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ROZHODNUTIE

Stavebník: Europrojekt Theta 8 SK, k. s., IČO 35 861 215, Toryská 5, 040 11 Košice-Západ, 
v zastúpení Ateliér DV, s.r.o., IČO 36 224 880, Ulica Hornopotočná 20, 917 01 Trnava,
podal dňa 07.08.2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby pred 
dokončením; “Urbanistický súbor Zátvor II. - občianska vybavenosť - Piešťanská cesta“ 
v rozsahu hlavného stavebného objektu: SO 01 Objekt občianskej vybavenosti "A", vrátane 
zmeny napojenia objektu na elektrickú energiu, verejného osvetlenia, horúcovodu a sadových 
úprav, na ktoré vydalo Mesto Trnava stavebné povolenie pod č. OSaŽP/18425-9922/2012/Ča 
zo dňa 14. 02. 2012 a na stavebný objekt „SO 12 Horúcovod - časť A“ stavebné povolenie 
pod č. OSaŽP/18425-59710/2012/Ča zo dňa 23. 07. 2012.

Mesto Trnava na základe § 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“), prerokovalo v stavebnom konaní žiadosť 
stavebníkov o zmenu stavby pred dokončením s dotknutými orgánmi a účastníkmi konania 
v rozsahu, v akom sa zmena dotýka ich práv a právom chránených záujmov alebo povinností, 
na základe oznámenia č. OSaŽP/36605-98800/2019/lvá zo dňa 15. 10. 2019 a dodatočného 
oznámenia opomenutým účastníkom konania č. OSaŽP/36605-106330/2019/lvá zo dňa 
22. 10. 2019.

Po preskúmaní žiadosti podľa § 62 a § 63 staveného zákona, stavebný úrad rozhodol podľa 
§ 66 ods. 2, písm. d a § 68 ods.1 stavebného zákona takto:

povoľuje
zmenu stavby pred dokončením ;

“Urbanistický súbor Zátvor 11. - 
Občianska vybavenosť - Piešťanská cesta“

v rozsahu stavebných objektov :
SO 01 Objekt občianskej vybavenosti "A" 
SO 09 A VN prípojka - zmena trasy 
SO 09 B VN prípojka do objektu SO 02
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SO 11 B.S Verejné osvetlenie - parkovisko, obslužná komunikácia a spevnené plochy
SO 11 B.M Verejné osvetlenie - parkovisko, obslužná komunikácia a spevnené plochy
SO 12A.M Horúcovod 
SO 15A.S Sadové úpravy
SO 15A.M Sadové úpravy

miesto stavby; 
na pozemkoch pare. č:

katastrálne územie:
obec:
stavebník:

projektant;

projektant;

Ulica Východná, Uiica Piešťanská (mestská časť - Trnava sever) 
5292/107, 5292/310, 5292/318, 5292/211, 5292/341, 5292/468, 
5292/548, 5292/361, 5292/363, 5292/106 
Trnava, č. 864790 
T rnava
Europrojekt Theta 8 SK, k. s., IČO 35 861 215,
Toryská 5, 040 11 Košice-Západ 
arch. Pavei Ďurko - Ateiiér DV, s.r.o.,
Uiica Hornopotočná 20, Trnava
Ing. Stanislav Švec, Farská 65, 919 35 Hrnčiarovce n/P

Základné údaie charakterizujúce stavbu :
Predložená projektová dokumentácia rieši zmenu stavby pred dokončením 1 hlavného objektu 
občianskej vybavenosti, ktorý je súčasťou "Urbanistického súboru - Zátvor II. Občianska 
vybavenosť - Piešťanská cesta“, vrátane jeho napojenia na VN vedenie, horúcovod a zmeny 
priľahlého verejného osvetlenia a sadových úprav.

SO 01 - Objekt občianskej vybavenosti „A“
Objekt občianskej vybavenosti „A“ je riešený ako samostatne stojaci, 1-podlažný, 
nepodpivničený objekt, zastrešený plochou strechou, vrátane zelenej strechy.

Objekt bude rozdelený na 9 obchodných sekcií, ktoré budú v prednej časti obsahovať 
obchodný priestor prístupný z parkoviska a v zadnej časti technickú miestnosť, sklad, dennú 
miestnosť, sociálne zázemie (filter - predsieň, WC + upratovacia miestnosť), prístupné zadným 
vstupom pre zamestnancov.

Objekt je navrhnutý ako montovaný železobetónový stĺpový skelet, pričom obchodné jednotky 
budú oddelené sádrokartonovými požiarnymi deliacimi stenami. Súčasťou objektu bude 
vertikálny prvok - veža.

pôdorysný tvar objektu L: max. rozmer SZ krídla - 84,00 m x 38,80 m
max. rozmer SV krídla - 98,528 m x 51,051 m

zastavaná plocha objektu: 8 032,00 m^
úžitková plocha objektu: 7 734,37 m^
max. výška plochých striech: 7 m - 9 m 
výška veže: 18,804 m

výška + 0,000 m = 154,650 m n.m. (BpV)

nárast súčtu podlahových plôch nadzemných podlaží objektu: 2 789,87 m^

SO 09 A VN prípojka - zmena trasy
Projektová dokumentácia rieši zmenu trasovania existujúcej VN - prípojky pre 
transformačnú stanicu TS 0084-225 (IxlOOOkVA), určenú pre napojenie predmetného 
urbanistického súboru.
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Zmenou hlavných stavebných objektov urbanistického súboru a trasovania VN prípojky pre 
objekt SO 02 došlo v 2 miestach ku križovaniu existujúcej VN prípojky s navrhovanou 
obslužnou komunikáciou a parkoviskom. Z toho dôvodu sa existujúca VN prípojka preloží do 
novej trasy. Pri existujúcej kruhovej križovatke na Ulici Piešťanská sa VN káble rozrežú a na 
voľné konce sa pomocou VN spojok naspojkujú nové káble NA2XS(F)2Y 1x240. Trasa bude 
vedená paralelne s novonavrhovanou obslužnou komunikáciou, vedľa parkoviska a ďalej bude 
pokračovať v zelenom páse, popri komunikácii do existujúcej transformačnej stanice TS 0084- 
225. Prechody káblov pod spevnenými plochami budú zrealizované káblovými rúrami z PE.

SO 09 B VN prípojka do objektu SO 02
Projektová dokumentácia rieši VN - prípojku pre transformačnú stanicu v stavebnom 
objekte SO 02 urbanistického súboru (1x630kVA).
Prípojka bude zrealizovaná z existujúceho káblového vedenia, linka č. 1029, naspojkovaním na 
existujúce VN káble prípojky do TS 0084-225.

V mieste najbližšie k navrhovanej transformačnej stanice, ktorá bude osadená v objekte SO 02, 
sa VN kábel rozrežie a na voľné konce sa pomocou VN spojok naspojkujú nové káble 
NA2XS(F)2Y 1x240. VN káble sa ukončia v prívodných poliach navrhovanej TS 1 x 630 kVA. 
Prechody káblov pod spevnenými plochami budú zrealizované káblovými rúrami z PE.

SO 11B.S Verejné osvetlenie - parkovisko, obslužná komunikácia a spevnené plochy
Projektová dokumentácia rieši verejné osvetlenie časti parkoviska a obslužnej komunikácie 
predmetného urbanistického súboru, ktoré bude realizované pomocou LED svietidiel 
osadených na oceľových stožiaroch a výložníkoch.

Parkovisko - verejné osvetlenie je riešené oceľovými kužeľovými stožiarmi STK76/80/4, 
H=8 m. Svietidlá s označením „A“ budú osadené na dvojramennom výložníku V2T-15-76 
(svietidlá č. 4S až č. 12S, resp. na trojramennom výložníku V3T-15-76 (svietidlá č. 1S, 2S, 3S).

Obslužná komunikácia - vonkajšie verejné osvetlenie je riešené oceľovými kužeľovými 
stožiarmi STK76/80/4, H=8 m. Svietidlá s označením „A“ budú osadené na jednoramennom 
výložníku V1T-15-76 (svietidlá č. 13S až č. 15S a č. 26S až 28S, resp. na nástennej konzole NK 
300/60 (svietidlá č. 16S až 25S).

Napájanie a ovládanie rozvodu verejného osvetlenia bude z rozvádzača RIO objektu SO 01 
pomocou astro-spínacích hodín. Pre hlavné rozvody bude položený do zeme kábel CYKY 
4Bx10 spolu s uzemňovacou páskou FeZn 30/4. Prepojenie jednotlivých stožiarov areálového 
osvetlenia bude realizované slučkovaním a pravidelným striedaním jednotlivých fáz.

Osvetlenie prechodov pre chodcov - projektová dokumentácia rieši osvetlenie komunikácie 
s prídavnými svietidlami pre osvetlenie chodcov na priechodoch. Osvetlenie je riešené 
asymetrickými LED svietidlami s označením „B“, ktoré budú osadené na stožiaroch OSUD-OP- 
06, H=6 m s výložníkom VUD 30-1-OP. Stĺpy budú osadené 1,7 m pred priechodom pre 
chodcov. Svietidlá budú pripojené cez istiacu rozvodnicu pre verejné osvetlenie káblom CYKY-J 
3x1,5.

SO 11B.M Verejné osvetlenie - parkovisko, obslužná komunikácia a spevnené plochy
Projektová dokumentácia rieši verejné osvetlenie časti parkoviska a obslužnej komunikácie 
predmetného urbanistického súboru, ktoré bude realizované pomocou LED svietidiel 
osadených na oceľových stožiaroch a výložníkoch.

Parkovisko - verejné osvetlenie je riešené oceľovými kužeľovými stožiarmi STK76/80/4, 
H=8 m. Svietidlá s označením „A“ budú osadené na jednoramennom výložníku V1T-15-76 
(svietidlá č. 7M a č. 8M), na dvojramennom výložníku V2T-15-76 (svietidlá č. 3M až č. 9M) resp. 
na trojramennom výložníku V3T-15-76 (svietidlá č. 1M).
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Obslužná komunikácia - vonkajšie verejné osvetlenie je riešené oceľovými kužeľovými 
stožiarmi STK76/80/4, H=8 m. Svietidlá s označením „A“ budú osadené na jednoramennom 
výložníku V1T-15-76 (svietidlá č. 12M až č. 24M), resp. na nástennej konzole NK 300/60 
(svietidlá č. 25M a 26M).

Napájanie a ovládanie rozvodu verejného osvetlenia bude z rozvádzača R objektu SO 02 
pomocou astro-spínacích hodín. Pre hlavné rozvody bude položený do zeme kábel CYKY 
4Bx10 spolu s uzemňovacou páskou FeZn 30/4. Prepojenie jednotlivých stožiarov areálového 
osvetlenia bude realizované slučkovaním a pravidelným striedaním jednotlivých fáz.

Osvetlenie prechodov pre chodcov - projektová dokumentácia rieši osvetlenie komunikácie 
s prídavnými svietidlami pre osvetlenie chodcov na priechodoch. Osvetlenie je riešené 
asymetrickými LED svietidlami s označením „B“, ktoré budú osadené na stožiaroch OSUD-OP- 
06, H=6 m s výložníkom VUD 30-1-OP. Stĺpy budú osadené 1,7 m pred priechodom pre 
chodcov. Svietidlá budú pripojené cez istiacu rozvodnicu pre verejné osvetlenie káblom CYKY-J 
3x1,5.

SO 12A.M Horúcovod
Predmetom projektovej dokumentácie je horúcovodná prípojka tepla, zabezpečujúca napojenie 
hlavných stavebných objektov na sieť horúcovodu.

Horúcovodná prípojka sa začína v šachtici AŠ1 v mieste napojenia na potrubie horúcovodu DN 
65, ktoré bude situované na SZ strane urbanistického súboru a bude ukončená v odovzdávacej 
stanici tepla v stavebnom objekte SO 02.

Prípojka bude realizovaná bezkanálovým vedením s použitím predizolovaného potrubia 
FinTherm WEHOTHERM Standard. Potrubie pozostáva z oceľových trubiek izolovaných 
polyuretánovou penou s opláštením z vysokohustotného polyetylénu (HD-PE).

dĺžka prípojky: 237 m
dimenzia potrubia: DN 65

SO 15A.S Sadové úpravy
S015A.M Sadové úpravy
Hlavným cieľom sadových úprav je vytvorenie novej výsadby stromov a krov v blízkosti centra 
obchodu a služieb, z dôvodu zlepšenia hygienicko-zdravotných charakteristík prostredia 
(znižovanie hluku, prašnosti a celkového znečistenia v území) v rozsahu realizácie výsadby;

Sadové úpravy pre objekt SO 01 (S):
- vzrastlé listnaté stromy: 79 ks 

kríky: kontajnerové
- trvalky
- popínavé rastliny: cca. 43 ks
- trávníkové plochy 

mulčovanie: kôra vo vrstve 7 cm

Sadové úpravy pre objekt SO 02 (M):
- vzrastlé listnaté stromy: 77 ks
- kríky: kontajnerové
- trvalky

popínavé rastliny: cca. 49 ks
- trávníkové plochy 

mulčovanie: kôra vo vrstve 7 cm
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Osobitné podmienky:
- trasovanie káblov VO je potrebné zosúlasiť (v max. možnej miere skoordinovať do 

spoločných koridorov) s trasou kábla VN, pričom kábel VO nesmie obmedziť využitie plôch 
zelene pre realizáciu sadových úprav v zmysle stavebného objektu SO 15 Sadové úpravy.

- v rámci plôch zelene riešiť zachytávanie a využitie dažďovej vody
- všetky súbežné vedenia inžinierskych sietí v max. možnej miere ukladať do koridorov za 

dodržania ochranných pásiem stanovených legislatívou
- v prípade, ak sa po realizácii preukáže negativny vplyv hluku z jednotiek VZT na obytné 

územie, bude povinnosťou investora zabezpečiť dodatočné opatrenia na ochranu obytného 
územia pred hlukom

- všetky stavebné objekty požadujeme pri realizácii stavby vzájomne koordinovať tak, aby 
bolo možné v závere prác zrealizovať ozelenenie riešeného územia v plnom rozsahu 
podľa projektovej dokumentácie SO - sadové úpravy TVORSAD 5/2019

Pri výstavbe budú dodržané podmienky dotknutých orgánov a dotknutých organizácií:
Západoslovenská distribučná, a. s. zo dňa 16.12. 2019
- pre stavebný objekt SO 09 A - zmenu trasovania VN vedenia je potrebné dotiahnuť 

Zmluvu o preložke
- pre stavebný objekt SO 09 B - ZSDIS a. s. zrealizuje VN prípojku z vedenia VN 1029 

medzi TS 0084-225 a TS 0084-002 do objektu SO 02
- zaslučkovanie VN bude káblom typu 2 x NA2XS2Y 3 x 240 mm^, v dĺžke 2 x 50 m 

a zrealizované na základe Zmluvy o pripojení č. 121936124p
- požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VN a NN vedení, definovaných 

podľa § 43 Zákona o energetike č..251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými 
prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná 
vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo 
zdržujících sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN a NN vedení

- v prípade, že pri umiestnení Vašej stavby dôjde k styku so zariadením rozvodnej 
distribučnej siete energetiky, ktorý vyvolá požiadavku preložky jej zariadení, požadujeme 
ďalej postupovať podľa § 45 Zákona energetike č.251/12012 Z. z.

- pri prácach na zariadeniach patriacich Západoslovenskej distribučnej a.s. je potrebné 
požiadať pracovníkov RSS Západ Trnava o technický dozor

TAVOS. a. s.
č. 11565/2019/MOc zo dňa 23. 08. 2019
- cez riešenú lokalitu prechádza zásobné potrubie OC DN250 aDNIOOO, ktoré žiadame 

rešpektovať a nepoškodiť
- pred začatím výkopových prác je nutné zásobné potrubie vytýčiť na základe objednávky 

pracovníkmi TAVOS, a.s. v teréne
- ochranné pásmo verejných vodovodov upravuje zákon NR SR č. 442/2002 Z.z. v znení 

neskorších predpisov § 19, ods. 2, písm. a) ako vodorovnú vzdialenosť od vonkajšieho 
okraja vodovodného alebo kanalizačného potrubia na obidve strany 1,5 m pri verejnom 
vodovode alebo kanalizácií do priemeru 500 mm vrátane a 2,5 m pri verejnom vodovode 
alebo kanalizácií nad priemer 500 mm. V ochrannom pásme je zakázané vykonávať 
zemné práce, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné 
podobné zariadenia s pevným základom, alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú 
prístup k verejnému vodovodu alebo kanalizácii, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický 
stav

TAT, a. s.
č. KO-1273/2019/200/To zo dňa 19. 08. 2019
- svetlosť prípojky požadujeme so svetlosťou DN 50, prívodná vetva so zosilnenou triedou 

izolácie
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pripojenie vykonať na plánovanú šachticu AŠ 1.3 na odbočke, ktorá bola súčasťou 
projektu spracovaného Ing. Kováčom (Proweid s.r.o.)

- regulátor diferenčného tlaku požadujeme typ AFPQ4/VFQ2 a merač tepla Kamstrup typ 
Ultraflow, regulačný a merací rad, vrátane prietokomera doplňovacej vody do 
sekundárneho systému bude súčasťou projektu prípojky

^ realizačný projekt prípojky tepla požadujeme zaslať na pripomietkovanie do TAT, a.s. 
Súčasťou projektu prípojky bude aj časť dispečerského kábla a monitorovania porúch 
potrubia

- riešenie alarm systému predizolovaného potrubia a dispečerského kábla konzultovať 
s pracovníkmi TAT, a.s.

Siemens, s.r.o.
č. PD/TT/059/19 zo dňa 13. 06. 2019
- v prípade prác v blízkosti sietí verejného osvetlenia požadujeme pred zahájením prác 

vytýčiť siete VO v teréne
- v prípade križovania alebo súbuhu iných sietí, resp. zariadení so zariadením VO 

požadujeme dodržanie všetkých platných STN a predpisov
- prípadné náklady na odstránenie stavebníkom poškodeného zariadenia VO počas 

stavebných prác budeme v plnej výške fakturovať investorovi alebo stavebníkovi
- prípadné skryté závady , ktoré sa objavia do 60 mesiacov od kolaudácie, budeme v plnej 

výške fakturovať investorovi alebo stavebníkovi, ak si ich neodstráni sám na vlastné 
náklady

- práce požadujeme vykonať bez poškodenia zariadenia VO a bez prerušenia prevádzky 
VO

- v prípade poškodenia zariadenia VO žiadame ihneď nahlásiť poruchu
- nakoľko novovybudované osvetľovacie zariadenie nebude verejným osvetlením, ale 

areálovým, k technickému vyhotoveniu sa nevyjadrujeme

zo dňa 24. 07. 2019
s. sa v záujmovom území

OTNS. a. s.
č. 3649/2019
- podzemné vedenia v majetku spoločnosti SWAN, a 

nenachádzajú
- realizačnú projektovú dokumentáciu žiadame na pripomienkovanie
Michlovskv s.r.o.
č. BA- 2325/2019 zo dňa 30. 07. 2019
- navrhovanou stavbou nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s.

OR HaZZ v Trnave
č. ORHZ-TT1-414-001/2019 zo dňa 26
- súhlasíme s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby v zmysle

projektovej dokumentácie stavby vypracovanej špecialistom PO (04/2019 Mário 
Prievozník, sada č. 1, 05/2019 EPS, HSP Ing. Jozef Čapkovič, paré 7, 05/2019 ZOT 
a SP Ing. Marián Belai), ktorú požadujeme predložiť pri kolaudačnom konaní

06. 2019
nami overenej

OR PZ v Trnave
zo dňa 23. 07.2019ORPZ-TT-ODI1 -2019/001607

súhlasíme s riešením pri dodržaní nasledovných podmienok:
vydávanie určenia na použitie dopravného značenia podlieha konaniu v zmysle zákona 
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný 
zákon), preto ODl Trnava žiada pred realizáciou stavby predložiť projektovú 
dokumentáciu:

prenosného dopravného značenia 
trvalého dopravného značenia

žiadame, aby predložená dokumentácia dopravného značenia bola v súlade s platnou 
legislatívou, teda podľa Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa
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vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov

KPÚ Trnava
č. KPUTT-2019/18934-2/64776/KSi zo dňa 13. 08. 2019
- termín zahájenia ako aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou 

požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom KPÚ Trnava
- v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca 

alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález KPÚ 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 3 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 súvislosti 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

Technická inšpekcia, a. s.
č. 4712/4/2019 zodňaie. 08. 2019

konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „Elektrické zariadenie - 
VN prípojky“ je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 
508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších 
predpisov oprávnenou právnickou osobou. Technickou inšpekciou, a.s. 
pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení 
„Elektrické zariadenie - VN prípojky“ vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 
508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších 
predpisov, oprávnenou právnickou osobou. Technickou inšpekciou, a. s.

Okresný úrad Trnava - pozemkový a lesný odbor
č. OU-TT-PLO-2019/041890 zo dňa 17.12. 2019
č. OU-TT-PLO-2019/041889 zo dňa 17.12. 2019

- OÚ Trnava - pozemkový a lesný odbor súhlasí so zmenou poľnohospodárskeho druhu 
pozemku na iný poľnohospodársky druh pozemku, v katastrálnom území Trnava, mimo 
zastavaného územia mesta Trnava, pozemkov pare. č. 5292/363 - orná pôda, 5292/106 - 
orná pôda ktoré budú po zmene vedené ako „trvalý trávnatý porast“

- pozemok s druhom pozemku - trvalý trávnatý porast využívať pre poľnohospodárske 
účely

- zabezpečiť základnú starostlivosť o pozemok, ktorý je predmetom zmeny a to najmä pred 
zaburinením a porastom samonáletu drevín alebo pred iným antropickým znehodnotením 
vlastností poľnohospodárskej pôdy

- v prípade potreby zmeny súčasného stavu na iný druh pozemku požiadať tunajší úrad o 
vyjadrenie

Okresný úrad Trnava - OSoŽP - ŠVS
č. OU-TT-OSZP3-2019/028045/SVS/MK zo dňa 02. 08. 2019
- pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu povrchových a podzemných 

vôd a zabrániť nežiadúcemu 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
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Okresný úrad Trnava - OSoŽP - ŠSOH
č. OU-TT-OSZP3-2019/027850/SSOH/Hu zo dňa 12. 08. 2019
pri realizácii daného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 79/2015 
Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia, príp. zneškodnenia odpadov, ktoré 
vznikli počas výstavby

Okresný úrad Trnava - OSoŽP - ŠSOPaK
č. OU-TT-OSZP3-2019/027667/SSOPaK/Ze zo dňa 24. 07. 2019
dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody), na dotknutom území platí I. 
stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§12 zákona o ochrane prírody) 
na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o 
ochrane prírody potrebný súhlas Mesto Trnava v zastúpení primátorom. V rozhodnutí mesto 
zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do 
výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody 
v prípade, že povoľovaná stavebná činnosť (výkopové práce) spôsobí šírenie inváznych 
druhov rastlín na výkopom porušených plochách, vlastník, správca alebo užívateľ pozemku 
je povinný ich odstraňovať, v zmysle § 7 ods. 4 zákona o ochrane prírody 
rešpektovať existujúcu zeleň v riešenom území - aleje, remízy, ktoré zároveň predstavujú 
významné krajinné prvky, podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody a zároveň 
zabezpečiť, aby sa významný krajinný prvok užíval len takým spôsobom, aby nebol 
narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo oslabeniu jeho ekologickostabilizačnej 
funkcie, v súlade s § 3 ods. 2 zákona o ochrane prírody
sadové úpravy žiadame zrealizovať najneskôr do kolaudácie stavby, zabezpečiť autorský 
dozor a následnú starostlivosť o dreviny, v súlade s § 47 ods. 2 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 
pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a 
živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a v prípade budovania alebo 
plánovanej rekonštrukcie nadzemného elektrického vedenia je stavebník povinný použiť 
také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov, v zmysle § 4 ods. 4 zákona 
o ochrane prírody
pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je 
stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný úrad 
Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ 
nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde 
k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane 
prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR, v 
zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody

Okresný úrad Trnava - OSoŽP - ŠSMER
č. OU-TT-OSZP3-2019/027679/SSMER/Sá zo dňa 02. 08. 2019
účel navrhovanej činnosti sa po zmene nemení. Účelom ostáva vybudovať objekty 
občianskej vybavenosti k novovznikajúcim obytným súborom v území Zátvor II. 
zmena navrhovanej činnosti podstatne nezmení požiadavky na vstupy. Po kvalitatívnej 
stránke vstupy zostávajú bez podstatnej zmeny, pričom málo významnú zmenu vo vstupoch 
predstavuje náhrada časti striech za zelené strechy

Ostatné body stavebných povolení vydaných Mestom Trnava pod č. OSaZP/18425- 
9922/2012/Ča zo dňa 14. 02. 2012 a pod č. OSaŽP/18425-59710/2012/Ča zo dňa 23. 07. 2012, 
ostávajú nezmenené.
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Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:
V oznámení začatia stavebného konania podalo Združenie domových samospráv, Námestie 
SNP 13, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava vyjadrenie a pripomienky:

Združenie domových samospráv si ako účastník konania podľa § 59 ods.1 písm. c) 
Stavebného zákona ako dotknutá verejnosť v zmysle § 24 ods. 2 zákona EIA č. 24/2006 Z. z. 
v predmetnom stavebnom konaní pre stavbu „Zátvor 11, Parkovisko, obslužné komunikácie, 
Piešťanská cesta,Trnava“ uplatňuje svoje práva za účelom kontroly splnenia verejných záujmov 
životného prostredia.

• K predmetnej stavbe „Zátvor II, Parkovisko, obslužné komunikácie. Piešťanská cesta, 
Trnava“ bolo vykonané zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom si 
Združenie domových samospráv uplatnilo pripomienky. Podľa §24 ods.2 posledná veta 
zákona EIA č.24/2006 Z. z. sú minimálne v rozsahu uplatnených pripomienok priamo 
dotknuté práva a oprávnené záujmy Združenia domových samospráv. Podľa §140c 
ods.1 Stavebného zákona je rozhodnutie zo zisťovacieho konania podkladom pre každé 
povoľovacie konanie, teda aj predmetné stavebné konanie. Vzhľadom na uvedené, 
pripomienky uplatnené v zisťovacom konaní definujú environmentálne práva a záujmy 
nášho združenia priamo dotknuté umiestňovanou stavbou; zapracovanie a zohľadnenie 
týchto pripomienok a požiadaviek do projektovej dokumentácie pre stavebné 
rozhodnutie žiadame vyhodnotiť jednotlivo.
Stavebný úrad pripomienku zohľadnil čiastočne.

• Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacity a že 
sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia § 19 cestného zákona obodovaní 
dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry; žiadame predložiť stanovisko, že 
navrhované dopravné riešenie je dostatočné.
Stavebný úrad pripomienku zohľadnil čiastočne.

• Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a 
Vodného zákona.

• Žiadame preukázať dodržanie zákonom chránených záujmov podľa §18 ods.5 a/alebo 
§65 Vodného zákona vyjadrením orgánu štátnej vodnej správy a správcu dotknutého 
povodia.
Stavebný úrad pripomienku zohľadnil čiastočne.

• Žiadame predložiť projekt preventívnych a kompenzačných environmentálnych opatrení 
v súvislosti s predmetnou stavbou podľa §3 ods. 5 zákona OPK č. 543/2002 Z. z.
Stavebný úrad pripomienku zohľadnil čiastočne.

• Žiadame preukázať splnenie všeobecnej požiadavky na projekciu stavieb podľa §47 
písm. e a písm. j Stavebného zákona: „Stavby sa musia navrhovať tak, aby boli po celý 
čas životnosti v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so zastavovacími 
podmienkami a aby boli zhotovené z vhodných stavebných výrobkov a pritom aby 
technický systém budovy v rámci technických, funkčných a ekonomických možností 
umožňoval dosiahnuť nákladovú efektívnosť vzhľadom na klimatické podmienky, 
umiestnenie stavby a spôsob jej užívania, najmä využitím vysokoúčinných alternatívnych 
energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch energie a 
automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov; dispozičné a 
prevádzkové riešenie stavby čo najviac zohľadňovalo klimatické podmienky miesta
stavby a možnosti pozemku tak, aby sa čo najlepšie využilo slnečné žiarenie a denné
svetlo“. Žiadame preukázať splnenie podmienky podľa § 47 písm. e) a písm. j) 
Stavebného zákona odbornými výpočtami preukazujúcimi najlepšie zohľadnenie 
miestnych klimatických pomerov stavby. Uvedené všeobecné požiadavky na projekciu
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stavieb žiadame riešiť prírodnými opatreniami v zmysle bodu h a i tohto vyjadrenia.
Stavebný úrad pripomienku zohľadnii.

Žiadame adekvátne stavebnému konaniu preukázať splnenie povinností vyplývajúce zo 
zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. (https://www.enviroDortal.sk/podnikatel/ odpad/ 
povinnosti-podnikatela).
Stavebný úrad pripomienku zohľadnii.

S realizáciou stavby „Zátvor II, Parkovisko, obslužné komunikácie. Piešťanská cesta, 
Trnava“ súhlasíme a do podmienok stavebného povolenia žiadame zahrnúť nasledovné 
podmienky;

Úpravy sadovými úpravami v zmysle metodiky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, 
Bratislava 2010 (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vvstavba-5/uzemne-planovanie 
/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokvnv/standardv-minimalnei- 
vybavenosti-obci-pdf-l -95-mb) tak, aby budované prvky pre obnovu biodiverzity v rámci 
sadových a terénnych úprav znižovali tepelné napätie a podporovali mikroklímu v areáli. 
Stavebný úrad pripomienku zohľadnil.

Základnými výpočtami vodohospodárskych stavieb dokladovat’ ekologickú stabilitu a 
odtokové pomery v území tak, aby projekt súčasne spĺňal metodiku Európskej komisie 
PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA 
RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (http://nwrm.eu/auide- 
sk/files/assets/basic-htm l/index. html#2j.
Stavebný úrad pripomienku zohľadnil.

Aplikovanie materiálov zo zhodnotených odpadov s novým eko dizajnom ako 
zodpovedný prístup k Obehovému hospodárstvu pre riešenia stavby (napr. retencia, 
zlepšenie infiltrácie - strechy, komunikácie, chodníky, parkovacie plochy, sadové úpravy) 
a to využitím dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s drenážnou funkcionalitou, 
ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania 
minimálne 8 I vody/m^ po dobu prvých 15 min. dažďa a znižia tepelné napätie v danom 
území (www.samospravvdomov.orQ/files/retencna dlažba.pdfj.
Stavebný úrad pripomienku zohľadnil.

Zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie 
zberných nádob osobitne pre zber:

o komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou, 
o kovov označeného červenou farbou 
o papiera označeného modrou farbou 
o skla označeného zelenou farbou 
o plastov označeného žltou farbou 
o bio-odpadu označeného hnedou farbou 

Stavebný úrad pripomienku zohľadnil.

Zmena stavby pred dokončením nesmie byť začatá, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne 
právoplatnosť. 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 právoplatnosti 
stavebného povolenia vzniká poplatková povinnosť (miestny poplatok za rozvoj). Mesto 
Trnava schválilo miestny poplatok za rozvoj VZN č. 530 dňa 03. 12. 2019, s účinnosťou 
od 1. januára 2020.

https://www.enviroDortal.sk/podnikatel/
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vvstavba-5/uzemne-planovanie
http://nwrm.eu/auide-sk/files/assets/basic-htm
http://nwrm.eu/auide-sk/files/assets/basic-htm
http://www.samospravvdomov.orQ/files/retencna
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Odôvodnenie

stavebník. Europrojekt Theta 8 SK, k. s., IČO 35 861 215, Toryská 5, 040 11 Košice-Západ, 
v zastúpení Ateliér DV, s.r.o., IČO 36 224 880, Ulica Hornopotočná 20, 917 01 Trnava,
podal dňa 07.08.2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby pred 
dokončením; “Urbanistický súbor Zátvor II. - občianska vybavenosť - Piešťanská cesta“ 
v rozsahu hlavného stavebného objektu: SO 01 Objekt občianskej vybavenosti "A", vrátane 
zmeny napojenia objektu na elektrickú energiu, verejného osvetlenia, horúcovodu a sadových 
úprav, na ktoré vydalo Mesto Trnava stavebné povolenie pod č. OSaŽP/18425-9922/2012/Ča 
zo dňa 14. 02. 2012 a na stavebný objekt „SO 12 Horúcovod - časť A“ stavebné povolenie 
pod č. OSaŽP/18425-59710/2012/Ča zo dňa 23. 07. 2012.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť podľa ust. § 62, § 63 
a § 68 stavebného zákona. Projednáním žiadosti na základe oznámenia č. OSaZP/36605- 
98800/2019/lvá _zo dňa 15.10.2019 a dodatočného oznámenia opomenutým účastníkom 
konania č. OSaŽP/36605-106330/2019/lvá zo dňa 22.10. 2019 bolo zistené, že uskutočnením 
zmeny stavby pred dokončením nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane 
ohrozené či obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Pôvodný návrh, ktorého predmetom bol „Urbanistický súbor Zátvor II. - občianska 
vybavenosť - Piešťanská cesta“, posudzovaný v procese posudzovania vplyvov na životné 
prostredie, bol ukončený rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia Trnava č. 
G2010/02353/ŠSMER/Te zo dňa 10. 12. 2010. K navrhovanej zmene stavby pred dokončením 
vydal Okresný úrad Trnave rozhodnutie po ukončení zisťovacieho konania stanovisko pod 
č. OU-TT-OSZP3-2018/028393/ŠSIVIER/Šá zo dňa 19. 10. 2018, že zmena navrhovanej 
činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie v znení neskorších predpisov.

Po oznámení začatia stavebného konania, podalo Združenie domových samospráv. 
Námestie SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava vyjadrenie a pripomienky, o ktorých 
stavebný úrad rozhodol vo výrokovej časti tohto rozhodnutia;

• K predmetnej stavbe „Zátvor II, Parkovisko, obslužné komunikácie. Piešťanská cesta, Trnava“ 
bolo vykonané zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom si Združenie domových 
samospráv uplatnilo pripomienky. Podľa §24 ods.2 posledná veta zákona EIA č.24/2006 Z.z. su 
minimálne v rozsahu uplatnených pripomienok priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy 
Združenia domových samospráv. Podľa §140c ods.1 Stavebného zákona je rozhodnutie zo 
zisťovacieho konania podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj predmetné stavebné 
konanie. Vzhľadom na uvedené, pripomienky uplatnené v zisťovacom konaní definujú 
environmentálne práva a záujmy nášho združenia priamo dotknuté umiestňovanou stavbou; 
zapracovanie a zohľadnenie týchto pripomienok a požiadaviek do projektovej dokumentácie pre 
stavebné rozhodnutie žiadame vyhodnotiť jednotlivo.

Stavebný úrad pripomienku zohľadnil čiastočne.
K navrhovanej zmene stavby pred dokončením vydal Okresný úrad Trnave rozhodnutie po 
ukončení zisťovacieho konania stanovisko pod č. OU-TT-OSZP3-2018/028393/ŠSMER/Šá zo 
dňa 19. 10. 2018, že zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona č. 
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov. 
Predmetom posudzovania bol aj stavebný objekt „Parkovisko, obslužné komunikácie. 
Piešťanská cesta, Trnava“, ktorý však nie je predmetom tohto rozhodnutia o zmene stavby pred 
dokončením hlavného stavebného objektu daného urbanistického súboru.
Z dôvodu, že Združenie domových samospráv si uplatnilo postavenie účastníka konania v rámci 
zisťovacieho konania, stavebný úrad zohľadnil túto skutočnosť aj v rámci prebiehajúceho 
konania. Požiadavky, vyplývajúce zo zisťovacieho konania, boli spracované v projektovej 
dokumentácií a podmienky boli zapracované do tohto rozhodnutia.
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• Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti a že sa na 
predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia § 19 cestného zákona obodovaní dostatočne 
dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry; žiadame predložiť stanovisko, že navrhované 
dopravné riešenie je dostatočné.

Stavebný úrad pripomienku zohľadnil čiastočne.
Dopravné napojenie urbanistického súboru, vrátane predmetného hlavného objektu, je 
spracované textovo a graficky v zmysle príslušných STN a TP, bolo posúdené Okresným 
riaditeľstvom Policajného zboru v Trnave, na základe ktorého bolo vydané súhlasné stanovisko 
č. ORPZ-TT-ODI-20-044/2017.

Dopravné napojenie urbanistického súboru tvorí priľahlá zrealizovaná okružná križovatka 
a prepojovacia komunikácia, ktoré sú už v súčasnosti vybudované a skolaudované (SO 03A - 
okružná križovatka - rozhodnutie č. OSaŽP/38853-62240/2012/MH a SO 03B - prepojovacia 
komunikácia (MZ 8,5/50) - rozhodnutie OSaŽP/7213-71377/2012/M H a OSaŽP/28135- 
83104/2013/MH). V procese povoľovacieho procesu boli predmetné stavby posúdené a 
koordinované s platnou UPD mesta Trnava.

• Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd prediožením rozhodnutia podľa § 16a 
Vodného zákona.

• Žiadame preukázať dodržanie zákonom chránených záujmov podľa § 18 ods. 5 alebo § 65 
Vodného zákona vyjadrením orgánu štátnej vodnej správy a správcu dotknutého povodia.

Stavebný úrad pripomienku zohľadnil čiastočne.
V rámci povoľovacieho konania vodných stavieb špeciálnym stavebným úradom bol 
zdokladovaný výpočet prietokových množstiev vody.
K navrhovanej zmene stavby pred dokončením hlavného stavebného objektu urbanistického 
súboru sa vyjadril ako dotknutý orgán - Okresný úrad v Trnave, ktorý vydal súhlasné stanovisko 
č. OU-TT-OSZP3-2019/028045/ŠVS/MK zo dňa 02.08.2019.

• Žiadame predložiť projekt preventívnych a kompenzačných environmentálnych opatrení v 
súvislosti s predmetnou stavbou podľa § 3 ods.5 zákona OPK č. 543/2002 Z.z.

Stavebný úrad pripomienku zohľadnil čiastočne.
V rámci realizácie zmeny navrhovanej činnosti nedochádza k narušeniu alebo ohrozeniu 
územného systému ekologickej stability. Do návrhu projektovej dokumentácie sú zapracované 
požiadavky záväznej časti územného plánu, ktorého súčasťou je aj miestny územný systém 
ekologickej stability.

• Žiadame preukázať splnenie všeobecnej požiadavky na projekciu stavieb podľa § 47 písm. e 
a písm. j Stavebného zákona: „Stavby sa musia navrhovať tak, aby boli po celý čas životnosti v 
súlade so základnými požiadavkami na stavby, so zastavovacími podmienkami a aby boli 
zhotovené z vhodných stavebných výrobkov a pritom aby technický systém budovy v rámci 
technických, funkčných a ekonomických možností umožňoval dosiahnuť nákladovú efektívnosť 
vzhľadom na klimatické podmienky, umiestnenie stavby a spôsob jej užívania, najmä využitím 
vysokoúčinných alternatívnych energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch 
energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov; dispozičné a 
prevádzkové riešenie stavby čo najviac zohľadňovalo klimatické podmienky miesta stavby a
možnosti pozemku tak, aby sa čo najlepšie využilo slnečné žiarenie a denné svetlo“. Žiadame 
preukázať splnenie podmienky podľa § 47 písm. e a písm. j Stavebného zákona odbornými 
výpočtami preukazujúcimi najlepšie zohľadnenie miestnych klimatických pomerov stavby. 
Uvedené všeobecné požiadavky na projekciu stavieb žiadame riešiť prírodnými opatreniami 
v zmysle bodu h a i tohto vyjadrenia.

Stavebný úrad pripomienku zohľadnil.
V zmysle predloženej projektovej dokumentácie je výška zástavby zosúladená s navrhovanou 
okolitou zástavbou, ktorá je definovaná platnou územnoplánovacou dokumentáciou, ktorá slúži 
ako záväzný podklad pre reguláciu predmetného územia. „Urbanistická štúdia Trnava -



OSaŽP/1124-1842/2020/lvá Strana 13

Zátvor II. Občianska vybavenosť pri Piešťanskej ceste“ bola schválená uznesením MZ č. 781 zo 
dňa 23. 02. 2010. Taktiež navrhovaná výška je koordinovaná s navrhovanou okolitou zástavbou 
- Obytný súbor Zátvor II. - Trnava a Obytný súbor Zátvor II. - Uiica Piešťanská. Súlad zámeru 
s UPD mesta Trnava posúdilo mesto v zmysle stanoviska č. OÚRaK /3657/1791321/2017/Há 
zo dňa 05. 02. 2018 a v následných vyjadreniach. Objekt využíva denné svetlo, priestor 
obchodov je presvetlený oknami a svetlíkmi.

• Žiadame adekvátne stavebnému konaniu preukázať splnenie povinností vyplývajúce zo zákona 
o odpadoch č. 79/2015 Z. z. (httpsV/wvťW.enviroDortal.sk/podnikatel/ odpad/ povinnosti- 
podnikatela).

Stavebný úrad pripomienku zohľadnil.
Na základe vyjadrenia Okresného úradu Trnava - odboru starostlivosti o životné prostredie ako 
príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorý v zmysle zákona č. 79/2015 Z. 
z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, vydal súhlasné vyjadrenie pod č. OU-TT-OSZP3- 
2019/027850/ŠSOH/Hu zo dňa 12. 08. 2019 k výstavbe, týkajúcej sa odpadového hospodárstva 
a k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie zmeny stavby pred dokončením, v ktorom 
určil podmienky pre realizáciu stavby. Stavebný úrad zapracoval tieto podmienky do tohto 
rozhodnutia a určil stavebníkovi, že pri realizácii daného investičného zámeru je povinný 
dodržať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a ku 
kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia, príp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli 
počas výstavby.

• Úpravy sadovými úpravami v zmysle metodiky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, 
Bratislava 2010 (httDs://vvvvw.mindop.sk/ministerstvo-1/vvstavba-5/uzemne-planovanie/metodicke 
-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokvnv/standardv-minimalnei-vvbavenosti-obci-pdf-l-95-mb')
tak, aby budované prvky pre obnovu biodiverzity v rámci sadových a terénnych úprav znižovali 
tepelné napätie a podporovali mikroklímu v areáli.

Stavebný úrad pripomienku zohľadnil.
Predložená projektová dokumentácia je spracovaná v súlade s podmienkami UPD mesta 
Trnava a obsahuje riešenie stromoradia okolo budovy, okolo priľahlých ciest aj formou 
vytvorenia biokoridoru - parku. Zároveň sú splnené plošné požiadavky na plochy zelene 
v zmysle zásah UPD mesta Trnava, napr. strecha objektu je riešená ako zelená v rozsahu 50 % 
celkovej jej zastavanej plochy.

• S realizáciou stavby „Zátvor II, Parkovisko, obslužné komunikácie. Piešťanská cesta, Trnava“ 
súhlasime a do podmienok stavebného povolenia žiadame zahrnúť nasledovné podmienky:

Stavebný objekt „Parkovisko, obslužné komunikácie. Piešťanská cesta, Trnava“, nie je 
predmetom tohto rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením hlavného stavebného objektu 
daného urbanistického súboru.

• Základnými výpočtami vodohospodárskych stavieb dokladovat’ ekologickú stabilitu a odtokové 
pomery v území tak, aby projekt súčasne spĺňal metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA 
PODPORU VÝBERU, PRpjEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE 
PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE ľhttD://nwrm.eu/quide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2).

Stavebný úrad pripomienku zohľadnil čiastočne.
V rámci realizácie zmeny navrhovanej činnosti sa uvažuje, že časť vôd z povrchového 
odtoku z komunikácií bude odvedená povrchovým odtokom do zelených pásov. Bude sa 
jednať o minimálne depresie na teréne vytvorené v zelených plochách záujmového 
územia. Taktiež na plochách parkoviska sa predpokladá použitie dlažby s retenčnou 
funkciou. V zmysle podmienok UPD mesta Trnava sa min. na ploche 50 % z celkovej 
výmery striech predpokladá vytvorenie zelených striech, ktoré budú zabezpečovať 
retenciu zrážkovej vody a zníženie prašnosti.
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• Aplikovanie materiálov zo zhodnotených odpadov s novým eko dizajnom ako zodpovedný prístup 
k Obehovému hospodárstvu pre riešenia stavby (napr. retencia, zlepšenie infiltrácie - strechy, 
komunikácie, chodníky, parkovacie plochy, sadové úpravy) a to využitím dielcov a materiálov zo 
zhodnotených odpadov s drenážnou funkcionalitou, ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel 
priesakovej plochy a preukázateľne zadržania minimálne 8 I vody/m^ po dobu prvých 15 min. 
dažďa a znížia tepelné napätie v danom území (www.samospravvdomov.orq/files/retencna 
dlažba.pdfV

Stavebný úrad pripomienku zohľadnii.
Pri výbere stavebných výrobkov pred zabudovaním do stavby je prioritné splnenie 
legislatívnych požiadaviek vyplývajúcich zo zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných 
výrobkoch v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“) a vyhlášky MVRR SR č. 
558/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými 
systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody. Pri všetkých 
stavebných výrobkoch, ktoré sú uvedené vo vyhláške, musí byť preukázaná zhoda 
s prihliadnutím na zadefinovaný účel ich použitia v stavbe.

• Zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných 
nádob osobitne pre zber:

o komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou, 
o kovov označeného červenou farbou 
o papiera označeného modrou farbou 
o skla označeného zelenou farbou 
o plastov označeného žltou farbou 
o bio-odpadu označeného hnedou farbou

Stavebný úrad pripomienku zohľadnii.
Spôsob a zber odpadu budú riešené v zmysle platného príslušného všeobecne záväzného 
nariadania mesta Trnava o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 
odpadmi.

Dokumentácia stavby splna 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.

Správny poplatok, vyrúbený podľa položky 60 zákona č. 145/1995 Z. z. NR SR 
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, bol zaplatený vo výške 800,- eur dňa
15. 10. 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 iehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvoianie sa podáva 
na tunajšiu obec - Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava, prostredníctvom 
Mestského úradu v Trnave, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava.

Podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona proti rozhodnutiu, ktorému predchádzalo konanie 
podľa osobitného predpisu, má právo podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale 
len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa osobitného 
predpisu. Lehota na podanie odvolania podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona je 15 
pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia. Odvolanie je potrebné 
podať na Mesto Trnava, prostredníctvom Mestského úradu v Trnave, Ulica Trhová 3, 917 71 
Trnava, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky.

http://www.samospravvdomov.orq/files/retencna
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Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym 
súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Stavebník ie oprávnený požiadať tunajší stavebný úrad po uplynutí 15 dňovej lehoty od
doručenia rozhodnutia o potvrdenie právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Doručí sa:
účastníci konania

1. Europrojekt Theta 8 SK, k. s., Toryská 5, 040 11 Košice-Západ
v zastúpení: Ateliér DV, s.r.o., Ulica Hornopotočná 20, 917 01 Trnava

2. Sallerova slovenská výstavba, k. s.. Toryská 5, 040 11 Košice-Západ
3. Arboria Piešťanská BD1, s.r.o.. Legionárska 10, 811 07 Bratislava
4. Arboria Land Development, s.r.o.. Legionárska 10, 811 07 Bratislava
5. Arboria Land Development II, s.r.o.. Legionárska 10, 811 07 Bratislava
6. Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
7. Združenie domových samospráv, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava - Petržalka
8. Ing. Tomáš Likavský, Ulica Veterná 43A, 917 01 Trnava
9. Emil Lechovič, Ulica Veterná 43, 91701 Trnava
10. Mária Majáková, Veterná 43, 917 01 Trnava
11. Michal Timko, Veterná 43/A, 917 01 Trnava
12. Jana Zacharová, Veterná 43/A, 917 01 Trnava
13. Ing. Mgr. Michal Bartošovič, Východná ulica 1, 917 01 Trnava
14. Peter Volek, Ulica Gejzu Dusíka 17, 917 01 Trnava
15. Lucia Bangová, Novomestská ulica 5, 917 01 Trnava
16. Milada Fajnorová, Na hlinách 10, 917 01 Trnava
17. Elena Janková, Ulica Veterná 42, 917 01 Trnava
18. Ľubomír Janko, Novomestská ulica 5, 917 01 Trnava
19. Ing. Peter Lužák, Ulica Veterná 43A, 917 01 Trnava
20. Ing. Rastislav Ščepka, Ulica Veterná 43/A, 91701 Trnava
21. projektant; Ing. arch. Pavel Ďurko - Ateliér DV, s.r.o.. Ulica Hornopotočná 20, Trnava
22. projektant: Ing. Stanislav Švec, Farská 65, 919 35 Hrnčiarovce n/P

Na vedomí^
23.

_______(po nadobudnutí právoplatnosti)
Mestský úrad v Trnave - odbor ekonomický, referát správy daní a poplatkov



OSaZP/1124-1842/2020/lvá Strana 16

Potvrdenie dátumu zverejnenia

Na úradnej tabuli Mesta Trnava

Zverejnené od : 27. JAR 2020 Zverejnené do

Pečiatka a podpis ; Pečiatka a podpis :

f-Zíesto Trnavaí ivIastsUý úratí v Trnave 
Odbor organizačný a vnútornej správy 
Dokument vyvesený
Dňa .2.7,.M.2I12Í1.....hod.............................

Podpis;.......... ................................................
Dokument zvesený

Una ... hod.

Na internetovej stránke Mesta Trnava

Zverejnené od ; Zverejnené do :

Pečiatka a podpis :

r«

MESTO TRNAVA
mestský Úrad v trnave

55

Pečiatka a podpis

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


