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Vec
Odpoveď na petíciu obyvateFov bytového domu na Zelenečskei ulici

Mesto Trnava obdržalo Vašu petíciu petičného výboru Občianskej iniciatívy - 
SME ZA ZELEŇ, nie za VÝSTAVBU MIKO 2.

1. neboli sme ako najbližší majitelia bytov /už existujúci obytný dom/ oboznámení 
zo zámerom výstavby Miko2, ako ani náš správca Bytové družstvo zo sídlom v 
Trnave a nemohli sme tento zámer výstavby pripomienkovať

K predmetnému bodu Mesto Trnava uvádza:
Stavebným úradom je obec na základe § 117 ods. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom, poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov od 1.1.2003. Pôsobnosť stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej 
správy.
Dňa 03.09.2018 bol na Mesto Trnava ako príslušný stavebný úrad podaný návrh na 
vydanie rozhodnutia o umiestení stavby Bytový dom s polyfunkciou - novostavba, 
navrhovateľom bola spoločnosť ISMONT, s.r.o., IČO 45593141, Ulica Strojárenská 
10,917 02 Trnava.
V zmysle § 35 ods. 2 stavebného zákona bola dňa 10.09.2018 zverejnená na úradnej 
tabuli a webovej stránke informácia o podaní žiadosti o vydanie územného rozhodnutia 
spolu s kópiou žiadosti dňa 03.09.2018 (bez príloh).
Začatie konania bolo oznámené Mestom Trnava verejnou vyhláškou č.: OSaŽP/35555- 
83230/2018/Kch zo dňa 24.09.2018, ktorá bola vyvesená na úradnej tabuli v termíne od 
25.09.2018 do 11.10.2018. Oznámením bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa 
uskutočnilo 24.10.2018.
Stavebný úrad oznámil začatie konania verejnou vyhláškou v súlade s ustanovením §



36 ods. 4 stavebného zákona, nakoľko ide o stavbu s veľkým počtom účastníkov 
konania. Samotný bytový dom s.č. 5955 na pozemku pare. č. 8259/6 obsahuje 60 b.j. 
a spolu má podľa výpisu z listu vlastníctva č. 6390 viac ako 76 vlastníkov. Preto 
stavebný úrad doručoval vlastníkom bytov v bytovom dome ako fyzickým osobám, 
resp. právnickým osobám, ktoré majú vlastnícke práva k pozemkom a k stavbám 
v predmetnom území, ako vlastníkom susedných nehnuteľností oznámenie o začatí 
územného konania verejnou vyhláškou.
V oznámení o začatí konania stavebný úrad stanovil pre účastníkov konania ako aj 
dotknuté orgány a organizácie lehotu, počas ktorej mohli byť uplatnené námietky 
a pripomienky k predmetnej stavbe.
Dňa 29.11.2018 Mesto Trnava ako príslušný stavebný úrad vydal územné rozhodnutie, 
formou verejnej vyhlášky pod č. QSaŽP/35555-92002/2018/Kch.
Proti rozhodnutiu bolo podané zo strany vlastníkov bytov a pozemkov z bytového domu 
na ulici Zelenečská 103 - 107, Trnava v zastúpení správcom Bytové družstvo, Ludvika 
van Beethovena 26, 917 08 Trnava odvolanie.
Celý spisový materiál vo veci bol listom č. OSaŽP/772-9431/2019/Kch zo dňa 
11.02.2019 postúpený na odvolacie konanie, na Okresný úrad Trnava, odbor výstavby 
a bytovej politiky. Ulica Kollárova 8, Trnava.

2. prehusťovanie bytoviek, zníženie kvality života a väzieb na prírodu ako aj zdravý 
životný štýl starousadlíkov v bytovke na Zelenečskej ulici č. 103-105-107 v 
Trnave. Odmietame túto výstavbu najmä svojou plánovanou polohou, blízkosťou, 
tienením obytného domu a blízkosťou objektu rušením intimity obyvateľov 
existujúceho bytového domu.

K bodu Č.2) odbor územného rozvoja a koncepcií uvádza:
Výstavba bytových domov je na predmetnom pozemku (pare.č. 8380/1) plánovaná od 
schválenia Územného plánu sídelného útvaru Trnava v roku 1993, t.j. v zmysle 
Územného plánu mesta je na pozemku funkčný kód A.06 - viacpodlažná zástavba 
bytovými domami. Vtedajší územný plán riešil zástavbu bytovými domami v rozsahu 
celého pozemku.
Neskôr pri ďalších aktualizáciách územného plánu prišlo k prehodnoteniu plošného 
rozsahu zástavby bytovými domami a vyčlenil sa približne 30 m zelený pás popri 
Trnávke na zeleň - v zmysle záväznej časti územného plánu vyhlásenej VZN č. 466 
v znení neskorších noviel a zmien je to plocha Z.02 - plocha parkov. Na oboch častiach 
pozemku sú stanovené regulatívy, koeficienty zástavaných plôch, indexy podlažných 
plôch a príslušné plochy zelene. Investor má samozrejme záujem využiť svoj pozemok 
čo najefektívnejšie s prihliadnutím na zadané podmienky. Tieto boli investorom 
v projektovej dokumentácii splnené.

K bodu č. 2) stavebný úrad úvadza:
Stavebný úrad pri povoľovaní stavby vychádzal z ÚP mesta Trnava, súladu stavby 
s regulatívmi územného plánu, zo stanovísk dotknutých orgánov, organizácií a správcov 
inžinierskych sietí, ktoré sa vyjadrili:

- SPP - distribúcia a.s.,
- TAVOS a.s. Piešťany,
- Slovak Telekom a.s.,
- ZSDi, a.s..



- OÚ Trnava - odbor starostlivosti o životné prostredie - ŠSOPaK, ŠVS, ŠSOH, 
odbor KR,

- RÜVZ so sídlom v Trnave,
- UPC trnavatel spol. s.r.o.,
- OR HaZZ v Trnave
- KPÚ Trnava,
- Siemens, s.r.o. Bratislava
- TAT, a.s. Trnava,
- OR PZ Trnava - ODI,
- SVP, a.s., OZ Piešťany,
- TT-IT, s.r.o.,
- Orange Slovensko, a.s.,
- ELTODO SK, a.s.,
- STEFE Trnava, s.r.o.,
- eustream, a.s,
- OTNS, a.s.,
- NASES,
- MsÚ v Trnave - odbor územného rozvoja a koncepcií, odbor právny a majetkový, 

odbor dopravy a komunálnych služieb.
K návrhu bol predložený svetlotechnický posudok vypracovaný Ing Irenou Kreutzovou, z 
ktorého vyplynulo, že všetky byty v navrhovanej stavbe spĺňajú požiadavky stanovené 
v č. 4.2.1.1 STN 73 4301 Byudovy na bývanie, pretože v bytoch je plocha preslnených 
obytných miestností väčšia ako 1/3-ina z plochy všetkých obytných miestností bytu 
a preslnenie je v posudzovanom období viac ako 1 hodina 30 minút denne.
Veľkosti osvetľovacích otvorov do obytných miestností sú navrhnuté v súlade v súlade 
s ust. ČI. 2.2.1 STN 73 0580-2 Denné osvetlenie budov, časť 2 - Denné osvetlenie 
budov na bývanie.
V závere svetlotechnického posudku je uvedené:
Preslenenie - všetky okolité obytné budovy existujúce aj plánované zostanú po 
realizácii navrhovanej stavby preslnené v posudzovanom obdobíod 1. marca do 13 . 
októbra viac ako je hygienické minimum 1 hodina 30 minút denne.
Denné osvetlenie - objemové riešenie navrhovanej stavby je navrhnuté v súlade 
s legislatívnymi požiadavkami, najmä s čl. 4.4 STN 73 0580-1 Denné osvetlenie budov, 
a tým aj v súlade s ust. § 6 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z.. Žiadna miestnosť 
s trvalým pobytom osôb v susedných stavbách nebude zatienená navrhovanou stavbou 
nad mieru prípustnú, t.j. nie viac ako je maximálne vymedzený ekvivaletný uhol tienenia 
Qeq “ 30°.

3. V prípade, ak nebude možné z Vašej strany zastaviť nevhodnú a nežiadúcu 
výstavbu bytového komplexu MIK02, ktorý jednoznačne smeruje k zahusteniu 
nášho sídliska a zníženiu kvality života jeho obyvateľov ako aj ceny našich 
nehnuteľností, dôrazne Vás žiadame, aby finančné prostriedky získané z výnosu 
poplatku za rozvoj z tejto stavby boli použité na revitalizáciu územia priľahlého k 
nášmu bytovému domu, a to predovšetkým vo forme rozšírenia počtu 
parkovacích miest a vysadenia vhodnej izolačnej a oddychovej zelene.

K bodu č. 31 stavebný úrad úvadza:
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 právoplatnosti



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.
Podľa VZN č. 490 schváleného Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava dňa 
14.11.2018 čl. 3 použitie výnosu poplatku za rozvoj použije Mesto Trnava v jej 
jednotlivej časti (mestskej časti), v ktorej v súvislosti so stavbou bol poplatok za rozvoj 
vybratý alebo výnos z poplatku za rozvoj sa použije v inej jednotlivej časti obce 
v zmysle čl. 2 ods. 1, ak tak rozhodne Mestské zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých 
poslancov.

S pozdravom

Na vedomie:

1. XXXXX, Trnava
2. XXXXXXX, Trnava
3. Ing. Katarína Koncošová, PhD, prednostka, MsÚ
4. Ing. Iveta Miterková, vedúca odboru stavebného a životného prostredia

JUDr. Peter Bročka, LL.M.
primátor mesta Trnavy

Zodpovedný: MsÚ, Ing.arch. Tomáš Guniš, vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií

Telefón Fax ICO Internet E-mail
033/3236101 033/3236400 00313114 www.trnava.sk eva.hulmanova@trnava.sk

http://www.trnava.sk
mailto:eva.hulmanova@trnava.sk

