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č. OU-TT-OSZP3-2018/002157/ŠVS/St        V Trnave 10.01.2018 
 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
(v e r e j n á   v y h l á š k a) 

 
 

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia – štátna vodná správa (ďalej len „OÚ TT - ŠVS“) ako 
príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej 
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej  vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 
Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,vodný zákon“) a 
ako špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len 
,,stavebný zákon“), v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,správny poriadok“) vydáva 
 
stavebníkom:  HORNEX, a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava, IČO: 35 802 570  

FORESPO CITY PARK TRNAVA a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava, 
IČO: 50 017 616 

 
povolenie na uskutočnenie vodnej stavby:  

 
„SO 04 Rekonštrukcia vodovodu“ v rámci stavby „Okružná križovatka na Trstínskej ceste, 
Trnava“  
 
podľa ustanovenia § 26 ods. 1 vodného zákona v súčinnosti s ustanovením § 66 stavebného 
zákona. 
 
Údaje o stavbe: 
Názov vodnej stavby: SO 04 Rekonštrukcia vodovodu 
Stavebníci:                   HORNEX, a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava, IČO: 35 802 570 

FORESPO CITY PARK TRNAVA a.s., Karloveská 34, 841 04 
Bratislava, IČO: 50 017 616 

Miesto stavby: Trnava, Trstínska cesta 
katastrálne územie: Trnava 
parc. reg. C KN č. 2540/95 (vlastníkom pozemku je Mesto Trnava, 
vlastníctvo zapísané na LV č. 5000), 2540/97 (vlastníkom pozemku 
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je Trnavský samosprávny kraj, vlastníctvo zapísané na LV č. 
12632), 9058/1 (parc. reg. E KN č. 1670, vlastníkom pozemku je 
SR, správca Slovenská správa ciest, vlastníctvo zapísané na LV č. 
11282) 

Projektant:          Ing. Lucia Adamcová, reg. č. 5198*SP*I2 
 

Popis stavby:  
V rámci výstavby okružnej križovatky sa zrealizuje rekonštrukcia verejného vodovodu z ocele 
DN 150. Rekonštrukcia riešenej časti vodovodu bude v dĺžke 127,5 m z materiálu tvárna liatina 
DN 150. Rozsah rekonštrukcie ohraničuje rozsah úpravy povrchov budovanej okružnej 
križovatky. 
 
Podmienky povolenia:  
 
1. Povolenie sa vzťahuje na stavbu: 

- vodovod – potrubie z tvárnej liatiny DN 150 dĺžky 127,5 m 
- nové potrubie bude uložené v pôvodnej trase vodovodu, staré potrubie bude odstránené 
 

2. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. 
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti nebude stavba začatá. 

3. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie „SO 04 Rekonštrukcia vodovodu“ 
v rámci stavby „Okružná križovatka na Trstínskej ceste, Trnava, cesta II/504“, ktorú 
vypracovala Ing. Lucia Adamcová v 02/2017. Prípadné zmeny nesmú byť zrealizované bez 
predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu. 

4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 
a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. 

5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané základné ustanovenia stavebného zákona 
uvedené v ustanovení § 48 stavebného zákona. 

6. Zabezpečiť dodržanie podmienok vyplývajúcich zo stanovísk dotknutých orgánov, ktoré 
uplatnili v písomných stanoviskách a sú súčasťou dokladovej časti: 

 
Mesto Trnava, č. OÚRaK/35458-81171/2017/Hn zo dňa 06.11.2017 
- Stavebník dodrží podmienky platného územného rozhodnutia pre stavbu Okružná križovatka 

na Trstínskej ulici v Trnave. 
- Pred zahájením výkopových prác je investor povinný zabezpečiť presné vytýčenie stavbou 

dotknutých podzemných vedení inžinierskych sietí. 
- Pred začatím výkopových prác (pretláčania) na pozemku v oprávnenom vlastníctve alebo 

v užívaní Mesta Trnava s parc. č. 8842/1 (komunikácia – chodník – parkovisko – spevnená 
plocha) je stavebník povinný v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. v úplnom znení zákona č. 
193/1997 Z. z. (cestný zákon) požiadať Mesto Trnava – Mestský úrad v Trnave, odbor 
dopravy a komunálnych služieb, referát dopravy a cestného hospodárstva o vydanie 
povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie, chodníka (rozkopávkové povolenie). 

- V prípade obmedzenia dopravy je potrebné požiadať Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, 
odbor dopravy a komunálnych služieb, referát dopravy a cestného hospodárstva o vydanie 
určenia na použitie prenosného dopravného značenia počas realizácie so súhlasom 
Okresného dopravného inšpektorátu. 
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- V prípade, ak stavbou príde ku križovaniu miestnej komunikácie, mesto požaduje križovanie 
realizovať bezvýkopovou metódou podtláčaním. 

- 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 %. 

- Spätnú úpravu mesto žiada zrealizovať podľa podmienok uvedených v rozkopávkovom 
povolení. 

- Pred kolaudáciou stavby musí byť na Mestskom úrade v Trnave, Trhová 3, odbore územného 
rozvoja a koncepcií, referáte územno-technických 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, 
podľa požiadaviek Mesta Trnava (DGN výkres, MicroStation, 2D, s kresbou umiestnenou 
v reálnych súradniciach v súradnicovom systéme S-JTSK, v realizácii JTSK a vo výškovom 
systéme Bpv, s rozdelením kresby do vrstiev: 2 polohopis – plošný, 3 polohopis – líniový, 4 
značky – plošné, 5 značky – bodové, 6 doplnková kresba, 7 bodové pole, 8 výškopis, 9 
vodovod, 10 kanalizácia, 11 plynovod, 12 elektrické vedenie, 13 verejné osvetlenie, 14 
oznamovacie vedenia, 15 teplovod, 16 produktovody, 21 hektárová sieť, 23 legenda) a 
geodetická dokumentácia (v digitálnej podobe a 1 x vytlačená so zoznamom súradníc). 

 
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany, č. 3708/2017/MOc zo dňa 23.03.2017 
- S navrhovanou rekonštrukciou vodovodného potrubia DN 150 súhlasíme s podmienkou, že 

v mieste prechodu pôvodného a nového potrubia bude osadená prechodová príruba E-FLEX 
DN150 protišmyková, na ktorú sa napojí potrubie z tvárnej liatiny. 

- Upozorňujeme investora, že po dokončení stavby a po vydaní kolaudačného rozhodnutia 
vrátane príslušnej dokumentácie skutkového vyhotovenia stavby a súvisiacich dokladov, je 
povinný v zmysle zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách 
v znení neskorších predpisov, § 35 ods. 6), stavbu odovzdať vlastníkovi verejného vodovodu, 
čo je TAVOS a.s. 

- Existujúce kanalizačné potrubie DN 800 žiadame nepoškodiť, poklopy vodárenských 
armatúr a/alebo poklopy kanalizačných šachiet, ktoré sa nachádzajú v lokalite dotknutej 
výstavbou, žiadame výškovo upraviť do úrovne novej nivelety komunikácií a chodníkov 
v zmysle § 27 ods. 4 vyššie citovaného zákona. 

 
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, č. OU-TT-OSZP3-2016/021418/ŠSOPaK/Bo zo 
dňa 14.06.2016 
- 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 nevyhnutný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) sa v zmysle § 47 ods. 3 zákona 
o ochrane prírody vyžaduje súhlas Mesta Trnava. V rozhodnutí mesto zároveň uloží 
žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej 
hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody. 

- Dodržať ustanovenia záväznej časti ÚPD Mesta Trnava. Územný plán okrem iného 
ustanovuje zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie, územného systému 
ekologickej stability, tvorby krajiny vrátane plôch zelene a využívania prírodných zdrojov 
a významných krajinných prvkov. 

- Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1 zákona 
o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonávať citlivo – ručne 
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a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je 
potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať. 

- Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín 
a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody, a poškodzovaniu, prípadne 
ničeniu drevín, v zmysle § 47 ods. 1 zákona o ochrane prípade. 

- Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích), je 
stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na OÚ 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, č. OU-TT-OSZP3-2016/021442/ŠSOH/Hu zo 
dňa 16.06.2016 
- Pri realizácii daného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. 

z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
- Ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia, príp. zneškodnenia odpadov, ktoré 

vznikli počas výstavby. 
 

Trnavský samosprávny kraj, č. 02796/2016/ODP-53 zo dňa 21.10.2016 
- Pri realizácii stavby musia byť stavebné práce týkajúce sa cesty č. II/504 vykonané v zmysle 

zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov. 

- Orgánom štátnej správy pre povolenie zvláštneho užívania cesty II. triedy a určenie 
dočasného dopravného značenia je Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií. 

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

- Výkopová zemina musí byť umiestnená mimo cestné teleso a jej prebytočná časť musí byť 
odvezená na skládku. V prípade nutnosti zabezpečiť ryhu pažením, aby sa zabránilo zosuvu 
podložia a vozovky. 

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

- Všetky škody  na ceste č. II/504 vrátane poškodenia trvalého zvislého, resp. vodorovného 
dopravného značenia, ktoré budú spôsobené v dôsledku realizácie stavby, je stavebník 
povinný neodkladne odstrániť na vlastné náklady. 

- Obmedzenie cestnej premávky na ceste č. II/504 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. 

- V zmysle Zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 10.08.2016 bude okružná 
križovatka vrátane majetkovoprávne vysporiadaných pozemkov, po nadobudnutí 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, odovzdaná do majetku Trnavského 
samosprávneho kraja  
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Správa a údržba ciest TTSK, č. 1855/2016/SÚC Tt-37 8545 zo dňa 24.10.2016 
- Začatie prác v dotyku s cestou II/504 žiadame oznámiť nášmu majstrovi strediska Buková, č. 

tel. 033/5589 145.  
- Premávka na ceste II/504 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. Prípadné 

poškodenie vozovky alebo iných súčastí cesty musíte uviesť do pôvodného stavu. 
 
TT-IT, s.r.o., Trnava, č. 17/11/15/1/MV zo dňa 15.11.2017 
- Vo vymedzenom území sa nachádzajú vedenia mestskej optickej siete Tomnet (podľa 

priloženého nákresu). V prípade, že pri realizácii stavby dôjde k stretu s vedením, 
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. 

- V prípade potreby je možné požiadať o vytýčenie uvedených sietí v teréne. 
 
Trnavská teplárenská, a.s. Trnava, č. 407/500/16/SzP zo dňa 12.05.2016 
- Starý nefunkčný kanál s parovodom môže pre svoje potreby stavebník odstrániť. 
- Križovania a súbeh navrhovaných inžinierskych sietí s horúcovodom TAT, a.s. riešiť v zmysle 

STN 73 6005. 
- TAT, a.s. požaduje zohľadniť v návrhu nových inžinierskych sietí ochranné pásma horúcovodu 

v zmysle zákona o tepelnej energetike č. 657/2004 Z. z. 
- Práce nad horúcovodom musia byť realizované so zvýšenou opatrnosťou a vykonávané ručným 

spôsobom. 
- Pre presné určenie hĺbky uloženia horúcovodu odporúčame vykonať sondáž.  
- Počas realizácie stavby stavebník prizve zástupcov TAT, a.s. k obhliadke rozkopávky 

a prípravy územia. 
- Stavebník pred začiatkom stavby objedná vytýčenie horúcovodných sietí v TAT, a.s. 
- Realizačný projekt požadujeme doručiť na vyjadrenie. 
 
7. Pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí a počas prác 

dodržiavať ich ochranné pásma podľa príslušných ustanovení platných právnych predpisov 
a noriem. Zabezpečiť dodržanie ustanovení normy STN 73 6005 – Priestorová úprava 
vedenia technického vybavenia. 

8. Pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu podzemných a povrchových vôd 
a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových 
vôd.  

9. Počas realizácie stavby dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 100/2005 Z. z., ktorou sa 
stanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného 
plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, v nadväznosti na § 39 vodného 
zákona. 

10. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných 
predpisov vhodný na použitie na zamýšľaný účel. Vhodnosť použitých materiálov 
a konštrukčných prvkov sa preukazuje certifikátom vydaným autorizovanou osobou. 

11. Realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území. 
12. Oznámiť tunajšiemu úradu začatie stavby. Stavebník umožní orgánom štátneho stavebného 

dohľadu a nimi prizvaných znalcov prístup na stavbu a vytvorí podmienky pre výkon 
dohľadu. 
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13. Počas realizácie danej stavby udržiavať čistotu a poriadok na pozemkoch využívaných v 
rámci staveniska a na priľahlých pozemkoch. 

14. Stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo 
stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. 

15. Po skončení je stavebník 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 ). 

16. Po dokončení stavby je stavebník povinný požiadať príslušný orgán štátnej vodnej 
správy o vydanie kolaudačného rozhodnutia, na základe ktorého bude vodná stavba 
daná do užívania. Ku kolaudácii stavby je potrebné okrem iného odovzdať: protokol 
o odovzdaní a prevzatí stavby, protokol o vykonaných skúškach vodotesnosti potrubí, 
certifikáty preukázania zhody a atesty použitých stavebných materiálov, porealizačné 
geodetické zameranie stavby. 

 
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené. 
 
 

O d ô v o d n e n i e 
 

Dňa 23.10.2017 bola na OÚ TT - ŠVS doručená žiadosť spoločností HORNEX, a.s., 
Agátová 4D, 841 01 Bratislava a FORESPO CITY PARK TRNAVA a.s., Karloveská 34, 841 04 
Bratislava, o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby: „SO 04 Rekonštrukcia 
vodovodu“ v rámci stavby „Okružná križovatka na Trstínskej ceste, Trnava“ v k. ú. Trnava, parc. 
reg. C KN č. 2540/95, 2540/97, 9058/1 (parc. reg. E KN č. 1670). 

 
OÚ TT - ŠVS oznámil začatie vodoprávneho konania oznámením verejnou vyhláškou č. 

OU-TT-OSZP3-2017/034008/ŠVS/St zo dňa 08.11.2017 bez miestneho šetrenia a ústneho 
konania, pretože žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie vodnej stavby.  
  
 Ku konaniu boli doložené nasledovné podklady: 
- zmluva o spolupráci uzatvorená medzi HORNEX, a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava 

a FORESPO CITY PARK TRNAVA a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava, 
- projektová dokumentácia -  3 pare,  
- výpis z listu vlastníctva č. 11282, 5000, 12632, kópia katastrálnej mapy, 
- zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy, uzatvorená medzi Trnavským samosprávnym 

krajom, HORNEX, a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava a TM real, s.r.o,., Gorkého 10, 811 
01 Bratislava, 

- záväzné stanovisko Mesta Trnava v zmysle § 120 a § 140b stavebného zákona vydané pod č. 
OÚRaK/35458-81171/2017/Hn zo dňa 06.11.2017, územné rozhodnutie Mesta Trnava č. 
OSaŽP/1067-29856/2016/Kch zo dňa 31.05.2016, 

- dokladová časť, ktorá obsahuje stanoviská, vyjadrenia a súhlasy účastníkov konania 
a dotknutých orgánov štátnej správy (TAVOS, a.s. Piešťany, Okresný úrad Trnava, odbor 
starostlivosti o ŽP, Trnavský samosprávny kraj, SaÚC TTSK, TT-IT, s.r.o., Trnava, TAT, 
a.s. Trnava), 

- splnomocnenie TM real, s.r.o., Gorkého 10, Bratislava a Waltera Silberhorna, Hospodárska 
31, Trnava, na zastupovanie stavebníka v konaní.  
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  Účastníci konania a dotknuté orgány si počas stanovenej lehoty neuplatnili námietky 
voči vydaniu povolenia na uskutočnenie uvedenej vodnej stavby. Pripomienky dotknutých 
orgánov a organizácií boli skoordinované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia. 
 Orgán štátnej vodnej správy preskúmal predloženú žiadosť a ostatné podklady 
rozhodnutia a zistil, že nie sú ohrozené vodohospodárske záujmy ani práva iných, preto rozhodol 
tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov, položky č. 60 písm. g) prílohy Sadzobník správnych poplatkov a zákona č. 
465/2008 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva financií SR 
v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike vo výške 100,0 eur bol zaplatený 
bankovým prevodom dňa 11.12.2017. 
  

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného 
zákona. Musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke Mesta Trnava a OÚ 
TT - ŠVS. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia rozhodnutia. Po uplynutí doby 
určenej na vyvesenie bude verejná vyhláška vrátená na OÚ TT - ŠVS s vyznačeným dátumom 
vyvesenia a zvesenia. 
 
 

P o u č e n i e 
 
 Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho 
poriadku podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na správny orgán, ktorý toto rozhodnutie 
vydal. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov. Toto 
rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
 
  

 
Príloha pre stavebníka a Mesto Trnava 
overená projektová dokumentácia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Ing. Rudolf Kormúth 
             vedúci odboru 
 
 
 
 
 



č. OU-TT-OSZP3-2018/002157/ŠVS/St, strana č. 8 
 

 

Doručí sa 
 
1. HORNEX, a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava 
2. FORESPO CITY PARK TRNAVA a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava 
3. Mesto Trnava 
4. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava 
5. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 821 08 Bratislava 
6. CONSOL, s.r.o., Novohradská 999/24, 990 01 Veľký Krtíš 
7. TM real s.r.o., Gorkého 10, 811 01 Bratislava 
8. Ing. Lucia Adamcová, Lomonosovova 6, 917 08 Trnava 
9. ostatní účastníci konania – verejnou vyhláškou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .................................................                 ............................................ 
  vyvesené dňa                                           zvesené dňa 
         (pečiatka, podpis)         (pečiatka, podpis) 
 
 
 
 
 
Na vedomie 
 
10. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany 
11. Trnavská teplárenská a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava 
12. TT-IT, s. r. o., Trhová 2, 917 01 Trnava 
13. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava 
14. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kollárova 8, Trnava 
15. OÚ TT - ŠVS, ku spisu 
 

 


