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ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
(VEREJNÁ VYHLÁŠKA)

Navrhovateľ Mesto Trnava, IČO: 00313114, Ulica Hlavná 1, 917 01 Trnava v zastúpení Mestský úrad v Trnave,
odbor investičnej výstavby, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava podal dňa 27.05.2022 na tunajšom úrade návrh na vydanie
rozhodnutia o umiestnení stavby Rekonštrukcia kamerového systému, v obci Trnava, v k.ú. Trnava.
Začatie konania bolo oznámené verejnou vyhláškou č. OSaŽP/39988-91643/2022/Šm zo dňa 25.07.2022, ktorá bola
vyvesená na úradnej tabuli Mesta Trnava v termíne od 27.07.2022 do 11.08.2022 z dôvodu, že sa jedná o líniovú
stavby v zmysle § 139 ods. 3 písm. f) stavebného zákona.

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 Okresného úradu Trnava, odboru výstavby
a bytovej politiky č. OU-TT-OVBP2-2022/012909-002 zo dňa 29.03.2022), podľa ust. § 33, § 117 ods. 1 a § 119
ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), posúdilo návrh podľa ust. § 37 stavebného zákona, ust. § 3 vyhlášky MŽP
SR č. 453/2000 Z.z. a vyhlášky č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Na základe tohto posúdenia vydáva podľa ust. § 39 a §39a
stavebného zákona a podľa ust. § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona

rozhodnutie verejnou vyhláškou o umiestnení líniovej stavby

Rekonštrukcia kamerového systému

miesto stavby: Ulica Hornopotočná, Horné bašty, Ulica Štefánikova, Ulica Františkánska, Ulica Pekárska, Ulica
Hviezdoslavova, Trojičné námestie, Ulica Divadelná, Ulica Hlavná, Ulica Trhová, Ulica Zámočnícka, Ulica
Vajanského, Ulica Rybníkova, Ulica Jerichova, Ulica Jeruzalemská, Ulica Hollého, Ulica Michalská, Ulica
Halenárska, Námestie sv.Mikuláša, Dolné bašty, Ulica Paulínska, Ulica Kapitulská, Ulica M. Sch. Trnavského,
Muzejné námestie, Ulica Radlinského, Nám. Kráľovnej Konštancie, Stará ulica, Ulica Antona Malatinského, Ulica
Veselá, Univerzitné námestie, Ulica Dolnopotočná, Ulica Haulíkova, Ulica Strelecká , Ulica Invalidská, Trnava

na pozemku parc.č. registra “C“:
205/1, 335/3, 118, 764, 3547/3, 5434/1, 5434/2, 5434/16, 5434/17, 590/3, 593/2, 594, 595/1, 595/4, 596, 600, 605,
630/7, 6379, 645, 655/1, 676/4, 677, 678, 679, 680, 706/1, 707/5, 709/1, 751/2, 784/1, 823/1, 823/2, 823/5, 8813/1,
8813/2, 8814/3, 8817/1, 8818/3, 8819/1, 8822/1, 8824/1, 8824/4, 8824/5, 8825/1, 8825/2, 8826/1, 8827/1, 8827/3,
8828/1, 8829/4, 8830/1, 8831/1, 8836/1, 8836/2, 8836/5, 8836/10, 8837/1, 8837/2, 8838, 8842/1, 8842/7, 8842/8,
8842/12, 8842/18, 8842/21, 8842/31, 8843, 8844, 8846/1, 8847, 8848/1, 8848/2, 8850/1, 8851, 8852, 8854/2, 8855/1,
8856/1, 8937/3, 95/1

na pozemku registra parc.č. „E“:
130, 660, 673, 674, 747/11, 747/12, 747/16, 747/23, 747/28, 747/29
katastrálne územie: Trnava, č.864790
obec: Trnava
pre stavebníka: Mesto Trnava, IČO: 00313114, Ulica Hlavná 1, 917 01 Trnava
projektant: ARBE, s.r.o., Ing. Jozef Zamora, Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava
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tak, ako je zakreslené v situačných výkresoch na podkladoch katastrálnej mapy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť
tohto rozhodnutia.

Základné údaje charakterizujúce stavbu, technické riešenie:
Predmetom riešenia projektovej dokumentácie je rekonštrukcia a modernizácia kamerového systému v centrálnej
časti mesta Trnava. Navrhovaná stavba je umiestnená na nasledovných uliciach: Ulica Hornopotočná, Horné
bašty, Ulica Štefánikova, Ulica Františkánska, Ulica Pekárska, Ulica Hviezdoslavova, Trojičné námestie, Ulica
Divadelná, Ulica Hlavná, Ulica Trhová, Ulica Zámočnícka, Ulica Vajanského, Ulica Rybníkova, Ulica Jerichova,
Ulica Jeruzalemská, Ulica Hollého, Ulica Michalská, Ulica Halenárska, Námestie sv.Mikuláša, Dolné bašty, Ulica
Paulínska, Ulica Kapitulská, Ulica M. Sch. Trnavského, Muzejné námestie, Ulica Radlinského, Nám. Kráľovnej
Konštancie, Stará ulica, Ulica Antona Malatinského, Ulica Veselá, Univerzitné námestie, Ulica Dolnopotočná, Ulica
Haulíkova, Ulica Strelecká , Ulica Invalidská v Trnave.
Kamerový systém bude konštruovaný ako multifunkčné interaktívne riešenie. Vzhľadom na požiadavku
univerzálnosti pripájania kamier sú analytické nástroje súčasťou serverového systému dohľadového centra. Všetky
výrobky, technické zariadenia a softwar tvoria ucelený vzájomne zladený a vypočítaný systém.

Technická časť riešenia systému:
• Systém káblových rozvodov.
• Systém kamerových rozvádzačov.
• Systém napájania kamerových rozvádzačov.
• Komunikačné zariadenia kamerových rozvádzačov.
• Kamery.
• Migrácia pôvodného systému.
• Záznamové, analytické a zobrazovacie centrum.

Samotné optické rozvody sa delia na dve časti. Pričom prvá časť tvorí chrbticu systému. Táto je tvorená 192
vláknovými optickými zväzkami zafúknutými do jestvujúcich rozvodov HDPE rúrok. Do týchto sú v prvom kroku
zafúknuté mikrotrubičkové zafukovacie rúrky a do nich následné zafúknutie vláknového zväzku. V rámci stavby sa
využívajú prevažne jestvujúce optické šachty, ale bude potrebné na jestvujúcich HDPE rúrových trasách inštalovať
tri nové optické šachty.
Druhou časťou optických rozvodov sú samotné optické vedenia pre kamerové rozvádzače, ktoré umožňujú
vytvorenie optického kruhového vedenia. Tieto optické vedenia sú tvorené 24 vláknovým optickým káblom,
zafúknutým do HDPE rúrok vedených navzájom medzi kamerovými podzemnými rozvádzačmi. Tieto optické
vedenia sú inštalované v nových podzemných trasách, ktoré budú realizované ručným výkopom.
Kamerové rozvádzače sú tvorené podzemnými inštalačnými šachtami vo vodotesnom vyhotovení, ktoré umožňujú
inštaláciu systému napájania kamier a aktívnych prvkov kamerovej siete. Šachta musí byť osadená na betónovú
dosku z dôvodu stability inštalácie.
Kamerové rozvádzače sú v prevažnej miere napájané z rozvodov verejného osvetlenia. Prakticky sa prívody pre
kamerový zdroj pripoja do svorkovnice osvetľovacieho stĺpa na ľubovoľnú fázu. Pripojiť je taktiež potrebné aj
uzemnenie kamerového rozvádzača. Keďže sa jedná o zdroj napájania, ktorý obsahuje elektrické napätie iba počas
svietenia pouličného osvetlenia (čiže v noci) sú kamerové rozvádzače vybavené systémom špeciálnych LIFEPO
batérií ktoré umožňujú extrémne rýchle nabíjanie veľkými prúdmi a teda napájanie kamier a dátových prepínačov
aj počas dňa, kedy pouličné osvetlenie nie je aktívne.
IP kamery sú CCTV kamery, ktoré na prenos obrazu využívajú internetový protokol. Spojenie je realizované
prostredníctvom rýchlej eternetovej linky. Využívajú sa na monitorovanie určeného priestoru, napríklad námestí,
ulíc, parkovacích miest a pod.
Všetky vyššie uvedené komponenty technického riešenia systému majú za úlohu vytvoriť hardvérový subsystém
pre možnosť aplikovania softvérového riešenia, ktoré vlastne predstavuje srdce celého systému.
Udalosti vyhodnocované z generovaných metadát kamerami budú párované so zaznamenávanými obrazmi z
jednotlivých kamier a zároveň budú ukladané do analytickej databázy informácii, do ktorej je možné pristupovať
cez analytický sieťový modul. Tento modul umožňuje generovanie štatistík a vytváranie jednotlivých záujmových
scenárov a ich vyhodnocovanie formou grafov a tabuliek. K uvedeným scenárom je možné nastaviť aj emailové
notifikácie.
V rámci mesta budú tieto analytické dáta používané pre plánovacie, marketingové a bezpečnostné účely. V rámci
tohto projektu budú spracovávané nasledujúce analytické informácie z kamerového systému:
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• Detekcia davu a počítanie osôb v zónach pre účely plánovacie, marketingové a bezpečnostné, napr. pri prevencii a
riešení krízových situácií pri rizikových futbalových zápasoch, protestoch, demonštráciách, kultúrnych podujatiach.
Podporný nástroj pre efektívnejšie a včasné nasadenie pracovníkov mestskej polície na potenciálne kritické miesta.
• Pofľakovanie v parkoch a ležanie na lavičkách pre účely zlepšenia komfortu občanov mesta a množstvu
prijímaných sťažností na neprispôsobivých občanov.
• Parkovanie a parkovacia politika s cieľom vedieť objektívne preukázať v potrebnej kvalite a dokumentácii
reálnu situáciu a zautomatizovať niektoré činnosti. Taktiež zber dát pre dlhodobejšie vyhodnocovanie optimálnosti
súčasných pravidiel:
- Státie na zakázaných miestach
- Regulácia vjazdov do vyhradených zón oprávneným vozidlám
- Počítanie vozidiel v zónach
- Počítanie doby státia na parkovacích miestach s časovým obmedzením státia
• Cyklokultúra-podpora tohto typu dopravy, zber štatistických dát v jednotlivých zónach pre plánovanie ďalšieho
rozvoja cyklotrás:
- Detekcia a počítanie cyklistov
• Doprava - zber štatistických dát v jednotlivých smeroch a časoch pre vnútornú optimalizáciu dopravy v rámci
jednotlivých častí mesta:
- Monitoring dopravných uzlov s generovaním štatistík dopravy
- Jazda z protismere na jednosmerných cestách.

Účel stavby: rekonštrukcia a modernizácia kamerového systému

Popis, kvantifikácia stavebných prác a osadenej techniky:
Dĺžka výkopových prác celkom:
- vo voľnom teréne 422 m
- v komunikáciách 414 m
- v chodníkoch a námestiach 4 873 m
- počet križovaní v komunikácii 42
Dĺžka trasy vedení:
- jestvujúce trasy opto 4 641 m
- nové trasy opto a FTP 5 600 m
Kamery a spôsob osadenie kamier (ks):
- počet kamier 167
- využité exist. stĺpy VO 50
- využité stĺpy s dopr. značkou 9
- využité existujúce kamerové stĺpy 8
- osadené nové kamerové stĺpy 7
- osadené nové dopr. stĺpy (výmena) 8
- využité osadenie na budovy 11
Inštalačné šachty (ks):
- exist. Tomnet 20
- nový Tomnet 5
- kamerové šachty s betónovým základom 1x1 m, hĺbka 1,1 m 58

Podrobný popis vrátane ulíc v Prílohe č. 1 technickej správy.

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Navrhovaná stavba „Rekonštrukcia kamerového systému“ bude umiestnená a zrealizovaná na pozemkoch parc.č.
205/1, 3547/3, 335/3, 118, 764, 5434/1, 5434/2, 5434/16, 5434/17, 590/3, 593/2, 594, 595/1, 595/4, 596, 600, 605,
630/7, 6379, 645, 655/1, 676/4, 677, 678, 679, 680, 706/1, 707/5, 709/1, 751/2, 784/1, 790/4, 823/1, 823/2, 823/5,
8813/1, 8813/2, 8814/3, 8817/1, 8818/3, 8819/1, 8822/1, 8824/1, 8824/4, 8824/5, 8825/1, 8825/2, 8826/1, 8827/1,
8827/3, 8828/1, 8829/4, 8830/1, 8831/1, 8836/1, 8836/2, 8836/5, 8836/10, 8837/1, 8837/2, 8838, 8842/1, 8842/7,
8842/8, 8842/12, 8842/18, 8842/21, 8842/31, 8843, 8844, 8846/1, 8847, 8848/1, 8848/2, 8850/1, 8851, 8852, 8854/2,
8855/1, 8856/1, 8937/3, 95/1 – reg. „C“ a na pozemkoch parc.č. 130, 660, 673, 674, 747/11, 747/12, 747/16, 747/23,
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747/28, 747/29 – reg. „E“, v k.ú. Trnava a uskutočnená podľa dokumentácie overenej v územnom konaní, ktorá je
súčasťou tohto rozhodnutia.
Prípadné zmeny nesmú byť vykonané 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. Osobitné podmienky:
• stĺpy a zariadenia, na ktorých budú umiestnené kamery je potrebné umiestňovať tak, aby netvorili fyzickú bariéru
a neumiestňovať ich do cyklotrás a komunikácií
• siete a napojenie na batérie umiestniť do takej dostatočnej hĺbky, aby v prípade údržby a realizácie iných projektov
nedošlo k ich preseknutiu (prípadne siete inštalovať v chráničkách)
• pri potrebách akýchkoľvek zásahov do komunikácie je potrebné požiadať MsÚ-OD o rozkopávkové povolenie
• pri obmedzení dopravy a nutnosti použitia prenosného dopravného značenia, je potrebné požiadať MsÚ-OD o
vydanie určenia na prenosné dopravné značenie
• pri akýchkoľvek zásahoch do verejnej zelene je potrebné požiadať MsÚ-OÚRaK o rozkopávkové povolenie
• križovanie komunikácií realizovať bezvýkopovou metódou poodtláčaním
• v prípade realizácie stavby v blízkosti priechodov pre chodcov požadujeme realizovať spätnú úpravu ako
bezbariérovú, t.j. horná hrana cestného obrubníka bude v celej šírke priechodu uložená na úroveň vozovky a priečny
a pozdĺžny sklon chodníka bude max. 8%
• spevnené aj nespevnené plochy spätne upraviť v zmysle požiadaviek OD uvedených v rozkopávkovom povolení
• požadujeme, aby realizácia bola zosúladená so stavbami mesta, prípadne s rekonštrukciami iných sietí v danej
lokalite (informácio o realizácií stavieb mesta je možné na MsÚ-OIV)
• staré rozvody požadujeme odstrániť
• pre vedenie novej optickej siete odporúčame výkopy realizovať v danej lokalite v maximálne možnej miere
bezvýkopovými metódami
• výkopy na pozemkoch riadne označiť, zabezpečiť proti možnosti vzniku úrazov a pádu do výkopu, výkopy na
úsekoch komunikačných trás chodcov, cyklistov a imobilných obyvateľov v noci výrazne označiť a osvetliť, po
vyhotovení výkopových prác a inštalácií prípojok IS uviesť pozemky do pôvodného stavu
• pred zahájením výkopových prác je nutné zabezpečiť presné vytýčenie všetkých podzemných vedení inžinierskych
sietí nachádzajúcich sa a prechádzajúcich dotknutými pozemkami a výkopové práce previesť tak, aby sa predišlo
ich prípadnému poškodeniu.
• vedenie optickej siete požadujeme umiestniť tak, aby nedošlo k výrubom existujúcich drevín nachádzajúcich sa
v jej dosahu, a to ani v ojedinelých prípadoch.
• hĺbenie výkopov v koreňovom priestore stromov bude stavebník vykonávať ručne alebo podtláčaním. 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 doby spätného zásypu ryhy 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.

4. Dodržať podmienky Dohody o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností (centrálne číslo dohody:
1047/2022) uzatvorenej s Mestom Trnava a UCM v Trnave.

5. Navrhovateľ je povinný zabezpečiť také technické opatrenia, aby prevádzka nemala nepriaznivý vplyv na životné
prostredie.

6. Pred začiatkom zemných prác stavebník zabezpečí presné vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí ich
správcami a bude sa riadiť ich pokynmi.

7. Stavebník taktiež zabezpečí vytýčenie trasy kábla fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou na vykonávanie
geodetických služieb.

8. Zabezpečiť dodržanie normy STN 73 6005 – Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.
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9. Na území, na ktorom sa pripravuje predmetná stavba je potrebné dodržať ustanovenia zákona NR SR č. 543/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny. Na
nevyhnutný výrub drevín je nutné požiadať Mesto Trnava o vydanie súhlasu v zmysle § 47 zákona NR SR č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

10. Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavebných prác dodržať platné právne predpisy
v odpadovom hospodárstve a ustanovenia VZN č. 557 o nakladaní s komunálnymi a stavebnými a drobnými
stavebnými odpadmi.

11. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava zo dňa 18.08.2022
S predloženým projektom na stavbu: Rekonštrukcia kamerového systému, v centre mesta pre investora: Mesto
Trnava, súhlasíme za týchto podmienok:
- rekonštrukcia kamerového systému nepožaduje a nerieši nové elektrické pripojenie
- stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná,
a.s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo
poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná
- pred realizáciou zemných prác je Stavebník povinný požiadať o vytýčenie existujúcich elektroenergetických
zariadení a to prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú s povinnou prílohou zašle na odberatel@zsdis.sk. alebo
poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v
zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.)
- zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť,
alebo zdržujúcich sa na Stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN a NN vedení. Výkopové práce v
ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou
- v prípade vykonávania činností v ochrannom pásme a potreby vy pnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov,
Stavebník požiada o vypnutie 30 dní pred plánovaným termínom prác, prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú
odošle elektronicky na odberatel@zsdis.sk. alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s.. P. O. BOX
292, 810 00 Bratislava 1 (služba Je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny
Západoslovenská distribučná, a.s.)
- 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.
- za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant

SPP – distribúcia, a.s.
č. TD/NS/0588/2022/Mo zo dňa 15.07.2022
V záujmovom území sa nachádzajú STL a NTL plynovody, prípojky a plynárenské zariadenia, ochranné pásmo
plynárenského zariadenia a bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia.
SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): súhlasí s umiestnením
vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:
Všeobecné podmienky:
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať
SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na
webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky
distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m,
- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania alebo pre konanie podľa
osobitných predpisov podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení
- stavebník je povinný predložiť ďalší stupeň projektovej dokumentácie na posúdenie na SPP-D
- v projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania alebo pre konanie podľa osobitných predpisov
požadujeme, aby stavebník:
• rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných pásiem a/alebo bezpečnostných
pásiem



6 / 11

• pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne
odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01
• zabezpečil vypracovanie výkresu osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam
• zabezpečil vypracovanie situačného so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s
existujúcimi plynárenskými zariadeniami
• zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení
a navrhovanou stavbou

TAVOS, a.s.
Zn. 14024/2022/AOp zo dňa 19.07.2022
- V lokalite stavby sa nachádzajú verejné vodovody a verejné kanalizácie v prevádzke a/alebo majetku TAVOS, a.s.
- Verejné siete žiadame počas výkopových a stavebných prác rešpektovať a nepoškodiť.
- Pred realizáciou výkopových prác je nutné presnú polohu verejných sietí vytýčiť pracovníkmi TAVOS a.s. na
základe objednávky.
- Pri umiestňovaní nových zariadení a vedení optických rozvodov žiadame dodržať ochranné pásmo verejných
sietí v zmysle zákona NR SR č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších
predpisov, §-u 19, ods.2. Pásmo ochrany je vymedzené zvislými plochami vedenými po oboch stranách vodovodného
potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie vedenými od ich osi vo vodorovnej
vzdialenosti 1,8 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane a 3,0 m pri verejnom
vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm. Priestorová úprava vedení technického vybavenia v STN 73
6005 rieši minimálnu vzdialenosť pri krátkych úsekoch súbehov, nie v celej trase ukladania vedení.
- V prípade problémov pri umiestňovaní, riešiť uloženie vopred s prevádzkovateľom.
- Pri križovaní s verejným vodovodom je nutné nové rozvody uložiť do chráničky s minimálnym presahom 1m na
každú stranu.
- Pred zasypaním križovaní a súbehov žiadame prizvať pracovníkov našej spoločnosti k ich prevzatiu.Za dodržania
uvedených podmienok, s umiestnením stavby podľa predloženej dokumentácie súhlasíme.

MH Teplárenský holding, a.s.
Zn. 202/2022/TT zo dňa 29.07.2022
Vo vyznačenom záujmovom území stavby sa nachádzajú horúcovodné siete v rôznych dimenziách a dispečerské
káble. S koncepciou doručeného projektu súhlasíme za podmienky rešpektovania našich pripomienok v ďalších
stupňoch projektu.
- Križovania a súbeh navrhovaných inžinierskych sietí s horúcovodom TAT, a.s. riešiť v zmysle STN 736005.
- Požadujeme zohľadniť v návrhu nových inžinierskych sietí ochranné pásma horúcovodu v zmysle zákona o tepelnej
energetike 657/2004 Z.z.
- Nad horúcovodom a v jeho ochrannom pásme nesmie byť vysadená vzrastlá zeleň, osadené drenážne systémy,
základové pásy, verejné osvetlenie a pod.
- Práce nad horúcovodom musia byť realizované so zvýšenou opatrnosťou.
- Počas realizácie stavby stavebník prizve zástupcov MHTH, a.s. k obhliadke rozkopávky – prípravy územia.
- Stavebník pred začiatkom stavby objedná vytýčenie sietí.
- Realizačný projekt požadujeme doručiť na vyjadrenie.

UPC Broadband Slovakia, s.r.o.
č. 1404/2022 zo dňa 06.06.2022
- pred zahájením výkopových prác je potrebné zabezpečiť u UPC vytýčenie dotknutej siete v ochrannom pásme
káblov 1 m na obidve strany vykonávať ručný výkop
- v prípade obnaženia našich káblov zabezpečiť ich ochranu pred zásypom pozvať zástupcu UPC na obhliadku, či
káble nie sú porušené
- zásyp káblov UPC vykonávať predpísaným sypkým materiálom a položiť siganlizačnú fóliu nad káblami
- križovanie so sieťou UPC je nutné realizovať popod sieť UPC

Yunex Traffic, s.r.o.
Zn. PD/TT/045/22 zo dňa 14.07.2022
K predloženej PD nemáme pripomienky v prípade splnenia nižšie uvedených požiadaviek:
- pred zahájením prác požadujeme vytýčiť siete verejného osvetlenia /ďalej VO/ v teréne
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- zemné šachty požadujeme umiestniť mimo uložených káblových rozvodov VO, pripojiť ich k rozvodom VO cez
istiace poistkové skrinky s elektromermi
- z predloženej PD nie je zrejmý spôsob upevnenia kamier na stožiaroch VO, ani či bude do stožiarov vŕtané,
požadujeme doplniť informácie
- pred montážou zariadení na zariadenia VO požadujeme predložiť kladný statický posudok potvrdzujúci možnosť
montáže všetkých navrhovaných prvkov na každý podperný bod
- osobitne
- v prípade nepredloženia posudku podfa bodu vyššie požadujeme zariadenia umiestniť mimo stožiarov VO na
samostatné podperné body
- v prípade križovania alebo súbehu iných sietí, resp. zariadení so zariadením verejného osvetlenia, požadujeme
dodržanie všetkých platných STN a predpisov
- v prípade nutnosti podkopania kábla VO požadujeme kábel podložiť takým spôsobom, aby nevznikali previsy
poškodzujúce kábel
- pri križovaní vedenia požadujeme uložiť kábel VO do tvrdeného spirafiexu FXKV a obnoviť označenie káblov
výstražnou fóliou
- 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
- v prípade manipulácie, alebo prekládky zariadenia VO požadujeme pred vykonaním prác prizvať: p. Michálek,
tel.: 0903 411 014 a spoločne dohodnúť spôsob realizácie (toto opatrenie odporúčame dohodnúť v zmluve medzi
Mestom a stavebníkom),
- prípadné náklady na odstránenie stavebnikom poškodeného zariadenia VO počas stavebných prác
- prípadné skryté závady, ktoré sa objavia do 60 mesiacov od kolaudácie, budeme v plnej výške fakturovať
stavebníkovi, 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. číslo
033/5536 537

OTNS, a.s. Bratislava
č. 2677/2022 zo dňa 04.07.2022
Podzemná sieť našej spoločnosti sa nachádza v záujmovom území. V prípade realizácie stavby súhlasíme za
nasledovných podmienok:
- 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 73 6005 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)
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.
- 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 prevádzkyschopnosť.
- Oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou na možnú polohovú odchýlku
+-30 cm 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.
- 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 do betónových žľabov TK2 s vekom po celej dĺžke pod spevnenými plochami.
- Všetky práce spojené s ochranou káblov budú zeralizované na náklady investora.
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- Bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia spoločnosti SWAN, a.s.
- Po splnení daných podmienok spoločnosť OTNS, a.s. ako správca siete SWAN k realizácii nemá námietky.

TT-IT, s.r.o., Trnava zo dňa 12.07.2022
- pred realizáciou projektu je potrebné nám túto skutočnosť oznámiť v dostatočnom predstihu

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK
Zn. OU-TT-OSZP3-2022/028712-005 zo dňa 21.07.2022
- 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) je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody
potrebný súhlas Mesta Trnava v zastúpení primátorom. V rozhodnutí mesto zároveň uloží žiadateľovi vykonať
primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48
zákona o ochrane prírody.
- Rešpektovať existujúcu zeleň v území (aleje, parky, les), lesné biotopy, ktoré zároveň 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.
- V prípade, že povoľovaná stavebná činnosť (výkopové práce) spôsobí šírenie inváznych druhov rastlín na výkopom
porušených plochách, vlastník, správca, alebo užívateľ pozemku je povinný ich odstraňovať na náklady pôvodcu
šírenia, v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z.z. o o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych
nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 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.
- Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle §
4 ods. 1 zákona o ochrane prírody. V prípade budovania alebo plánovanej rekonštrukcie nadzemného elektrického
vedenia je každý povinný použiť také technické riešenie, ktoré bráni zraňovaniu alebo usmrcovaniu vtákov v zmysle
§ 4 ods. 4 zákona o ochrane prírody.
- 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 životné prostredie, ŠVS
Zn. OU-TT-OSZP3-2022/028812-002 zo dňa 03.08.2022
- 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 starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH
Zn. UO-TT-OSZP3-2022/02973-002 zo dňa 26.07.2022
- pri realizácii daného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona o odpadoch
- ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia, príp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas výstavby

Krajský pamiatkový úrad Trnava
č. KPUTT-2022/20767-2/85382/GRZ zo dňa 13.10.2022
- v súvislosti so stavbou je potrebné zrealizovať archeologický výskum v zmysle podmienok rozhodnutia KPÚ
Trnava č. KPUTT-2022/15935-4/70588/Grz zo dňa 19.08.2022
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- začiatok výkopových prác je potrebné minimálne s týždenným predstihom písomne alebo prostredníctvom emailu
oznámiť na KPÚ Trnava
- každú zmenu nad rámec tohto záväzného stanoviska je nutné prerokovať a schváliť Krajským pamiatkovým úradom
Trnava

STEFE Trnava, s.r.o.
č. EM/10379 zo dňa 13.07.2022
- v uvedenej lokalite sa nachádzajú kanalizačné prípojky, vodovodné prípojky, plynové prípojky v správe STEFE
Trnava, s.r.o., ktoré žiadame rešpektovať

Orange Slovensko a.s.
Zn. BA–3057 2022 zo dňa 08.08.2022
- nakoľko dôjde ku stretu s PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., je potrebné
dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. BA-3057 2022 zo dňa 08.08.2022

ELTODO SK, a.s.
Zn. 720622/PJ zo dňa 29.06.2022
- v prípade potreby prekládky siete SANET žiadame predložiť na schválenie projektovú dokumentáciu prekládky
- pred realizáciou horeuvedenej stavby žiadajte o vytýčenie trasy SANET-u

Slovak Telekom, a.s.
č. 6612228038 zo dňa 20.09.2022
- nakoľko sa v danom území nachádzajú telekomunikačné siete a dôjde k styku so sieťami elektronických
komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o., je potrebné dodržať Všeobecné
podmienky ochrany SEK a všetky podmienky v zmysle vyjadrenia č.6612228038 zo dňa 20.09.2022

12. Stavebník pri výkone svojej funkcie nahradí škody spôsobené tretím osobám podľa osobitných predpisov z titulu
svojej zodpovednosti, prípadne zabezpečí uvedenie veci do pôvodného stavu.

13. Po ukončení stavby stavebník odovzdá na Mestskom úrade v Trnave, Trhová 3, odbore územného rozvoja a
koncepcií, referáte územnotechnických informácií porealizačné zameranie stavby (trasu optického kábla vrátane
šácht, stožiarov) 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.

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania: V rámci územného konania neboli vznesené žiadne
námietky voči navrhovanej stavbe.

Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods.1 stavebného zákona neskorších predpisov tri roky odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti.
Predĺženie platnosti tohto rozhodnutia je možné podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona len na základe žiadosti podanej
stavebnému úradu pred uplynutím uvedenej lehoty.

Na realizáciu stavby sa podľa ust. § 56 písm. b) stavebného zákona stavebné povolenie ani ohlásenie nevyžaduje pri
nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí vrátane oporných a vytyčovacích bodov.

Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a
ostatných účastníkov územného konania.

Odôvodnenie

Navrhovateľ Mesto Trnava, IČO: 00313114, Ulica Hlavná 1, 917 01 Trnava v zastúpení Mestský úrad v Trnave,
odbor investičnej výstavby, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava podal dňa 27.05.2022 na tunajšom úrade návrh na vydanie
rozhodnutia o umiestnení stavby Rekonštrukcia kamerového systému, v obci Trnava, v k.ú. Trnava.
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Začatie konania bolo oznámené verejnou vyhláškou č. OSaŽP/39988-91643/2022/Šm zo dňa 25.07.2022, ktorá bola
vyvesená na úradnej tabuli Mesta Trnava v termíne od 27.07.2022 do 11.08.2022 z dôvodu, že sa jedná o líniovú
stavby v zmysle § 139 ods. 3 písm. f) stavebného zákona.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie
zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp., že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné
prostredie neohrozuje.

Umiestnenie stavby vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu v zmysle § 47 stavebného
zákona a § 4 vyhl. č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

K návrhu na vydanie územného rozhodnutia uplatnili stanovisko: Západoslovenská distribučná a.s., SPP –
Distribúcia a.s., TAVOS a.s., Slovak Telekom a.s., Orange Slovensko a.s., MH Teplárenský holding, a.s, UPC
BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Yunex, s.r.o., , OTNS, a.s., TT-IT s.r.o., ELTODO SK a.s., NASES, STEFE
Trnava s.r.o., , OR HaZZ, OÚ Trnava Odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠVS, ŠSOPaK, ŠSOH, ŠSOO,
RÚVZ, Ministerstvo obrany SR, Krajský pamiatkový úrad Trnava, MsÚ v Trnave – odbor územného rozvoja a
koncepcií, odbor majetkový. Ich pripomienky boli skoordinované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Vlastnícke právo k pozemkom bolo zistené dňa 29.09.2022 z výpisu z listu vlastníctva č. 5000 pod číslom žiadosti
1006196, č. 13890 pod číslom žiadosti 1006198, č. 11228 pod číslom žiadosti 1006202, č. 6296 pod číslom žiadosti
1006204, č. 6033 pod číslom žiadosti 1006207, č. 6202 pod číslom žiadosti 1006298 a z kópie katastrálnej mapy pod
číslom žiadosti 246123 a dňa 18.01.2023 z výpisu z listu vlastníctva č. 240 pod číslom žiadosti 1043026, č. 5665
pod číslom žiadosti 1043028, č. 5074 pod číslom žiadosti 1043031, overených cez portál CSRÚ www.oversi.gov.sk.
Stavebník preukázal v konaní iné právo.

Zriaďovanie verejných elektronických komunikačných sietí sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č.
351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov („ZEK“), ktorý upravuje v § 66 práva
a povinnosti k cudzím nehnuteľnostiam v súvislosti s poskytovaním elektronických komunikačných sietí a služieb.

V stanovenej lehote neuplatnili účastníci konania žiadne námietky.

Obec Zavar vzhľadom na vyššie uvedené rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Stavebník je oslobodený od správneho poplatku v zmysle zákona č.145/1995 Z.z. Národnej rady Slovenskej
republiky o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Nakoľko sa jedná o líniovú stavbu v zmysle § 139 ods. 3 písm. f) stavebného zákona stavbu, stavebný úrad v súlade s
§ 36 ods. 4 stavebného zákona rozhodol, že všetkým účastníkom stavebného konania sa oznámenie o začatí konania
doručilo verejnou vyhláškou. Rovnako im je verejnou vyhláškou doručované aj územné rozhodnutie v súlade s
ustanovením § 42 ods.2 stavebného zákona.

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené a zverejnené po dobu 15 dní, v zmysle § 42 ods. 2 stavebného zákona. Za deň
doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto rozhodnutia.

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.
Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec – Obec Zavar, Viktorínova14, 919 26 Zavar, prostredníctvom Mestského
úradu v Trnave, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení
Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).
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Príloha:
1x projektová dokumentácia pre územné konanie
(pre navrhovateľa a k spisu)

Príloha na vyvesenie:
situácia v M 1:1750 (č. výkresu 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B)

Bc. Lukáš Sochor
starosta obce

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Doručuje sa
 Mesto Trnava (zverejnenie verejnej vyhlášky), Ulica Hlavná 1/1, 91701  Trnava

Doručuje sa účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:
Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava
právnické a fyzické 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 územným
rozhodnutím priamo dotknuté

Na vedomie:
ARBE,s.r.o, Pekná cesta 19, 814 99 Bratislava-Rača
Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1/1, 917 01 Trnava
Mestský úrad Trnava – odbor právny
Mestský úrad Trnava – odbor majetkový
Mestský úrad Trnava – odbor investičnej výstavby
Mestský úrad Trnava - odbor strateg.plánovania a proj.manažmentu

Verejná vyhláška:
Doručovanie verejnou vyhláškou podľa § 42 ods.2 stavebného zákona a § 26 správneho poriadku.
Zverejnenie na centrálnej úradnej tabuli podľa § 34 zákona č. 305/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov (zákon
o e-Governmente).

Zverejnenie a vyvesenie v termíne odo dňa vyvesenia po dobu 15 dní
1) na úradnej tabuli na webovom sídle mesta Trnava (eGOV.trnava.sk)
2) na úradnej tabuli mesta Trnava, ktorá sa nachádza pred budovou Mestského úradu v Trnave, Ulica Trhová 3
3) na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli na ústrednom portáli verejnej správy (CUET na UPVS)

Zverejnené na ÚET a CÚET: Vyvesené na úradnej tabuli a zvesené:

ID
ID CÚET
Dátum a podpis

Zodpovedný:
Mestský úrad v Trnave, odbor stavebný a životného prostredia, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava
Ing. Iveta Miterková – vedúca odboru stavebného a životného prostredia


