
 

Mesto Trnava 
Ulica Hlavná 1, 917 71  Trnava 

 

 

   

 

Telefón Fax IČO E-mail Internet 
033/32 36 236 033/32 36 280 00 313 114 blazena.simoncicova@trnava.sk www.trnava.sk 

 

 

 Doporučene 
  
  

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Trnava 
 OSaŢP/34076-

12456/2012/Šm
  

Ing.Šimončičová 
033/3236236 

22.03.2012 

 
O z n á m e n i e 

 
v e r e j n o u   v y h l á š k o u 

 
 
o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom  
plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon /, v znení neskorších predpisov. 

 
 
 Ţiadateľ LIANTI, s.r.o., IČO 36302791, Rybárska 7389, 911 01  Trenčín v zastúpení 
splnomocneným zástupcom Ing. Alenou Keblovskou, S.A.K.E.,  A. Sládkoviča 42, Trnava    
podal dňa 23.09.2011 na tunajší stavebný úrad ţiadosť o vydanie stavebného povolenia na  
stavbu „Bytový dom Bottova, Trnava“  v  rozsahu stavebných objektov: SO 101 Bytový dom 
AB – I.etapa, SO 330 Plynovod, SO 410 Vonkajšie silnoprúdové rozvody, SO 420 Slaboprúdové 
rozvody, SO 430 Vonkajšie osvetlenie, SO 700 Sadové a vegetačné úpravy. Uvedeným dňom 
bolo začaté stavebné konanie. 
 
Rozhodnutiami zn. OSaŢP/39470-69341/2011/Šm zo dňa 12.10.2011 a zn. OSaŢP/34076-
8630/2012/Šm zo dňa 08.02.2012  bolo stavebné konanie prerušené a  stavebník bol vyzvaný 
na doplnenie ţiadosti.  Následne, po doplnení ţiadosti, stavebný úrad pokračuje v stavebnom 
konaní. 
 

Mesto Trnava – správny orgán na základe § 27 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v  znení  neskorších predpisov, ako príslušný stavebný úrad podľa  ust. 
§117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v zmysle § 61 ods. 4 
stavebného zákona oznamuje dotknutým orgánom a známym účastníkom konania začatie 
stavebného konania na stavbu: 
 
 

" Bytový dom Bottova, Trnava " 

 
v rozsahu stavebných objektov: 
SO 101 Bytový dom AB – I.etapa 
SO 330 Plynovod 
SO 410 Vonkajšie silnoprúdové rozvody 
SO 420 Slaboprúdové rozvody 
SO 430 Vonkajšie osvetlenie 
SO 700 Sadové a vegetačné úpravy 
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miesto stavby: Ulica J. Bottu  
na pozemkoch parc.č: 1638/8 – objekt 

1638/2, 1638/4, 1638/5,1643/12, 1643/2, 1635/24, 1638/3, 1640/1, 
1642, 8728/1 – prípojky inţ. sietí 

kat. územie: Trnava  
obec: Trnava 
pre stavebníka: LIANTI, s.r.o., IČO 36302791,  

so sídlom Rybárska 7389, 911 01  Trenčín 
v zastúpení: Ing. Alena Keblovská, S.A.K.E.,  bytom A. Sládkoviča 42, Trnava 
projektant: De Bondt, s.r.o., Ing. arch. Michal Jánsky 

Rybárska 7389, 911 01 Trenčín 
 
 
Základné údaje charakterizujúce stavbu: 

Predloţená projektová dokumentácia pre stavebné povolenie rieši realizáciu  bytového 
domu v časti prvej etapy, ktorý nadväzuje na existujúci bytový dom situovaný na vedľajšej 
parcele z východnej strany. Pozemok na výstavbu je rovinatý, zo severnej strany je ohraničený 
pešou komunikáciou spájajúcou ulicu J. Bottu s Botanickou ulicou a areálom Športového 
gymnázia. Z juţnej strany je pozemok ohraničený areálom základnej školy. Zo západnej strany 
sa nachádza nezastavaný pozemok. 

Dopravné napojenie objektu je navrhované predĺţením jestvujúcej obsluţnej 
komunikácie, spájajúcej  zrealizovanú časť bytového domu s ulicou J. Bottu s prislúchajúcimi 
chodníkmi pre peších. Zo severnej strany bude objekt napojený na jestvujúcu pešiu 
komunikáciu spájajúcu Botanickú ulicu a ulicu J. Bottu. 

Z architektonického hľadiska navrhovaný objekt nadväzuje na jestvujúci objekt, ktorý 
hmotovo dopĺňa a ďalej rozvíja existujúce plošné aj výškové členenie, rešpektujúc funkčno-
prevádzkové a svetlotechnické poţiadavky. Navrhovaný objekt má 5 nadzemných podlaţí a 
technický suterén s garáţovými státiami. V mieste napojenia pokračuje hmota susedného 
objektu šiestym ustúpeným nadzemným podlaţím. Nadzemné podlaţia sú tvorené bytmi a 
komunikačnými priestormi. V objekte je pre I. etapu navrhnutých 37 jedno  aţ štvorizbových 
bytových jednotiek. Na prvom aţ piatom nadzemnom podlaţí sa nachádza po 7 bytových 
jednotiek a na ustúpenom šiestom nadzemnom podlaţí sa nachádzajú 2 štvorizbové byty. Byty 
sú na kaţdom podlaţí obsluhované dvomi nezávislými vertikálnymi komunikačnými jadrami. 
Jednotlivé byty majú samostatné ústredné vykurovanie s plynovým kotlom zaveseným na stene 
v miestnosti WC resp. v sklade. Kaţdý byt má priestranný balkón alebo terasu. Suterén tvoria 
skladové priestory pre obyvateľov, krytá garáţ pre automobily obyvateľov a technické priestory.  

Podzemné podlaţie je konštrukčne zmiešané so ţelezobetónovými obvodovými stenami 
a radmi ţelezobetónových stĺpov vo vnútri dispozície. Nosný systém nadzemných podlaţí je 
stenový, tvorenými obvodovými stenami z tehlových tvaroviek hr. 30 cm so zateplením a 
vnútornými nosnými stenami taktieţ tehlovými hr. 25 cm. Medzibytové deliace steny a 
schodišťové steny sú tvorené špeciálnymi zvukoizolačnými tehlovými tvarovkami spĺňajúcimi 
normové poţiadavky na nepriezvučnosť týchto konštrukcií. Stropné konštrukcie sú monolitické 
ţelezobetónové, nosné prevaţne v oboch smeroch. Strecha je plochá, zateplená tepelnou 
izoláciou, s krytinou z PVC fólie s vnútorným odvodnením do strešných vtokov. 

Objekt bytového domu bude zásobovaný pitnou, úţitkovou a poţiarnou vodou 
vodovodnou prípojkou, ktorá bude napojená na navrhované predĺţenie vodovodu PVC DN100 
(nie je predmetom stavebného povolenia). Za miestom napojenia, v zelenej ploche, bude 
zriadená vodomerná šachta s príslušnými uzatváracími a meracími armatúrami.  

Bytový dom bude odkanalizovaný jednotnou kanalizáciou zaústenou do jestvujúcej 
kanalizačnej šachty nachádzajúcej sa na jestvujúcej kanalizácii v trase medzi základnou školou 
a jestvujúcim bytovým domom (nie je predmetom stavebného povolenia). 

Teplá úţitková voda sa bude pripravovať lokálne, a to v miestnostiach skladov v 
jednotlivých bytoch. V kaţdej miestnosti bude umiestnený kotol IMERGAS VICTRIX (24 kW) so 
zásobníkom TÚV o objeme V=54l pre kaţdú bytovú jednotku samostatne.  
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Vykurovanie  objektu bude teplovodné, s núteným obehom vykurovacej vody, teplotný 

spád 75/55  °C. Ako zdroj tepla pre kaţdý byt je navrhnutý plynový kondenzačný kotol na 
zemný plyn typ IMMERGAS VICTRIX ZEUS 20.  

Prívod STL plynu PN 0,1 MPa pre stavbu je navrhnutý ako podzemné vedenie z  
polyetylénu PE 100 priemer D50x4,6 PN 16 tlaková rada SDR11. Rozvod STL plynu od miesta 
napojenia na jestvujúci plynovod D 90 vedený na ulici J.Bottu  je navrhovaný v dĺţke  161,5 m a 
bude vedený  v zemi vedľa stavby v projektovaných cestách, spevnených a upravených 
plochách. Z navrhovaného STL plynovodu budú vyvedené STL prípojky plynu D 50 
k jednotlivým vchodom, ktoré budú ukončené pri obvodovom múre objektu guľovým uzáverom.  
Nový bytový dom bude zásobovaný elektrickou energiou napojením z vonkajších rozvodov NN, 
vychádzajúcich z existujúcej trafostanice TS 0084-011, resp. z rekonštruovaného NN 
rozvádzača, doplneného o dva vývody NN.  
V rámci vnútorných slaboprúdových rozvodov je riešený telefón, domáci vrátnik a počítačová 
sieť. Tieţ sa predpokladá napojenie objektu na rozvod káblovej televízie. Telefónna prípojka 
(100XN) sa zaústi na objekte do káblovej skrine s telefónnym uzáverom. Pre bytový dom je 
navrhnutý kábel typu TCEPKPFLE 50XN0,4, príp. optický kábel vonkajšej telefónnej prípojky, 
pripojený ku káblu  Slovak Telekom v bode určenom dodávateľom prípojky.  

 Objekt v zmysle súboru STN EN 62 305 bude opatrený bleskozvodovým zariadením so 
spoločnou uzemňovacou sieťou, na ktorú sa pripojí aj ochranný vodič. Sieť NN bude chránená 
prepäťovými ochranami. 

Vonkajšie verejné osvetlenie sa zrealizuje rozšírením verejného osvetlenia, napájací bod 
je existujúci stoţiar podľa situácie. Na osvetlenie sa pouţijú svietidlá 100/150 W, pre 
komunikácie a parkovacie miesta na 8 m stoţiaroch, pre pešie komunikácie na 4 m stoţiaroch. 
Rozvody budú vedené v zemi. Ovládanie osvetlenia je existujúce. 

 
Členenie stavby na stavebné objekty:  
SO 101 Bytový dom AB – I.etapa 
SO 330 Plynovod 
             SO 331 STL príépojka pre SO 101 a SO 102 
SO 410 Vonkajšie silnoprúdové rozvody 
             SO 411 Vonkajšie rozvody NN 
             SO 412 Prípojka NN 
             SO 413 Ochrana vonkajších rozvodov NN 
SO 420 Slaboprúdové rozvody 
             SO 421 Prípojka slaboprúdu  
SO 430 Vonkajšie osvetlenie 
             SO 431 Vonkajšie osvetlenie 
SO 700 Sadové a vegetačné úpravy 
 
Počet parkovacích miest   -  v podzemných garáţach                        25       
                                             -   v exteriéri                                              14 
                                             -   vyhradené na priľahlom parkovisku      50  
 
Izbovitosť:  
        1-izbový byt  -  počet  5 b.j. 
                                    2-izbový byt  -  počet  10 b.j. 
    3-izbový byt  -  počet  15 b.j. 
    4-izbový byt  -  počet    7 b.j.   
Spolu:              37 b.j. 
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Pretoţe  návrh  na stavebné povolenie  poskytuje  dostatočné podklady na posúdenie, 
upúšťa stavebný úrad od ústneho pojednávania.  

 
Účastníci konania  môţu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na Mestskom úrade v 

Trnave – odbore stavebnom a  ţivotného prostredia, na referáte stavebného  poriadku  - na II. 
poschodí, číslo dverí: 236 a svoje námietky  a  pripomienky  uplatniť k návrhu  najneskôr  
do 7 pracovných dní odo dňa doručenia, inak na ne nebude prihliadnuté. 

 
V prípade zastupovania niektorého z účastníkov konania zástupca predloţí 

splnomocnenie od účastníka konania. 
 

      Dotknuté  orgány  oznámia svoje stanoviská  v rovnakej  lehote,  v  ktorej môţu uplatniť  
svoje  pripomienky  a námietky  účastníci stavebného konania, inak stavebný úrad nemusí na 
ne prihliadnuť. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na  riadne  posúdenie  dlhší čas, 
stavebný úrad na  jeho  ţiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺţi. 
 
      Ak  dotknutý  orgán, ktorý bol  vyrozumený  o začatí  stavebného  konania, neoznámi v 
určenej alebo  predĺţenej lehote  svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, ţe so 
stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 
       

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 zák.  č.  50/1976  Zb.  
/stavebný   zákon/  v  znení  neskorších predpisov. 
       
Oznámenie  s  prílohou  musí byť vyvesené po dobu 15  dní  na úradnej  tabuli mesta 
Trnava. Za deň doručenia sa pokladá  posledný deň tejto lehoty. 

 
Vyvesenie  oznámenia  oznámi mesto Trnava aj na svojej internetovej stránke. 

 
Príloha na vyvesenie:  celková  situácia v mierke 1:500 s vyznačením navrhovanej stavby 
       
 
 
 
    
 
 
 Ing.  Iveta  M i t e r k o v á 

 
vedúca odboru stavebného a ţivotného prostredia 

na základe písomného poverenia 
                 
 
 
 
 
 

vyvesené dňa zvesené dňa 

                    
       
                        ...............................                                                  ............................ 
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Doručí sa 
- účastníci konania:  
1. LIANTI, s.r.o.,  Rybárska 7389, 911 01  Trenčín  
2. Ing. Alena Keblovská, A. Sládkoviča 42, 917 01 Trnava 
3. Mesto Trnava, Hlavná 1, Trnava 
4. STU v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 
5. TRITON Trnava, s.r.o., Bottova 29 B, 917 01 Trnava 
6. Anna Slezáková, 58 Moningside Ave, Toronto  

v zastúpení JUDr. Alojz Baránik, advokát, Grösslingova 4, 811 09 Bratislava 
7.    Projektant: De Bondt, s.r.o., Ing. arch. Michal Jánsky, 

                   Pod Juhom 6477, 911 07 Trenčín 
- dotknuté orgány: 
8. OR HaZZ, Ulica Rybníkova  9, Trnava 
9. Reg. úrad verej. zdravotníctva,  Ulica Limbova 6, Trnava 
10. ObÚ ŢP Trnava – úseky OPaK, OO, OH, OV, Ulica Kollárova 8, Trnava  
11. ObÚ v Trnave, odbor krízového riadenia, Ulica Kollárova 8, Trnava 
12. OR PZ ODI, Starohájska  ulica 3, Trnava 
13. ZSE, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
14. ZSE, a.s. – RSS Západ, Ulica Ruţindolská 12, 917 01  Trnava 
15. SPP – distribúcia, a.s., Ulica Kollárova 25, 917 01 Trnava 
16. SPP – distribúcia, a.s., LC Nové Mesto nad Váhom, Podjavorinskej 10, 915 83  

Nové Mesto nad Váhom 
17. TAVOS, a.s., Ulica Fraňa Kráľa 1, 917 01 Trnava 
18. TAVOS, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany 
19. T - COM, a.s., Karadţičova 10, 825 13 Bratislava 
20. KPÚ Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava 
21. Siemens, s.r.o., Stromová 9, 831 01 Bratislava 
22. Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 
23. UPC Trnavatel, s.r.o., Ulica Štefánikova  19, 917 01 Trnava 
24. TAT, a.s.,  Ulica Coburgova 84, 917 42 Trnava 
25. SWAN, a.s., Ulica Bernolákova 1, 917 01 Trnava 
26. TT-IT, s.r.o., Trhová 2, 917 01 Trnava 
Na vedomie  
28. SVB Bottova 29 A/B/C, J. Bottu 29, Trnava – predseda Ján Mráz 
29. Mestský úrad Trnava – odbor územného rozvoja a koncepcií 
30. Mestský úrad Trnava – odbor právny a majetkový 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zodpovedný: Mestský úrad  v Trnave – OSaŢP, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava 
                      Ing. Blaţena Šimončičová – vedúca stavebného úradu 

 
 

 


