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Vec : Zverejnenie informácie o podaní žiadosti 

 
          Navrhovateľ Mesto Trnava, IČO: 00 313 114, Ulica Hlavná 1, 917 01  Trnava  
v zastúpení Mestský úrad v Trnave, odbor investičnej výstavby, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava 
podal dňa 02.10.2019 na  tunajšom  úrade návrh na vydanie rozhodnutia o využití  územia: 

 
                 „Cintorín na Kamennej ceste - rozšírenie cintorína“   

 
miesto stavby: Kamenná cesta 1, Trnava 
na pozemku parc.č: 10138/1– objekt, spevnené plochy, zeleň, mobiliár, oplotenie 

10138/555 – skrývka ornice 
10138/1, 10138/24, 10136/6 – IS, VO 
(parcely registra „C“ KN) 

katastrálne územie: Trnava, č.864790 
obec: Trnava 
pre stavebníka: Mesto Trnava, IČO 00313114, Ulica Hlavná 1, 917 71  Trnava 
projektant: Ing. Zoltán BALKO, Tribečská 1, 949 01 Nitra  

 
Obec Zavar ako príslušný  a určený stavebný  úrad  podľa  ust. §§ 33, 117 ods.1 a         

§ 119 ods. 3   zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v zmysle § 35 ods. 2 
stavebného zákona zverejňuje kópiu návrhu na vydanie rozhodnutia o využití územia  „Cintorín 
na Kamennej ceste - rozšírenie cintorína“   zo dňa 02.10.2019 (bez príloh).  

 
Návrh bol posudzovaný v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktorý bol 

ukončený rozhodnutím Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, 
oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia č. OU-TT-OSZP3-
2020/006713/Šá  zo  dňa  25.11.2015.  
 
Dokument je prístupný na stránke: 
https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/cintorin-na-kamennej-ceste-rozsirenie-cintorina-
trnava 
 

 
 
 
 
               v.r.   

                                                                                                        Bc. Lukáš Sochor 
                                        starosta obce 
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Príloha :
Kópia návrhu na vydanie rozhodnutia o využití územia (bez príloh) zo dňa 02.10.2019.

Zverejnením informácie stavebný úrad spĺňa povinnosť vyplývajúcu z § 35 ods. 2 stavebného 
zákona. Kópia návrhu na vydanie rozhodnutia o využití územia musí byť zverejnená 
počas trvania konania až do Jeho právopiatného ukončenia.

Žiadosť o zverejnenie :
Do doby právoplatného ukončenia územného konania : 

- na úradnej tabuli Mesta Trnava 
na internetovej stránke Mesta Trnava

Potvrdenie dátumu zverejnenia

Na úradnej tabuli Mesta Trnava, p-'p.'-.itskv úrad v írnave ^ (Viesfo sorávyOdbor organizačný a VI.utornej ,
Zverejnené od : Dokurnenl^ýý^^-ei^ý Zverejnené do :

19.FE3,a2iJ Dňa.”' hod.

Podpis:....... /p , ,
Pečiatka a podpis ^ ^ h d

Dňa...... ................ =
.Pečiatka a podpis

Na internetovej stránke Mesta Trnava

Zverejnené od : ■O Zverejnené do

Pečiatka a podpis :

j mesto TRNAVA 
I MESTSKÝ ÚFiAD V TRNAVE 
I 55

Pečiatka a podpis ;

Zodpovédnýj/Mestský úrad Trnava - odbor stavebný a životného prostredia, 
/ Ing. Iveta Miterková, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava



Mesto Trnava 
Mestský úrad v Trnave 

Odbor investičnej výstavby 
Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava

MESTO TRNAVA 
Môstský úrad v Trnave

číslo spisu

^‘jľOííuoig
Év.č.2á?.nämu; '"j''"'

Spoločný stavebný úrad
Mestský úrad v Trnave
Odbor stavebný a životného prostredia
Trhová č.3
917 71 Trnava

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo
OlV/1447- 
102414/2019/M kč

Vybavuje/linka
ing. Miklovičová/113

Trnava
02.10.2019

Vec
ŽIADOSŤ O VYDANIE ROZHODNUTIA O

Názov stavby: Cintorín na Kamennej ceste - rozšírenie cintorína, PD

v obci Trnava
podľa § 35 odst. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení noviel a § 3 vyhl. č. 453/2000 Z. z.

Meno a adresa;

Meno a priezvisko (názov) Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave,
Odbor investičnej výstavby

Adresa (sídlo) žiadateľa, vrátane PSČ Trhová 3, 917 71 Trnava 
Rodné číslo (IČO) 00313114 číslo telefónu; 033/3236113

Druh, účel a miesto stavby:
Záujmové územie je lokalizované v k. ú. Trnava, na Kamennej ceste.
Zámerom projektu rozšírenia cintorína je na vymedzenom území zabezpečiť rozšírenie areálu 
existujúceho cintorína s vyčlenením nových plôch pre pochovávanie, základnej komunikačnej 
siete, verejného osvetlenia, vodovodu, plôch na umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov, 
zelene, mobiliáru a oplotenia. Celková plocha riešeného územia je 4 545 m^.
SO Oí Plocha pre pochovávanie
Počet hrobov spolu je navrhnutých 520, počet hrobových miest spolu (82 dvojhrobov =164 
miest) je navrhnutých 602. Okrem nich je navrhnutý priestor na urnovej lúke pre 30urien a 3 
lokality pre prírodné pochovávanie po 10 miest, spolu 30 miest pre alternatívne pochovávanie.

SO 02 Chodníky a spevnené plochy
Hlavnou prístupovou komunikáciou rozšíreného územia bude navrhovaný chodník šírky 3,0m s 
povrchom z asfaltového betónu ohraničená parkovými obrubníkmi, s vyvýšením oproti 
priľahlému terénu a s priečnym sklonom smerom do terénu. Medzi jednotlivými hrobovými 
sektormi je navrhnutá sieť menších chodníčkov a trás, tieto budú slúžiť výhradne pre chodcov, 
bez možnosti pojazdu automobilov. Šírka chodníčkov bude 1,0m, s povrchom zo zhutnenej
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vrstvy štrkodrvy. V rámci spevnených plôch príde k vybudovaniu nových miest pre kontajnery, 
tieto budú s povrchom z drenážnej dlažby, ohraničené obrubníkmi, s možnosťou vsakovania 
povrchovej dažďovej vody do podložia.
SO 03 Zeleň
Kompozícia vegetačných úprav vychádza z priestorových možností plochy vyčlenenej na 
rozšírenie cintorína, konfigurácie hrobových polí. Projekt rozšírenia cintorína na Kamennej 
ceste v Trnave v rámci vegetačných úprav rieši výsadbu 23 ks vzrastlých listnatých stromov, 
celkovo sa navrhuje v záhonoch vysadiť 516 ks trvaliek a 645 ks cibuľovín.
SO 04 Mobiliár
V rámci rozšírenia cintorína na Kamennej ceste je navrhnuté osadenie 4 ks lavičiek s 
operadlom, 3 ks lavičiek bez operadla, 5ks odpadových nádob s objemom 120I. Materiálové 
riešenie prvkov mobiliáru tvorí kombináciu hliníkovej zliatiny a drevených častí z agátového 
dreva.
SO 05 Prípojky a rozvod vody
Vodovod
Projekt rieši napojenie navrhovaných odberných miest vody na existujúci areálový rozvod vody 
na cintoríne. Existujúc areálový rozvod vody je napojený na existujúci studňu, voda v areálovom 
rozvode je využívaná ako úžitková. Napojenie bude na existujúci rozvod za existujúcimi 
odbernými miestami. Navrhované sú dve odberné miesta. Trasa oboch navrhovaných prípojok 
bude vedená krajom zelenej plochy.
Kanalizácia
Navrhované odberné miesta na cintoríne budú mať odvod odpadovej vody voľne do vsakovacej 
jamy v blízkosti výtokových ventilov v zeleni.
SO 06 Verejné osvetlenie
Navrhnuté osvetľovacie telesá sú s LED zdrojom, stožiare sú žiarovo pozinkované výšky 5 m.
SO 07 Oplotenie
Oplotenie areálu je typologický zhodné s časťou jestvujúceho oplotenia cintorína na západnej 
hranici cintorína. Nové oplotenie bude pokračovať v jestvujúcom materiálovom riešení.

Miesto stavby (obec, ulica), parcelné čísla pozemkov podľa KN, na ktorých sa stavba 
umiestňuje a spôsob doterajšieho využitia pozemkov:

Miesto stavby:
Adresa (ulica, číslo, obec): 
Parcelné číslo:
Katastrálne územie:

reg.:“C“ 10 138/1 
T rnava

Pre riešené územie je platný ÚZEMNÝ PLÁN MESTA TRNAVA (AKTUALIZOVANÉ ZNENIE 
2009) V ZNENÍ NESKORŠÍCH ZMIEN (STAV K 30.06.2015).

S pozdravom

Prílohy
- 3 x DÚR
- vyjadrenia správcov k DÚR //

Ing. Duš^Béreš 
vedúci ojdfaqru investičnej 

/ výstavby
zamestnanec mesta na základe 

písomného poverenia
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