádzajúcej technológie OST, je možné si 
veci poškodenia uplatniť súdnou cestou v občiansko-právnom konaní. Riešenie náhrady škody, 
resp. jej zodpovednosti nie je v kompetencii stavebného úradu.
V stanovisku bytového družstva sa uvádza tiež, že vlastníci bytov nesúhlasia s realizáciou 
stavby - výmenou technológie OST. Stavebný úrad k tejto časti uvádza, že súhlas vlastníkov sa 
pre potreby tohto konania nevyžaduje. OST je umiestnená v nebytovom priestore na základe 
riadnej nájomnej zmluvy s vlastníkom priestoru. Účastníci konania si uplatnili námietky o ktorých 
stavebný úrad rozhodol.
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Kolaudáciou bytového domu č. súpisné 2733 v roku 1969 právnemu predchodcovi spoločnosti 
STEFE Trnava, a.s. vzniklo zákonné vecné bremeno podľa elektrizačného zákona v spojení s 
vládnym nariadením č. 80/1957 Zb. Po zrušení vládneho nariadenia č. 80/1957 Zb. vzniklo 
zákonné vecné bremeno podľa zákona č. 89/1987 Zb., po zrušení zákona č. 89/1987 Zb. boli 
vydané ďalšie predpisy, ktoré v prechodných ustanoveniach upravili oprávnenia k cudzím 
nehnuteľnostiam tak, že tieto zostávajú nedotknuté

Ku stavbe sa vyjadrili: ZSD, a.s., TAVOS, a.s., SPP-distribúcia, a.s., OR PZ ODI, KR 
PZ KRI, SSC Bratislava, Okresný úrad Trnava, odbor CDaPK, TT-IT, s.r.o, Trnava, TAT a.s.. 
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, Okresný úrad Trnava, odbor krízového riadenia, 
SVP, š.p., SWAN, a.s., Slovak Telecom, a.s., UPC Broadband Slovakia, spol. s r.o., Siemens 
s.r.o., NASES, Orange Slovensko a.s., 02,s.r.o., ELTODO SK,a.s., KPÚ Trnava, SaÚC TTKS, 
TI SR, a.s., FN Trnava, MEZON Services, s.r.o., SpravByt, Mesto Trnava - OPaM, OÚRaK. 
ODaKS. Ich stanoviská boli súhlasné a podmienky zahrnuté do rozhodnutia.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho zákona.

Toto rozhodnutie s prílohou 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 svojej internetovej stránke 
mesta www.trnava.sk.

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

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 400,- eur bol zaplatený dňa 06.03.2019.

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.).

UDr. Peter Bŕ^ka, LL.M.

primátor mesta

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

http://www.trnava.sk
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Príloha: 1x projektová dokumentácia 
(pre stavebníka a k spisu)

Príloha na vyvesenie:
Situácia s vyznačením navrhovanej stavby

Zverejnenie vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 3 ods. 6 a § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní (správny poriadok):

1. Mesto Trnava - úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní:

Vyvesené dňa : Zvesené dňa :

2. Internetová stránka mesta Trnava - www.trnava.sk - zverejnenie po dobu 15 dní

Zverejnené dňa : Ukončené dňa

Doručí sa:
- účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:
1. STEFE Trnava, s.r.o., Ulica Františkánska 16, 917 32 Trnava
2. Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava
3. Projektant: Termoklima, s.r.o., Ing. Ján Stanek, Košická 3646/63, 058 01 Poprad
4. právnické a fyzické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a stavbám na 

nich, vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto 
pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením dotknuté

Na vedomie
5. Mestský úrad Trnava - odbor právny a majetkový
6. STEFE Trnava, s.r.o.. Ulica Františkánska 16, 917 32 Trnava

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

http://www.trnava.sk

