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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. 
 

Stavebník Mesto Trnava, IČO 00313114, Ulica Hlavná 1, 917 71  Trnava  podal dňa 
29.02.2012  na  tunajší stavebný   úrad  ţiadosť  o   vydanie   stavebného  povolenia  na  stavbu  
“ Humanizácia Vl. Clementisa 58 - 67 v Trnave“.   
 

  Obec Zavar - správny orgán podľa § 27 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení, v znení zmien a doplnení, ako príslušný a určený stavebný úrad (na 
základe určenia Krajského stavebného úradu Trnava, odboru stavebného poriadku                   
č. URČ/2005/Kos zo dňa 03.06.2005), v súlade s ust. § 61 ods. 4,  § 117 ods.1, § 119 ods.3      
a § 140   zákona  č.  50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon),  v  znení neskorších predpisov  (ďalej len stavebný zákon ) oznamuje začatie 
stavebného konania verejnou vyhláškou na stavbu:  
 

                             „Humanizácia Vl. Clementisa 58 - 67 v Trnave“ 
 
miesto stavby: Ulica Vladimíra Clementisa 58 - 67 
na pozemku parc.č: 5671/92 
kat. územie: Trnava, č.864790 
obec: Trnava 
pre stavebníka: Mesto Trnava, IČO 00313114, Ulica Hlavná 1, 917 71  Trnava 
projektant: Ing. Vladimír Kapitán, Proka Projekt, Pifflova 1, 851 03 Bratislava     

 
  

Základné údaje charakterizujúce stavbu:    
Predmetom projektovej dokumentácie pre stavebné konanie je návrh humanizácie časti 

vnútrobloku Ulice Vladimíra Clementisa v Trnave. Predmetom riešenia stavebných úprav  
verejného priestranstva je  koncepčne prepracovaná  lokalita s vytvorením oddychových plôch 
a zakomponovaním existujúcej funkčnej fontány, vyuţitie a dotvorenie sadových úprav, výmenu 
zastaralého verejného osvetlenia a doplnenie nového, rekonštrukciu existujúceho chodníka. 
Účelom stavebných úprav je vytvoriť komunikačné chodníky  na  frekventovaných prepojoch 
medzi bytovými domami a obchodným centrom, vytvoriť kultivované a upravené prostredie. 
Súčasťou úpravy verejného priestranstva je aj  osadenie mobiliáru ( lavičiek ). 
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Členenie stavby na stavebné objekty: 
SO – 01a   Búracie práce, sondy  
SO – 01b   Spevnené plochy a chodníky 
SO – 02     Sadové úpravy 
SO – 03     Drobná architektúra, mobiliár 
SO – 04     Verejné osvetlenie 
 
SO – 01a   Búracie práce, sondy  
V rámci prípravy územia budú v dvoch etapách odstránené objekty ihrísk, oceľové konštrukcie 
basketbalových košov, lavičky, betónový múr, betónový chodník a stoţiar VO.  
SO – 01b   Spevnené plochy a chodníky 
Predmetom tohto objektu je  návrh spevnených plôch a chodníkov v priestore verejného 
priestranstva určeného pre oddychovú zónu. Výstavba spevnených plôch a chodníkov sa bude 
realizovať v dvoch etapách. V I. etape  sa zrealizuje centrálna  zóna s navrhovanými chodníkmi, 
v II. etape sa zrealizuje  rekonštrukcia existujúceho chodníka. Šírka chodníkov sa navrhuje 1,5, 
2,0  a 2,5 m.  Navrhovaný  chodník  sa napája  v piatich bodoch na existujúce chodníky, ktoré 
lemujú obvod riešeného územia. Existujúci chodník, ktorý sa nachádza na západnej starne 
riešeného územia bude nahradený chodníkom s povrchovou úpravou  z betónovej dlaţby. 
Súčasne sa zrealizuje aj výmena  vrstiev  tohto chodníka.  Povrchovú úpravu chodníkov bude 
tvoriť  betónová dlaţba. Odvedenie daţďových vôd  z chodníkov a spevnených plôch je riešené 
pomocou priečneho a pozdĺţneho sklonu do okolitého terénu. 
SO – 02     Sadové úpravy 
V projekte je navrhované dotvorenie územia dominantnými solitérnymi stromami. Hlavné 
komunikačné trasy a novo vybudované chodníky budú dotvorené alejami  ako významnými 
krajinotvornými a mestotvornými prvkami zelene v intraviláne mesta. Pod korunami stromov 
budú vytvorené záhony s výsadbami okrasných tráv a pôdopokryvných trvaliek, plochy po 
vybúraných spevnených plochách budú zatrávnené. Pôvodný trávnik zostane zachovaný, bude 
odbore ošetrený, prevzdušnený a dosiaty. 
SO – 03     Drobná architektúra, mobiliár 
V rámci mobiliáru bude v priestore osadených 13 ks  lavičiek – drevených na liatinových 
nohách, bez  pouţitia bočných operadiel.    
SO – 04     Verejné osvetlenie 
Vymenené budú tri kusy  pôvodných svietidiel verejného osvetlenia. V rámci stavby príde 
k doplneniu 8 ks  parkových svietidiel verejného osvetlenia. 
 

 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  238 a svoje námietky  a  pripomienky  uplatniť k návrhu  najneskôr  
do 7 pracovných dní odo dňa doručenia, inak na ne nebude prihliadnuté. 

 
      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 odst. 4 zák.  č.  50/1976  Zb.  
/stavebný   zákon/  v  znení  neskorších predpisov. 
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Oznámenie  s  prílohou  musí byť vyvesené po dobu 15  dní  na úradnej  tabuli mesta 

Trnava.  Za deň doručenia sa pokladá  posledný deň vyvesenia tohto oznámenia. 
 

      Vyvesenie  oznámenia  oznámi Mestský úrad v Trnave aj na svojej internetovej 
stránke. 
 
Príloha na vyvesenie: výkres situácie SO 01b Spevnené plochy a chodníky výkres č. 1 

 
 
         
 
 
 
                    Rudolf  B a r o š 
                          starosta obce  
      
                 

vyvesené dňa zvesené dňa 

                       ...............................                                                ............................ 
                                          

 
Doručí sa  

- účastníci konania:  
1.  Mesto Trnava,  Ulica Hlavná 1, 917 71  Trnava   
2.  Projektant: Ing. Vladimír Kapitán, Proka Projekt, Pifflova 1, 851 03 Bratislava     

- dotknuté orgány a organizácie: 
  3. OR HaZZ, Ulica Rybníkova  9, 917 01 Trnava  
  4. ObÚ ŢP Trnava – odd. OPaK, OO, OH, OV, Ulica Kollárova 8, 917 01 Trnava  
  5. SPP – distribúcia, a.s., Ulica Kollárova 25, 917 01 Trnava 
  6. SPP – distribúcia, a.s., Ľ.Podjavorinskej 10, 915 83 Nové Mesto nad Váhom 
  7. TAVOS, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany 
  8.  ZSE a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
  9. ZSE, a.s, RSS Západ, Ulica Ruţindolská 12, 917 42 Trnava 
10. Slovak Telekom a.s., Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava 
11. Siemens, s.r.o., Stromová 9, 830 07 Bratislava 
12. Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 
13. UPC Trnavatel, s.r.o., Horné Bašty 29, Trnava 
14. TAT, a.s.,  Ulica Coburgova 84, 917 42 Trnava 
15. SWAN a.s., Ulica Bernolákova 1, 917 01 Trnava 
16. KPÚ, Ulica Cukrová 1, 917 01  Trnava 
17. Regionálny úrad verejného zdravotníctva , Ulica Limbova 6, 917 01 Trnava 
18. 
19. 

TT-IT Trnava s.r.o., Ulica Trhová 2, 917 01 Trnava 
OR PZ ODI, Ulica Starohájska 3, Trnava 

Na vedomie  
20. Mestský úrad Trnava - odbor územného rozvoja a koncepcií 
21. Mestský úrad Trnava - odbor právny a majetkový 
22. 
23. 

Mestský úrad Trnava – odbor investičnej výstavby 
Mestský úrad Trnava – odbor dopravy a komunálnych sluţieb 

24. TT-Komfort, s.r.o., Ulica Františkánska 16,  917 32 Trnava 
25. Bytové druţstvo, Ulica Ludvika van Beethovena 26, 917 08 Trnava 
 
 
Zodpovedný: Mestský úrad  v Trnave – OSaŢP, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava 
                       Ing. Blaţena Šimončičová – vedúca stavebného úradu 


