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STAVEBNE POVOLENIE

(VEREJNÁ VYHLÁŠKA)

Stavebník SPP - distribúcia, a.s., ICO 35910739, so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 
Bratislava v zastúpení Ing. Dávidom Mezeiom, podal dňa 13.02.2019 na tunajší stavebný úrad žiadosť 
o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu „ Rekonštrukcia plynovodov Trnava, Bernolákova, 
U002860,1.SC “ 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 ods.1 a § 140 zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
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/4315- 
12929/2019/Kch zo dňa 27.02.2019, na ústnom pojednávaní dňa 25.03.2019.

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
íniovú stavbu:

Rekonštrukcia plynovodov Trnava, Bernolákova, U002860,1.SC

miesto stavby: 

na pozemku pare.č.:

Telefón 
033/32 36 347

Ulice Bernolákova, Sladovnická, Hattalova, Nobelova, Vančurova, 
Daxnerova, Nitrianska
5671/95, 5671/124, 5681/1, 5741/2, 5741/5, 5741/6, 5742/1, 5774/21, 5775/1, 
5776/7, 5778/1, 5781/1, 5782, 5783/18, 5786/2, 5787/1, 5787/2, 5787/3, 
5787/4, 5788, 5904/1, 5904/2, 6217/2, 6238/1, 6295/1, 6494/1, 6495/17, 
8947/1, 8948/2, 8948/10, 8949, 8957, 8958/1, 8961, 8962, 8963, 8965/1, 
8965/2, 8978/2, 9063, 9064/1, 9064/3, 9066/1, 9174/8 - parcely reg. „C ", 
1072/19, 1241, 1265/3, 1240/10, 1211/1, 1263/1, 1280, 1288/2, 1240/27, 
1240/59,1234/1,1243/1, 973 - parcely reg. „E"

Fax IČO E-mail Internet
033/32 36 280 00 313 114 jarmila.krchnava@trnava.sk www.trnava.sk
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http://www.trnava.sk
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kat. územie: Trnava, č.864790 
obec: Trnava 
pre stavebníka: SPP - distribúcia, a.s., IČO 35910739,  

so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11  Bratislava 
projektant:     SPP - distribúcia, a.s., Oddelenie projekcia, Štefan Salay  

    Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

 
Základné údaje charakterizujúce stavbu:  
Predložená projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu jestvujúcich plynovodov na uliciach 
Bernolákova, Sladovnícka, Hattalova, Nobelova, Vančurova, Daxnerova, Nitrianska  v Trnave. Účelom 
navrhovanej stavby je zaistiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku STL plynovodov a prípojok, navrhovaná 
hladina časti STL plynovod bude 100 kPa. Rekonštrukciou sa vyrieši nevyhovujúci technický stav 
plynárenských zariadení, obnova zastaralých a nevyhovujúcich oceľových plynovodov s častým výskytom 
porúch.  
 
Členenie stavby 
SO 01      STL plynovody                                            2 795,0 m, pretlakovanie 172,71 m 
SO 01.1   STL pripojovacie plynovody                           157 ks/1152,0 m /prípojky/, pretlakovanie  41,97 m 
SO 01.2   Dopojenia OPZ                                               116 ks/942,0 m 
SO 01.3   Prepoje – odpoje                                                2 ks 

  
Základné údaje:    
-   prepravované medium – zemný plyn naftový 
-   projektovaná a prevádzková tlaková hladina  -  0,1 MPa      

-   material plynovodov - PE 100 RC, SDR 17,6, SDR 11   
-   material pripojovacích plynovodv - PE 100 RC, SDR 11   
 
SO  01  -  STL plynovody       
Rekonštrukcia plynovodov bude prebiehať  podľa ulíc a uzlových bodov nasledovne – 
Sladovnícka/Nobelova UB2,  Bernolákova, Hattalova/Nobelova UB12-3, Vančurova/Daxnerova.   
Trasy rekonštruovaných plynovodov budú vedené v komunikáciách, v chodníkoch a v nespevnených 
plochách, v súbehu s jestvujúcimi NTL plynovodmi, resp. v ochrannom pásme plynovodov, po ukončení 
zemných prác budú spätné úpravy povrchov uvedené do pôvodného stavu. Križovanie spevnených plôch 
bude riešené prednostne bezvýkopovou technológiou a plynovod bude uložený do chráničky. Pri 
križovaní a súbehu s podzemnými vedeniami bude plynovod uložený do chráničky s čuchačkou, bude 
potrebné dodržať min. vodorovné vzdialenosti v zmysle STN 73 6005. Všetky existujúce inžinierske siete 
v území  bude pred začatím výkopových prác nutné vytýčiť  priamo v teréne a vytýčiť aj presnú trasu 
navrhovaného PE plynovodu a prípojok. Výkopové práce v blízkosti podzemných vedení sa budú 
vykonávať ručne.  
Nové STL plynovody a STL pripojovacie plynovody budú vybudované z polyetylénu PE 100 RC, SDR 
17,6, SDR 11  rôznej dimenzie. Celkový rozsah rekonštruovaných  plynovodov bude 2795,0 m, zmena 
prevádzkového tlaku z NTL 2,1 kPa na STL 100 kPa na Nobelovej ulici bude 172,71 m.  Na trase 
plynovodu budú osadené orientačné tabuľky a stĺpiky. Plynovody budú vo výkope spolu so signalizačným 
vodičom a výstražnou fóliou. Odvzdušnenie plynovodu sa bude vykonávať cez posledné prípojky.  Po 
trase plynovodu budú z plynovodu vysadené prípojkové armatúry pre napojenie existujúcich odberateľov, 
resp. existujúcich prípojok. Všetky nadzemné časti existujúcich plynovodov a ich príslušenstvo, ktoré po 
zrealizovaní rekonštrukcie plynovodov stratia význam, bude potrebné zdemontovať a jestvujúce oceľové 
plynovody budú odpojené.  
 
Sladovnícka ulica - UB 1 – 5  ( výkres č. 2) 
Rekonštruovaný STL plynovod dn 110 bude napojený na jestvujúci STL plynovod dn 225 bezodstávkovou 
technológiou navŕtaním v zeleni v blízkosti objektu Billa . Trasa rekonštruovaného plynovodu  bude 
vedená v zeleni a  v krajnici  cesty III/1279 na Sladovníckej ulici,  v súbehu s jestvujúcim plynovodom DN 
200 až po križovatku s Bernolákovou ulicou. Pokračovať bude v chodníku a parkovisku v blízkosti 
Vančurovej ulice, kde bude  prepojený cez redukciu dn 110/90 a prechodku dn 90/DN 80 na jestvujúci 
plynovod DN 80 na Nobelovej ulici navrhnutý na pretlakovanie (UB 5). K priľahlým uliciam – Palárikova, 
Bernolákova,  Vančurova budú  vysadené odbočky  na prepojenie plynovodov. 
Na vysadenú odbočku z rekonštuovaného plynovodu dn 110/50 v križovatke s Vančurovou ulicou bude 
sa napojený plynovod dn 50, ktorý bude križovať vozovku mikrotunelovaním smerom do zelene k 
čerpacej stanici Shell, kde bude ukončený za informačnou tabuľou v skrinke s regulátorom.  
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Na Nobelovej ulici v úseku od Vančurovej ulic po RD č. 6 na Nobelovej ulici č. 6 bude jestvujúci plynovod 
DN 80 pretlakovaný na tlakovú hladinu 90 kPa. Prípojky – 3 ks v tomto úseku budú tiež pretlakované. V 
križovatke s Vančurovou ulicou bude jestvujúci plynovod DN 80 odpojený a  zadienkuje sa.  
Bernolákova ulica -  UB 4 - 8  ( výkres č. 3) 
Na vysadenú odbočku z rekonštruovaného  STL plynovodu dn 110/90 zo Sladovníckej ulice bude 
napojený  rekonštruovaný STL  plynovod dn 90 cez posúvač DN 80 s PE koncami. Trasa STL plynovodu 
dn 90 bude vedená v asfaltovom chodníku  a parkovisku, po ľavej strane Bernolákovej ulice a na úrovni 
obytného domu č. 14 Koniarekovej ulice bude plynovod ukončený. Križovanie priľahlých ulíc bude 
mikrotunelovaním. Na úrovni obytného domu č. 12 sa dimenzia STL plynovodu zmení z dn 90 cez 
redukciu dn 90/50 na STL plynovod dn 50. Trasa z chodníka prechádza do zelene. Na úrovni obytného 
domu č. 14 Koniarikovej ulice sa plynovod ukončí. Pre napojenie prípojok na Bernolákovej ulici s domami 
s párnym číslom, na druhej strane ulice, budú vysadené odbočky v UB 4a - 4ch dn 32. Križovanie 
vozovky na Bernolákovej ulice rekonštruovanými plynovodmi a prípojkami bude mikrotunelovaním. 
Na Žitnej ulici bude  vysadená odbočka dn 32 pre napojenie dvoch prípojok. 
Pre napojenia rekonštruovaného STL plynovodu na Hattalovej ulici  bude vysadená odbočka dn 63. 
Jestvujúce plynovody DN 80 a DN 150 budú odpojené.  
Hattalova, Nobelova ulica - UB 7- 9 (výkres č. 4, 5) 
Na vysadenú odbočku z rekonštruovaného STL plynovodu dn 90/63 z Bernolákovej ulice bude v 
chodníku napojený rekonštruovaný STL plynovod dn 63 cez guľový kohút dn 63.Od napojenia bude 
plynovod križovať  vozovku Bernolákovej ulice mikrotunelovaním. Trasa plynovodu bude pokračovať 
v chodníku, pred križovatkou s Vančurovou ulicou prejde  do vozovky a na úrovni Základnej a materskej 
školy bude vedený v parkovisku a v chodníku.  Hattalovej ulice. Pri križovaní teplovodu  bude uložený v 
chráničke 160 dĺžky 3,0 m s čuchačkou 160. Pred objektom č. 12 trasa plynovodu bude situovaná v 
krajnici vozovky až po roh Nobelovej ulice, križovanie vozovky na Nobelovej ulici bude mikrotunelovaním. 
Rekonštruovaný plynovod bude ukončený v areáli ŽSR pred bránou v km 0,606. 
Vysadí sa odbočka pre rekonštruovaný plynovod 90 na Vančurovej ulici dn 63/63 s redukciou 90/63 a dn 
63/50. Odpojenie jestvujúceho plynovodu DN 150 bude v križovatke ulíc Bernolákova - Hattalova a  DN 
150 vo vozovke Vančurovej ulice - 2x. 
Vančurova ulica - UB 5 - 9 (výkres č. 6) 
Na vysadenú odbočku z rekonštruovaného STL plynovodu dn 110/90 zo Sladovníckej ulice bude  
napojený STL plynovod dn 90 cez posúvač DN 80 s PE koncami vo vozovke Vančurovej ulice. Trasa 
plynovodu  dn 90 bude vedená  vo vozovke  a v križovatke s Hattalovou ulicou bude prepojený na 
rekonštruovaný plynovod dn 90  na plynovod dn 63 cez redukciu dn 90/63. Na vysadenú odbočku 
z plynovodu dn  63/50 z Hattalovej ulice bude sa napojený STL plynovod dn 50, ktroý bude ukončený za 
poslednou prípojkou k RD č. 56. Križovanie teplovodu bude v chráničke s čuchačkou . 
Na úrovni Daxnerovej ulice  bude vysadená odbočku T-kus dn 90/50 . 
Odpoje bude v križovatke s Hattalovou ulicou a na Sladovníckej ulici za mostom ŽSR. 
Daxnerova ulica - UB 5a ( výkres č. 7) 
Na vysadenú odbočku T-kus 4 90/50 z rekonštruovaného STL plynovodu dn 90 z Vančurovej ulice bude 
napojený STL plynovod dn 50 pre areál Strednej zdravotníckej školy. Trasa bude vedená vo vozovke, v 
dlažbe, v zeleni Daxnerovej ulice a v areáli školy bude rozvetvený pre školu a  pre kuchyňu.  
 
SO 01.1 -  Pripojovacie plynovody 
V rámci rekonštrukcie miestnych plynovodov budú rekonštruované aj všetky pripojovacie plynovody po 
existujúci HUP, vrátane: 

- výmeny existujúceho HUP, osadenia nového HUP do existujúcej skrinky RZ  

- prepojenie existujúcej PE STL prípojky s navrhovanou PE STL prípojkou v zemi bez výmeny skrinky 
DRZ  

-  osadenie skrinky DRZ k fasáde a do fasády bytového domu komplet s HUP, RTP a DU a realizácia 
dopojenia nového OPZ po miesto pôvodného HUP 

-  vymiestnenie merania - osadenie skrinky DRZ do oplotenia, príp. fasády a realizácia dopojenia nového 
OPZ po miesto pôvodného HUP  

-  dopojenie navrhovaných pripojovacích plynovodov do existujúcich skriniek DRZ a doplnenie HUP, 
RTP. 

-  dopojenie existujúcich NTL PE prípojok na navrhované STL plynovody a odberateľom budú doplnené 
do exist, skriniek DRZ regulátory tlaku plynu, príp. osadené nové skrinky DRZ s príslušenstvom. 

-  osadenie zemného modulu, pričom plynomer ostáva na pôvodnom mieste. 
 
SO 01.2 - Dopojenia OPZ 
Odberné plynové zariadenie sa začína za HUP a končí sa spotrebičom, vrátane jeho príslušenstva. 



OSaŽP/4315-27113/2019/Kch    Strana  4 

 

 
Dopojenia OPZ budú realizované až po napustení plynu do nových pripojovacích plynovodov. OPZ bude 
zrekonštruované po miesto umiestnenia existujúceho HUP a prepojené na existujúce OPZ zváraním.  
 
SO 01.3   -  Prepoje a odpoje 
Prepoje  a odpoje na jestvujúce plynovody budú realizované  uzatváracou tvarovkou, stlačením pomocou 
stláčacieho zariadnenia a technológiou  balónovania. Po odpojovacích prácach budú existujúce 
plynovody odplynené a konce plynovodov budú uzavreté vhodným spôsobom. Technologický postup 
bude vypracovaný pre každý bod prepojenia  a odpojenia.  
 
 

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky : 
 
1.  Navrhovaná stavba „Rekonštrukcia plynovodov Trnava, Bernolákova, UO02860, 1.SC “  bude 

zrealizovaná na pozemkoch parc. č. 5671/95, 5671/124, 5681/1, 5741/2, 5741/5, 5741/6, 5742/1, 
5774/21, 5775/1, 5776/7, 5778/1, 5781/1, 5782, 5783/18, 5786/2, 5787/1, 5787/2, 5787/3, 5787/4, 
5788, 5904/1, 5904/2, 6217/2, 6238/1, 6494/1, 6495/17, 8947/1, 8948/2, 8948/10, 8949, 8957, 
8958/1, 8961, 8962, 8963, 8965/1, 8965/2, 8978/2, 9063, 9064/1, 9064/3, 9066/1, 9174/8,  - parcely 
reg. „C“, 1072/19, 1241, 1265/3, 1240/10, 1211/1, 1263/1, 1280, 1288/2, 1240/27, 1240/59, 1234/1, 
1243/1, 973 - parcely reg. „E“   v k. ú. Trnava  podľa dokumentácie overenej v stavebnom  konaní,  
ktorá  tvorí   prílohu  tohto   stavebného povolenia a podľa podmienok uvedených v tomto 
rozhodnutí.  

       Prípadné ďalšie   zmeny  nemôžu  byť  zrealizované 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. Umiestnenie STL prípojok k RD a osadenie nových domových skriniek merania a regulácie riešiť v 

oplotení, resp. na fasádach, prekonzultovať s vlastníkmi nehnuteľností. Nové skrinky regulácie 
v bytových domoch riešiť po dohode s vlastníkmi bytového domu, prípadne správcami, skrinky 
neumiestňovať na pozemok mesta. Pri umiestnení nových STL prípojok dodržať 
bezpečnostné a ochranné pásma iných rozvodov inžinierskych sietí v území. 
 

4. Na pozemkoch vo vlastníctve mesta je možné skrinky pre uloženie technológií umiestňovať v zmysle 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol 
mestu zverený len v dotyku s fasádou budovy alebo s oplotením, a to v prípadoch, ak ich nie je 
možné umiestniť na pozemku vo vlastníctve stavebníka (v tomto prípade odberateľa).  
V prípade umiestnenia voľne stojacich skriniek na pozemkoch mesta, žiadame zohľadniť jestvujúcu 
zeleň, príp. skrinky iných sieťárov Umiestnenie skrinky na Sladovníckej ulici č. 11 pri bytovom dome 
a v oplotení Sladovnícka ulica č. 15 a č. 17 riešiť podľa predloženej fotodokumentácie, zmeny 
vopred konzultovať na MsÚ v Trnave- odbore územného rozvoja a koncepcií. Skrinku pri čerpacej 
stanici Shell osadiť medzi informačnú tabuľu  a jestvujúci porast. 
Skrinky pre bytové domy na Koniarekovej ulici žiadame umiestňovať tak, aby neboli pod oknami 
obytných miestností (ich umiestnenie riešiť s vlatníkmi, prípadne správcom bytovky) 
 

5.  Napojenie dvoch škôl ZŠ a MŠ Vančurova 38 riešiť cez letné prázdniny (stanovisko ODaKS). 
 

6. Navrhovanú rekonštrukciu plynovodov na Hattalovej ulici zosúladiť  so stavbou preložky horúcovodu 
a s navrhovanou stavbou bytového domu s občianskou vybavenosťou. 
 

7. Pri realizácii stavby dodržať  podmienky  uvedené vo vyjadreniach  Mesta  Trnava, Mestského úradu 
v Trnave: 

•   Odboru územného rozvoja a koncepcií k PD pod č. OÚRaK/35069-71342/2018/Hn zo dňa 
5.9.2018 spolu s podmienkami pre spätnú úpravu chodníkov a miestnych komunikácií v meste 
Trnava pri ich zvláštnom užívaní (rozkopávkach), ktoré sú uvedené v prílohe 

•  Odboru dopravy a komunálnych služieb  - súhlas s vydaním povolenia na zvláštne užívanie 
komunikácií pod č. ODaKS/1947-78168/18/Zr  zo dňa 22.08.2017, v ktorom zároveň predpisuje 
nasledujúcu definitívnu úpravu rozkopávok na telesách chodníkov a komunikácii v meste 
Trnava, dodržať uvedené podmienky pre chodníky a miestne komunikácie   

 
8. Pri realizácii stavby dodržať podmienky referátu ekológie: 
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- Mesto Trnava si vyhradzuje právo dohodnúť  ešte pred začatím výkopových prác upresnenie 

trasovania  plynovodov na Bernolákovej ulici, na terénnej obhliadke plôch verejnej zelene vo 
vlastníctve  Mesta Trnava na miestach, na ktorých dôjde ku kontaktu  s koreňovou zónou stromov 
a kríkov alebo s ich ochranným pásmom. 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. V prípade zásahu do 
zrekonštruovaných  lokalít, požadujeme na terénnej obhliadke vytypovať náhradné alebo čo 
najšetrnejšie  trasovanie v území. 

- Pred zahájením výkopových prác  na  plochách vo vlastníctve mesta Trnava je investor povinný 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 a krajiny požiadať Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, odbor dopravy a 
komunálnych služieb, referát správy zelene, o vydanie rozkopávkového povolenia na zeleni. 

- V dotknutom území platí 1. stupeň územnej ochrany prírody podľa zákona o ochrane prírody a 
krajiny.  Stavebník je povinný v plnom rozsahu rešpektovať dreviny v dosahu staveniska a 
zabezpečiť ich ochranu  pred mechanickým poškodením  v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 
Z.z. o ochrane prírody a krajiny a STN 837010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a 
ochrana stromovej vegetácie.  Vedenie plynovodu požadujeme umiestniť 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 líniou koruny nesmie byť zaťažený 
pojazdom stavebných mechanizmov. 

- Na nevyhnutný výrub drevín je nutné požiadať mesto Trnava o vydanie súhlasu v zmysle §47 
zákona č. 543/2002 Z.z., a to ešte pred vydaním stavebného povolenia. 

- Hĺbenie výkopov v koreňovom priestore stromov bude stavebník vykonávať ručne. Korene 
stromov budú v nutných prípadoch prerušené rezom, odborne ošetrené a zahladené. Odkrytie 
koreňovej sústavy drevín  realizovať v čo najkratšom, nevyhnutnom čase na výkop ryhy. Do 
spätného zásypu ryhu požadujeme vykonať opatrenia zamedzujúce usychaniu  koreňov (zakrytie 
jutovinou a zaliatie vodou). 

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

 
9. Dodržať nasledovné podmienky referátu dopravného urbanizmu: 

- Stavebník je pred zahájením prác povinný požiadať Odbor dopravy a komunálnych služieb o 
vydanie rozkopávkového povolenia. 

- V prípade obmedzenia dopravy je potrebné tiež požiadať o vydanie určenia na použitie 
prenosného dopravného značenia počas realizácie so súhlasom Okresného dopravného 
inšpektorátu na miestnych komunikáciách a ceste III/1279 vo vlastníctve TTSK. 

- V prípade realizácie stavby v blízkosti priechodov pre chodcov požadujeme realizovať spätnú 
úpravu ako bezbariérovú. T.z. horná hrana cestného obrubníka bude v celej šírke priechodu 
uložená na úroveň vozovky a priečny a pozdĺžny sklon chodníka bude max. 8%. Priechody budú 
zabezpečené varovnou a vodiacou dlažbou podľa platných technických podmienok. Taktiež 
požadujeme upraviť spevnené aj nespevnené plochy v zmysle požiadaviek ODaKS uvedených v 
rozkopávkovom povolení. 

- Požadujeme odovzdať porealizačné zameranie (v digitálnej podobe kancelária č. 246) 
navrhovaných ako aj zrušených trás pre aktualizáciu technickej mapy mesta Trnavy. 

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

stavebných výrobkoch. 
 
9.   Pri uskutočňovaní   stavby  dodržať    príslušné   ustanovenia stavebného zákona č. 50/1976 Zb. 

v znení neskorších predpisov, ktoré  upravujú všeobecno-technické požiadavky na výstavbu  §§ 48-
53  a príslušné technické normy.  

 
10.   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 
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• pred zásahom do telesa miestnej komunikácie prípadne chodníka za účelom rozkopania  

z dôvodu realizácie inžinierskych sietí je investor povinný   požiadať  mesto  Trnava  o povolenie  
na   zvláštne užívanie. V prípade obmedzenia dopravy je potrebné tiež požiadať o vydanie 
určenia na použitie prenosného dopravného značenia počas realizácie so súhlasom Okresného 
dopravného inšpektorátu. 

• pred zahájením výkopových prác zabezpečiť presné vytýčenie podzemných inžinierskych sietí 
nachádzajúcich sa v trase líniovej stavby 

• počas realizácie stavby stavebník zabezpečí také opatrenia, ktorými bude minimalizovaný 
negatívny vplyv stavby na okolie a životné prostredie, na nerušenú pohodu bývania a nedôjde 
k spôsobeniu škôd na cudzom majetku a nehnuteľnostiach 

• žiadateľ dodrží všetky podmienky výplývajúce s vydaných rozhodnutí o zvláštnom užívaní 

• skrinky merania a regulácie osadiť do oplotenia, príp. fasády /muriva/, tak aby zostala zachovaná 
šírka chodníka 

 
13.  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. 

 
14.  Pri realizácii stavebných prác, pri ktorých je riziko vzniku prašných emisií (tuhých znečisťujúcich látok 

- TZL), je nutné prijať také opatrenia, ktoré minimalizujú prašnosť zasahujúcu do vonkajšieho 
ovzdušia. 

 
  15.   Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavebných prác  dodržať platné právne 

predpisy v odpadovom hospodárstve a ustanovenia VZN 462 o nakladaní s komunálnymi a 
stavebnými a drobnými stavebnými odpadmi. 

 
16. 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.  
 
17.  Stavebník  zabezpečí  vytýčenie   priestorovej  polohy  stavby fyzickou  alebo  právnickou osobou 

oprávnenou  na  vykonávanie geodetických služieb. 
 
18.  Pred  začiatkom zemných prác treba vytýčiť jestvujúce  podzemné  vedenia inžinierskych  sietí, 

ktoré sa nachádzajú v trase navrhovanej stavby ich správcami a dodržať ich ochranné  
a bezpečnostné pásmá.    

 
19. Investor je povinný dodržať podmienky uvedené vo vyjadreniach zainteresovaných orgánov 

a organizácií: 
 
Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOPaK 
č.: OU-TT-OSZP3-2018/039503/ŠSOPaK/Bo                                                                 zo dňa 06.12.2018 
-  Dodržiavať ustanovenia zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody), na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany 
prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody).  

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

- Rešpektovať existujúce aleje, parky a remízy, ktoré predstavujú 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 
ekologickostabilizačnej funkcie, v súlade s § 3 ods. 2 zákona o ochrane prírody. 

- Upozorňujeme, že v zmysle § 7b ods. 3 zákona o ochrane prírody je vlastník, správca alebo užívateľ 
pozemku povinný odstraňovať invázne druhy rastlín zo svojho pozemku spôsobom, ktorý ustanoví 
ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom (vyhláška 24/2003 Z. z. v znení neskorších 
predpisov), a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu. 

- 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. 
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- Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo Im zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, 

v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a použiť v zmysle § 4 ods. 4 zákona o ochrane prírody 
také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov. 

- 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, Odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH 
č.: OU-TT-OSZP3-2018/039823/ŠSOH/Hu                                                                     zo dňa 10.12.2018 
- pri realizácii predmetného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona o odpadoch  
- ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia príp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli 

počas výstavby  
 
Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS 
č.: OU-TT-OSZP3-2018/039491/ŠVS/BB                                                                        zo dňa 07.12.2018 
Vyjadrenie v zmysle § 28 vodného zákona: 
- 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 CDaPK 
č.: OU-TT-OOCDPK-2018/028633/Šl                                                                              zo dňa 24.08.2018 
Ako príslušný cestný správny orgán vo veciach ciest II. a III. triedy podľa § 3 ods. 5 písm. a) zákona č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov zaujímame k 
predloženej dokumentácii nasledovné stanovisko: 

- na základe ustanovenia § 18 ods. 6 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 
v znení neskorších predpisov súhlasíme s priečnym krížením cesty III/1279 navrhovanými plynovými 
prípojkami, ktoré budú realizované pretláčaním v hĺbke min. 1,2 m pod niveletou vozovky. Jamy 
potrebné na pretláčanie musia byť vzdialené min. 1,5 m od asfaltového okraja vozovky. Minimálne 4 
týždne pred zahájením prác na pretláčaní musí byť na tunajšom úrade vyžiadané povolenie na 
zvláštne užívanie cesty. Prílohou žiadosti musí byť stanovisko Správy a údržby ciest TTSK pre cesty 
II. a III. tried, situácia (doplnená o staničenie cesty III/1279) + priečne rezy, 

- taktiež súhlasíme s uložením plynovodu do cesty III/1279 ul. Bernolákova v križovatke s MK ul. 
Sladovnícka, ktoré bude realizované mikrotunelovaním, 

- v súbehu s cestou III/1279 na ul. Bernolákovej žiadame trasu plynovodu umiestniť mimo cestné 
teleso, teda až za obrubník cesty, 

- v prípade obmedzenia cestnej premávky počas realizácie stavby, musí byť na tunajšom odbore 
vyžiadané určenie na použitie prenosného dopravného značenia, 

- počas realizácie zemných a stavebných prác nesmie byť na telese cesty skladovaný žiaden stavebný 
materiál ani zemina z výkopu,  

- žiadame opraviť v situáciách zmenu úseku ul. Sladovníckej, od križovatky s ul. Bernolákova po 
križovatku s ul. Kollárová, predmetný úsek nie je cesta III/1279, ale je to miestna komunikácia. 

 
Trnavský samosprávny kraj, odbor dopravnej politiky 
č. 09638/2018/OI-4                                                                                                          zo dňa 27.08.2018 
Trnavský samosprávny kraj, ako vlastník cesty č. III/1279, dáva k predloženej žiadosti nasledovné 
stanovisko: 

- pri realizácii stavby rekonštrukcie plynovodov žiadame, aby práce týkajúce sa cesty č. III/1279 boli 
vykonané v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov 

- vo výkresovej časti je nesprávne uvedené smerové vedenie cesty III. triedy. Sladovnícka ulica (cesta 
č. III/1279) je vo vlastníctve TTSK od okružnej križovatky Nitrianska - Tamaškovičova po križovatku 
Sladovnícka - Bernolákova. Zvyšný úsek cesty smerom k svetelnej križovatke Kollárova - Hlboká - 
Spartakovská je miestna komunikácia vo vlastníctve mesta Trnava. 
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- pred akýmkoľvek zásahom do cesty III. triedy je potrebné si vyžiadať povolenie, ktoré vydá Okresný 

úrad Trnava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako orgán štátnej správy pre povolenie 
zvláštneho užívania ciest III. triedy a určenie dočasného dopravného značenia 

- križovanie plynovodu s cestou III. triedy požadujeme vykonať pretláčaním a uložením do chráničky 
kolmo na os komunikácie. Štartovacie jamy vykopať tak, aby nedošlo k zosuvu konštrukčných vrstiev 
vozovky. 

- Smerové vedenie plynovodu viesť mimo konštrukciu cesty III. triedy. 

- stavebnou činnosťou pri realizácii stavby nesmie byť ohrozená cesta vo vlastníctve TTSK z hľadiska 
svojej stability, technického stavu a zachovania odtokových pomerov 

- výkopová zemina musí byť umiestnená mimo cestné teleso a jej prebytočná časť musí byť odvezená 
na skládku. Ryhu je potrebné zabezpečiť zábranami, ktoré musia byť za zníženej viditeľnosti opatrené 
červeným svetlom. V prípade nutnosti zabezpečiť ryhu pažením, aby sa zabránilo zosuvu podložia a 
vozovky. 

- obmedzenie cestnej premávky na ceste III. triedy žiadame navrhnúť len v nevyhnutnom rozsahu. 
Žiadateľ je povinný v predstihu predložiť situáciu dočasného dopravného značenia príslušnému 
okresnému dopravnému inšpektorátu na odsúhlasenie a požiadať cestný správny orgán o určenie 
jeho použitia. Pracovné miesta musia byť označené v zmysle platných predpisov. 

- pred výjazdom vozidiel a stavebných mechanizmov zo staveniska je stavebník povinný zabezpečiť ich 
očistenie ako aj priebežne vykonávať čistenie príslušnej cesty III. triedy v úseku dotknutom 
predmetnou stavbou. 

- všetky škody na ceste III. triedy vrátane poškodenia trvalého zvislého, resp. vodorovného dopravného 
značenia, ktoré budú spôsobené v dôsledku realizácie stavby, je stavebník povinný neodkladne 
odstrániť na vlastné náklady. 

- technické podmienky týkajúce sa realizácie stavby v súvislosti s cestou č. III/1279 je stavebník 
povinný konzultovať so Správou a údržbou ciest Trnavského samosprávneho kraja. Stavebník je 
povinný predložiť tejto organizácii projektovú dokumentáciu na vyjadrenie a rešpektovať ich 
podmienky. 

- v prípade ukladania akéhokoľvek podzemného vedenia do pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve TTSK, 
požadujeme zriadenie vecného bremena zmluvne ošetriť. Požadovaný súhlas s umiestnením 
stavebných objektov stavby sa udeľuje v rámci zmluvy o zriadení vecného bremena na predmetný 
pozemok vo vlastníctve TTSK. Vecné bremeno sa zriaďuje na základe žiadosti budúceho 
oprávneného a za odplatu stanovenú znaleckým posudkom. TTSK si nárok na odplatu za nútené 
obmedzenie užívania nehnuteľnosti uplatňuje v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 251/2012 Z. z. o 
energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 4d a § 26 ods. 9 zákona č. 364/2004 Z.z. o 
vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov (vodný zákon). 
S predloženou projektovou dokumentáciou pri dodržaní podmienok tohto stanoviska, súhlasíme. 

 
Správa a údržba ciest TTSK 
č. 4439/2018/SÚCTt-1 5426/2018                                                                                   zo dňa 07.09.2018  
Plynové potrubie vedené v súbehu s cestou III/1279 musí byť uložené mimo cestné teleso cesty t.j. za 
cestný obrubník min. 1,5m. Kríženia cesty III/1279 plynovým potrubím musia byť realizované 
bezvýkopovou metódou napr. pretláčanim, vedené musí byť v chráničke min. 1,2m pod niveletou cesty 
III/1279 a montážne jamy na pretláčanie musia byť min. 1,5m od asfaltového okraja cesty. Nakoľko každý 
rok v čase od 15.11. - 31.03. prebieha na cestách v našej správe a údržbe zimná údržba ciest musia byť’ 
všetky práce zasahujúce do telesa cesty III/1279 vykonávané mimo uvedený termín. 
Začatie prác v dotyku s cestou III/1279 žiadame oznámiť nášmu majstrovi Trnava, č. tel. 033/5531287. 
Premávka na ceste III/1279 nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné obmedzenie premávky musí byť 
zabezpečené schváleným dopravným značením. Na vozovke cesty nesmie byť skladovaný žiadny 
materiál, ani zemina z výkopov. Poškodenie vozovky alebo iných súčastí cesty musíte uviesť do 
pôvodného stavu. 
č. 04507/2019/SÚCTt-2 2039                                                                                          zo dňa 03.04.2019  
-  s umiestnením PZD na ceste III/1279 podľa predloženého návrhu súhlasíme  
 
Slovenská správa ciest Bratislava 
č. SSC/9062-2018/6170/28123                                                                                        zo dňa 11.09.2018 
1. Stavebnými prácami nesmie byť narušená stabilita telesa cesty 1/61. 
2. Trasu navrhovanej nízkotlakovej prípojky viesť tak, že vnútorná strana výkopu bode minimálne 0,6 m 

od obrubníka chodníka cesty 1/61. 
3. Cesta 1/61 nesmie byť počas prác znečisťovaná ani na nej nesmie byť skladovaný žiadny materiál. 
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4. Stavebník zodpovedá za všetky škody vzniknuté na ceste 1/61 a jej príslušenstve počas výstavby. 
5. Začiatok a ukončenie prác žiadame vopred, min. 3 prac. dni oznámiť a telefonicky na t. č. 0903 464 

472 - Ing. Bielik. Zhotoviteľ stavby je povinný riadiť sa pokynmi uvedeného pracovníka. 
6. V prípade nedodržania našich podmienok, žiadateľ bude zodpovedný za škody vzniknuté užívateľom 

ciest. 
7. Tento súhlas slúži ako podklad pre cestný správny orgán pre určenie dopravného značenia a 

dopravného zariadenia. 
Za predpokladu splnenia uvedených podmienok s DPS súhlasíme, zároveň súhlasíme so zvláštnym 
užívaním cesty 1/61 spočívajúcim v súbehu časti rekonštruovanej nízkotlakovej prípojky 2 kP na 
Nitrianskej ulici. 

Okresné riaditeľstvo PZ v Trnave,  ODI   
č. ORPZ-TT-ODI1-2019/001607-052                                                                               zo dňa 14.03.2019  
Záväzné stanovisko - ODI Trnava súhlasí s vydaním stavebného povolenia podľa predloženej 
dokumentácie pri dodržaní nasledovných podmienok: 
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: 

     a/ 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)   

     b/ trvalého dopravného značenia ak príde k trvalej zmene organizácie dopravy po ukončení stavby, 
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 noviel (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. 

 
Technická inšpekcia, a.s.  Bratislava 
Odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby  
č.: 489/2019                                                                                                                       zo dňa 18.01.2019 
Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických 
zariadení neboli zistené nedostatky. 
Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich 
súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: 
Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia plynového 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 plynovom vykonať 
úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods.1 písm. b) ad) zákona č. 124/2006 
Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou. Technickou inšpekciou a.s.. 
 
SPP-distribúcia, a.s.    

       zn. DI/mk/02/2019                                                                                                            zo dňa 11.01.2019 

S predloženým projektom súhlasíme bez pripomienok. 

Za návrh technického riešenia, ako aj za zosúladenie projektovej dokumentácie zodpovedá projektant. 
Požadujeme predložiť pred realizáciou harmonogram výstavby. 
 
Základná škola s materskou školou, Vančurova 38, Trnava 
č. 192/2018                                                                                                                      zo dňa 17.09.2018      
S rekonštrukciou plynovodov súhlasíme. 
Zároveň Vás žiadame, aby rekonštrukčné práce čo najmenej ovplyvnili chod školy a nezamedzovali 
vstupu zamestnancov, rodičov a žiakov do budovy školy. 
Ak by rekonštrukčné práce zasahovali do priestorov ihriska materskej školy (ohradená časť na pravej 
strane od hlavného vchodu) a priestorov základnej školy, veríme, že budú vrátené do pôvodného stavu. 
Súčasťou ihriska MŠ sú hracie prvky (loď), ktoré sú ukotvené v zemi. Prosíme Vás, aby neboli 
poškodené. 
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Západoslovenská distribučná, a.s.                                                                               zo dňa 10.01.2019 
S predloženým projektom za účelom vydania stavebného povolenia súhlasíme za podmienok nižšie 
uvedených: 
Požadujeme 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 Vašej 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 výkopových prác požadujeme cestou objednávky vytýčiť stávajúce siete VN v správe 
Západoslovenskej distribučnej. Objednávku adresujte na p. Zemka tel.. 033/5563216, email: 
dusan.zemko@zsdis.sk. 
Digitálny podklad daného územia. Vám vie zabezpečiť branislav.krizan@zsdis.sk 
Zemné práce - pri križovaní a súbehu zariadení Západoslovenská distribučná a.s.- požadujeme 
vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy 
a ustanovenia príslušných STN. 
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 e povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb 
vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce 
v blízkosti VN a NN vedení. 
V   prípade ďalšej korešpondencie v  tejto záležitosti , prosím uveďte značku CD 91504/2018 
a kontaktujte Ladislav Kollár, T +421-(0)335563244, ladislav.kollar@zsdis.sk 
 
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Piešťany 
č. 16694/2018/AOp                                                                                                          zo dňa 17.12.2018 
V lokalite výstavby sa nachádzajú verejné vodovody a verejné kanalizácie v majetku a prevádzke našej 
vodárenskej spoločnosti. Orientačná poloha našich vedení je vyznačená v priložených situáciách. S 
predloženou dokumentáciou súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok: 
- Pred začatím   výkopových prác je nutné presnú polohu verejných sietí v prevádzke a majetku našej 

spoločnosti vytýčiť na základe objednávky pracovníkmi TAVOS, a.s.  
- Pri vedení plynovodov žiadame dodržať ochranné pásma verejných vodovodov a verejných kanalizácií 

v zmysle zákona NR SR č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení 
neskorších predpisov, §-u 19, ods.2. V prípade nepriaznivých priestorových podmienok požadujeme 
dodržať minimálnu vzdialenosť 1m od okraja potrubia na každú stranu, prípadne podľa STN 736005 
(Priestorová norma), umiestnenie je nutné vopred predjednat' s pracovníkmi našej spoločnosti.  

- Pri  križovaniach  plynovodov  s verejným  vodovodom je  nutné  plynovod  osadiť  do   chráničky s 
obojstranným presahom min. 1 m od vonkajšieho  obrysu potrubia vodovodu.  Pred zasypaním 
križovaní a súbehov žiadame prizvať pracovníkov našej spoločnosti k ich prevzatiu, bez potvrdenia 
ich prítomnosti v stavebnom denníku nevydáme súhlasné stanovisko k uvedeniu stavby do prevádzky.  

Upozorňujeme, že v predmetných lokalitách sa nachádzajú vedenia vodovodných a kanalizačných 
prípojok k jednotlivým nehnuteľnostiam. Prípojky je nutné rešpektovať aj s ich ochranným pásmom 0,75 
m od okraja potrubia na každú stranu. 
 
Krajský pamiatkový úrad Trnava    
č. KPUTT-2019/9030-2/22195/Tur                                                                                  zo dňa 21.03.2019 
1. Termín zahájenia ako aj výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme 

písomne ohlásiť  najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu 
Trnava.  V ohlásení prosíme uviesť telef. kontakt.  

2.  V prípade zistenia, resp. narušenia  archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo 
osoba zodpovedná za vykonanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu 
Trnava priamo alebo prostredníctvom obce.  Podľa  § 40 ods. 4 pamiatkového zákona sa nález  
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.  

mailto:dusan.zemko@zsdis.sk
mailto:branislav.krizan@zsdis.sk
mailto:ladislav.kollar@zsdis.sk
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     Záväzné stanovisko KPÚ Trnava má platnosť 3 roky odo dňa vydania, ak nedôjde k jeho použitiu na 

účel, pre ktorý je určené. 

 
Slovak Telekom, a.s., Bratislava 
Zn. 6611833893                                                                                                               zo dňa 06.12.2018  
Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. 
a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o  
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.  požadujú zahrnúť do podmienok určených 
stavebným úradom pre vydanie stavebného povolenia a dodržať Všeobecné podmienky ochrany 
SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný 
rešpektovať všetky nižšie uvedené podmienky. 
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona 
č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 
V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po 
tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové 
vyjadrenie.    
Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu 
vykoná Slovak Telekom a.s na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu 
http://www.telekom.sk/vyjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.  
Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. 
 
TT-IT, s.r.o. Trnava 
Zn. 18/12/05/1/MV                                                                                                            zo dňa 05.12.2018 
-   vo vymedzenom území  sa nachádzajú vedenia  mestskej optickej siete TOMNET. Vedenia 

zodpovedajú zakreslenému stavu v PD. K stretu dôjde na ulici Hattalova a križovatke Sladovnícka 
Bernolákova. Naše vedenia sú uložené  v HDPE chráničke 40 mm uložené štandardne v hĺbke cca 
50 cm. Na Hattalovej ulici naše vedenie prechádza cez komunikáciu a pokračuje v chodníku vedľa 
rodinných domov.  

-     pri realizácii  stavby dôjde k stretu s uvedeným vedením, preto  požadujeme rešpektovať existujúce 
vedenie a realizáciu výkopových prác v týchto miestach vykonávať zásadne ručným spôsobom bez 
používania strojných mechanizmov v zmysle § 66  Zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických 
komunikáciách.  

-      pred realizáciou prác je potrebné vytýčenie v teréne 
    
Siemens Mobility s.r.o., Bratislava 
Zn.: PD/TT/082/18                                                                                                           zo dňa 05.12.2018 

   -   pred zahájením prác požadujeme vytýčiť siete VO v teréne (Wofis s.r.o. Trnava) 
   -  v prípade križovania alebo súbehu vašich sietí, resp. zariadení so zariadením verejného osvetlenia, 

požadujeme dodržanie všetkých platných STN a predpisov 
   -  pred zasypaním káblov VO požadujeme k realizácii predvolať pána Slobodu, tel.: 0911 683 007, ktorý 

prekontroluje 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 vykonaním prác prizvať p. 
Michálek, tel. : 0903-411 014 a spoločne dohodnúť spôsob realizácie  

   -   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 VO a bez prerušenia prevádzky VO 
   -   v prípade poškodenia zariadenia VO Vás žiadame ihneď nahlásiť poruchu na tel. č. 033/5536 537 

 
STEFE Trnava, s.r.o.                                                                                                     zo dňa 30.01.2019 
- Vo vyznačenej lokalite na priložených mapách sa nachádzajú sekundárne podzemné rozvody 

ústredného kúrenia a TÚV v železobetónovom telese o šírke cca 1 – 1,50 m. 
V prílohe zasielame informatívne zákresy priebehu podzemných rozvodov ÚK a TÚV, pred realizáciou 
projektu odporúčame vytýčenie sietí priamo na mieste 

 
 

http://www.telekom.sk/vyjadrenia
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NASES Bratislava 
č. 330-2018/1-14249                                                                                                        zo dňa 10.12.2018         
Podľa Vami zaslaných podkladov sa vo vyznačenom záujmovom území nachádzajú telekomunikačné 
siete  a zariadeniami 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 všetky podmienky nižšie 
uvedené v tomto vyjadrení.    

 
OTNS, a.s. Bratislava  
č. 7726//2018                                                                                                                   zo dňa 05.12.2018   
Podzemná sieť spoločnosti SWAN sa nachádza v záujmovom území danej stavby.  
V prípade realizácie stavby súhlasíme za nasledovných podmienok: 
Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný 
vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: 
- Pri realizácii stavby príde k súbehu a križovaniu s optickými káblami SWAN, a.s. V súvislosti 

s vykonávanými prácami požadujeme dodržiavať platné predpisy podľa STN 736005 pre priestorovú 
úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300. 

- Realizáciu výkopových prác 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, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky 
spoločnosti na adresu: OTNS, a.s., Vajnorská 7, 831 04 Bratislava, obchod@otns.sk, pri objednávke 
je nutné uviesť číslo nášho vyjadrenia zo dňa, priložiť kópiu samotného vyjadrenia so zákresom.   

- 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 prevádzky schopnosť. 

- 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: swansiete@otns.sk 

- Stavebník je zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek (markerov). 
- Keďže  je   v záujmovom   území   plánovaná   výstavba   cestných   komunikácií   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. 
Po splnení daných podmienok spoločnosť OTNS a.s. ako správca siete SWAN k realizácii nemá 
námietky. 

 
Železnice SR, GR, Odbor expertízy Bratislava  
č. 28034/2018/O230-3                                                                                                     zo dňa 06.11.2018 
Stavba zasahuje do ochranného pásma dráhy /OPD/ železničnej trate Bratislava - Žilina, TÚ2701, v žkm 
47,335 - 47,535 v min vzdialenosti 32 m od osi najbližšej koľaje, vľavo v smere staničenia a tiež do OPD 
železničnej trate Sereď - Trnava, TÚ 2741, v žkm 13,065 - 13,100 v min vzdialenosti 42 m od osi 
najbližšej koľaje, vpravo v smere staničenia. IS v správe ŽSR sa v mieste stavby nenachádzajú. 
Odbor expertízy GR ŽSR, zastupujúci ŽSR pri územnom plánovaní, územných a stavebných konaniach, 
ako účastník konania na základe zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v 
znení neskorších predpisov a zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach, v znení neskorších predpisov, vydáva k 
predkladanej stavbe : „Rekonštrukcia plynovodov Trnava, Bernolákova U002860, l.SC", pre investora : 
SPP-distribúcia, a.s., nasledovné STANOVISKO : 

mailto:obchod@otns.sk
mailto:swansiete@otns.sk
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Z hľadiska územných a rozvojových záujmov ŽSR k stavbe v OPD nemáme námietky a súhlasíme s jej 
realizáciou, za dodržania nasledovných podmienok : 
1/ Rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Trnava č. 1027.4/2018/SŽTS zo dňa 

18.10.2018,  
2/  Z predloženej dokumentácie nie je zrejmé, či stavba zasahuje na pozemky v správe ŽSR. V prípade, 

že áno, požadujeme doriešiť majetkovo-právne vzťahy so ŽSR Správa majetku Bratislava, Oblastná 
správa majetku Trnava, Bratislavská 6/E, 917 02 Trnava, 

3/  Zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom žel. dopravy počas celej doby jej prevádzky, 
4/  Pri realizácii prác v OPD je pohyb pracovníkov stavebníka v koľajach ŽSR zakázaný, 
5/  Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení. Upozorňujeme, že 

akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou stavby, 
budú vykonané na náklady stavebníka, 

6/  Stavebník si je vedomý skutočnosti, že stavba sa nachádza v OPD, s čím sú spojené negatívne vplyvy 
a obmedzenia spôsobené bežnou železničnou prevádzkou. Nesúhlasíme s tým, aby si v budúcnosti 
uplatňoval u ŽSR dodatočné úpravy z dôvodu jej nepriaznivých vplyvov, 

7/ Dodržať ustanovenia zákona č.513/2009 Z.z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona 
č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov. 

Toto stanovisko má platnosť 2 roky a nenahrádza záväzné stanovisko MDV SR, Sekcia železničnej 
dopravy a dráh. Odbor dráhový stavebný úrad. Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava. 
K predloženej projektovej dokumentácii sa vyjadrili: ŽSR – OR Trnava, Sekcia oznamovacej 
a zabezpečovacej techniky, SMSÚ OZT KT Nové Zámky, Stredisko miestnej správy a údržby,  Sekcia 
elektrotechniky a energetiky, SMSÚ ŽTS TO Trnava, Správa majetku ŽSR Bratislava, dodržať podmienky 
uvedené v stanoviskách.    
 
ŽOS Trnava, a.s. 
č. 2019/6010/190206                                                                                                       zo dňa 14.01.2019 
Stavba na Nobelovej ulici je situovaná v ochrannom pásme železničnej vlečky ŽOS Trnava, a.s. a 
koliduje aj so zberačom dažďových vôd z areálu ŽOS Trnava, a.s., ktorý je vedený po Nobelovej ulici 
popod ČS Shell a železničnú trať smerom na Tamaškovičovu ulicu do potoka Trnávka (viď príloha). 
Po preskúmaní predloženej PD nemáme námietky k realizácii uvedenej stavby, pri dodržaní 
nasledovných podmienok: 
- nebude obmedzená a ohrozená premávka a posun na železničnej vlečke ŽOS Trnava, a.s. 
- min. 3 dni pred zahájením prác oznámiť termín zahájenia a následne aj termín ukončenia prác na 

Nobelovej ulici 
- upozorňujeme na Nobelovej ulici na jestvujúci „ Zberač dažďovej kanalizácie “ zo ŽOS Trnava, a.s., 

ktorý STL plynovod križuje v zákrute Nobelovej ulice a takisto prípojka k bytovému domu, práce 
realizovať tak aby neprišlo ku kolízii, alebo poškodeniu existujúcich inžinierskych sietí ŽOS Trnava, 
a.s. 

- investor zabezpečí úhradu všetkých nákladov a škôd (či už priamych, alebo nepriamych) vyvolaných 
jeho činnosťou v prípade poškodenia zariadení ŽOS Trnava, a.s. 

 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia žel. dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad 
č. 14677/2019/SŽDD/29121                                                                                             zo dňa 03.04.2019 
Záväzné stanovisko - súhlas na vykonávanie činností v ochrannom pásme dráhy (OPD) 
MDV SR súhlasí so zriadením predmetnej stavby v OPD a zároveň pre jej realizáciu určuje tieto 
podmienky: 
1. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej MDV SR a je prílohou tohto stanoviska. 

Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MDV SR. 
2. Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa. 
3. Stavba musí b3ď zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy. 
4. Stavba v OPD musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom. 
5. Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu. 
6. Stavebník je povinný dodržať podmienky určené v stanovisku ŽSR - GR, Odbor expertízy, 

Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 č. 28034/2018/0230-2 zo dňa 06.11.2018. 
7. Stavebník je povinný dodržať podmienky určené vo vyjadrení ŽOS Trnava, a. s., Koniarekova 

19, Trnava č. 2019/6010/190206 zo dňa 14. 01. 2019. 
8. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu udržiavať a prispôsobovať pravidlám technickej 

prevádzky železníc a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba a tak, aby bol vylúčený 
nepriaznivý vplyv stavby na dráhu. 

9. Toto stanovisko nenahradzuje povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na stavbe. 
10. Toto stanovisko platí dva roky od jeho vydania. 
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V zmysle § 140b, ods. 1 stavebného zákona toto stanovisko je pre správny orgán v konaní podľa 
stavebného zákona záväzné a nahrádza stanovisko MDV SR aj pre následné konania správneho orgánu 
o predmetnej stavbe podľa stavebného zákona za predpokladu, že nedôjde k zmene priestorového 
usporiadania stavby a dráhy v OPD. 

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

 
21.  Stavebník je povinný dbať , aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby 

vykonávanými prácami nevznikli škody , ktorým možno zabrániť.  Po skončení je povinný uviesť 
susedný pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu , a ak to nie je možné alebo hospodársky 
účelné , poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody ( §135 ods. 2 
stavebného zákona ) .  

 
22.  Stavebník  umožní   orgánom  ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na  stavenisko a do  stavby 

a vytvorí  podmienky  pre  výkon dohľadu. 
 
23.  Stavebník je povinný písomne oznámiť začatie stavby stavebnému úradu. 
 
24.  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). 

 
25.  Stavebník   pri  výkone  svojej   funkcie   nahradí   škody  spôsobené tretím  osobám  podľa  

osobitných predpisov  z titulu  svojej zodpovednosti, prípadne zabezpečí uvedenie veci do  
pôvodného stavu. 

 
26. Stavba bude  dokončená  najneskoršie  do 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

stavebného povolenia. 
 
27.  Stavebník je  povinný  plniť všetky podmienky, za  ktorých je stavba  povolená,  po doručení tohto 

rozhodnutia ich berie  na vedomie a sú preňho záväzné. 
 
28. Stavebník pred ukončením stavby je povinný požiadať o kolaudáciu stavby v zmysle § 79 

stavebného zákona. 
 
29.  V rámci návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia musia byť na Mesto Trnava, odbor stavebný 

a životného prostredia odovzdané všetky podklady v zmysle § 17 Vyhl.č.453/2000 Z.z..  

 
30. Pred kolaudáciou stavby musí byť na Mestskom úrade v Trnave, 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. 

 
31.   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: neboli vznesené 
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Odôvodnenie

Stavebník SPP - distribúcia, a.s., ICO 35910739, so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 
Bratislava v zastúpení Ing. Dávidom Mezeiom, podal dna 13.02.2019 na tunajší stavebný úrad žiadosť 
o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu „ Rekonštrukcia plynovodov Trnava, Bernolákova, 
U002860,1.SC “ v stavebnom konaní.

Stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť a následne oznámil začatie stavebného konania 
oznámením verejnou vyhláškou č. OSaŽP/4315-12929/2019/Kch zo dňa 27.02.2019, ktorá bola 
vyvesená na úradnej tabuli v termíne od 27.02.2019 do 15.03.2019 a na prerokovanie žiadosti nariadil 
ústne pojednávanie na deň 25.03.2019.
Dňa 16.04.2019 stavebník doplnil záväzné stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby SR, odbor 
dráhový stavebný úrad k stavbe a upravené výkresy s umiestnením skriniek MaR, ktoré boli odsúhiasené 
MsÚ Trnava, odborom územného rozvoja a koncepcií.
Stavebník predložil v zmysle uznesenia MZ č. 1010/2018 Zmluvu o uzatvorení budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena s Mestom Trnava, centrálne číslo zmluvy: 2158/2019, zmluva bola zverejnená dňa 
21.11.2019.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť podľa ust. § 62 a § 64 
stavebného zákona a 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., vyhi. 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.

Ku stavbe sa vyjadrili: TAVOS, a.s., SPP-distribúcia, a.s, Západosiovenská distribučná, a.s., TT- 
IT, s.r.o, Trnava, OÚ Trnava - odbor starostlivosti o ŽP - ŠSOH, ŠVS, ŠSOPaK, odbor krízového 
riadenia, odbor CDaPK, a.s., OR HaZZ Trnava, OR PZ Trnava - ODI, Slovak Telekom, a.s.. Orange 
Slovensko, a.s., Siemens mobility, s.r.o., KPÚ Trnava, OTNS, upc broadband Slovakia, s.r.o., VNET a.s., 
Towercom, a.s., Veolia Energia Slovensko, a.s., Slovanet, a.s., Benestra, s.r.o.. Dial Telecom, SITEL, 
s.r.o., SATRO, STEFE Trnava, s.r.o., TTl SK, s.r.o., ELTODO SK, a.s., Slovnaft, a.s., Transpetrol, a.s. 
Technická inšpekcia, a.s. Bratisiava, COMAX TT, a.s., Energotel, a.s., ESM-YZAMER, spoi. s r.o., mtt 
Trnava, s.r.o., MO SR, Agentúra správy majetku Bratisiava, TTSK, Odbor dopravnej politiky, Správa 
a údržba ciest TTSK, SSC Bratislava, eustream, a.s., NASES, Železnice SR - GR Bratislava, OR 
Trnava a ďalšie sekcie, ŽOS Trnava,a.s., MDV SR, MTT Trnava, Stredná zdravotnícka škola, ZŠ 
s materskou školou Vančurova 38, Trnava, Mesto Trnava - OPaM, ODaKS a OÚRaK. Ich pripomienky 
boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

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

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

Toto rozhodnutie s príiohou 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 spôsobom v mieste obvyklým a na svojej 
internetovej stránke www.trnava.sk.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov V. časť Stavebná správa, položka 
Č.60 zákona č.145/1995 Z.z. Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov vo výške 600,- € bol zaplatený 13.02.2019.

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.

http://www.trnava.sk
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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 preskúmatel'né správnym súdom 
podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

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.

Príloha: overená projektová dokumentácia 
/1x pre stavebníka a do spisu/

iVšesvo Trnava, Mestsky úrad v Trnave 
Odbor organizačný a vnútornej správy 
Dokum^njjv^vesený

........hod.............................................Dňa

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

Ona........ ................... .. hod. .

PoriDis;..:;::;;;;::;:;::!:!:-!!!!!!;

Vyvesené dňa Zvesené dňa :

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

MESTO TRNAVA 
MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE 

55

Zverejnené dňa : Ukončené dňa

Doručí sa:
- účastníci konania formou verejnej vyhlášky:
1. SPP-distribúcia, a.s., Ing. Dávid Mezei, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
2. Projektant: SPP - distribúcia, a.s., Oddelenie projekcie, Štefan Salay

Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
3. fyzické a právnické 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
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- dotknuté orgány, organizácie a správcovia inžinierskych sietí;
4. TTSK, Ulica Starohájska 10, 917 01 Trnava
5. Správa a údržba ciest TTSK, Ulica Bulharská 39, 918 53 Trnava
6. Slovenská spáva ciest, IVSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05 Bratislava
7. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
8. TAVOS, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
9. Siemens Mobility, s.r.o.. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
10. STEFE Trnava s.r.o.. Františkánska 16, 917 32 Trnava
11. Železnice SR, GR odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
12. ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava
13. ŽOS, a.s.. Ulica Koniarekova 19, 917 21 Trnava
14. Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
15. cestný správny orgán - Mesto Trnava vz. MsC) v Trnave - odbor dopravy a komunálnych služieb
Na vedomie
16. Mestský úrad Trnava - odbor právny a majetkový
17. Stredná zdravotnícka škola Trnava, Ulica Daxnerova 6, 917 92 Trnava
18. Základná škola s materskou školou. Vančurova 38, Trnava
19. Projektant: SPP - distribúcia, a.s.. Oddelenie projekcie, Štefan Salay

Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Zodpove.
iptf1yí*^^^tský úrad v Trnave - odbor stavebný a životného prostredia, 

Irig. Iveta Miterková, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava
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investor: SPP-distribúcia, o.s.

Oddelenie 
projekcie-Bralislava 
Volrubova 1 
825 11 Bratislava

825 11 Bratislava, Mlynské Nivy 44b

stavbo:

REKONŠTRUKCIA PLYNOVODOV TRNAVA, 
BERNOLÁKOVA UO02860. l.SC

objekt: STREDOTLAKOVÝ PLYNOVOD 90kPa
nózov výkresu:

PREHLADNA SITUACIA

č.zókozky SD/17304
dátum 07/2018
stupeň PS
formót 1A 4
mierko -

č.výkresu:
1

Všetky práva^no túto technickú dokumentáciu potrlo výhradne spoločnostISPP-distribúcIa, o.s. Tálo technická dokumentácio 
nesmie byl kopírovonó, rozmnožovaná alebo iným spôsobom poskytovonó tretím osobóm bez výslovného súhlosu vlastníka.


