
D O P R A V N Ý  Ú R A D  
LETISKO M. R. ŠTEFÁNIKA, 823 05  BRATISLAVA 

T R A N S P O R T  A U T H O R I T Y  
M. R. STEFANIK AIRPORT, 823 05  BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

 

R O Z H O D N U T IE 

Na základe písomnej žiadosti označenej ako „Ochranné pásma heliportu pre vrtuľníkovú 

záchrannú službu Fakultnej nemocnice Trenčín – určenie“, Dopravnému úradu doručenej 

dňa 13.01.2020 a zaevidovanej pod č. 1388 (ďalej len „žiadosť“), podanej budúcim 

prevádzkovateľom Heliportu pre vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu Fakultnej  

nemocnice Trenčín – Fakultná nemocnica Trenčín, so sídlom Legionárska 28, 911 71 Trenčín, 

IČO: 00 610 470, zastúpeným Prof. Ing. Antonínom Kazdom, CSc., konateľom Airport 

Consulting s.r.o., so sídlom Marček 74, 013 32 Svederník, IČO: 50 918 028, zapísanej 

v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 67947/L, Dopravný 

úrad ako orgán štátnej správy v civilnom letectve podľa ustanovenia § 46 ods. 1 písm. b) zákona 

č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a príslušný podľa ustanovenia § 48 ods. 1 písm. r) leteckého zákona 

v spojení s ustanovením § 29 ods. 2 leteckého zákona a podľa ustanovenia § 33 ods. 2 zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov, v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov,  

 

podanej žiadosti  

vyhovuje a určuje ochranné pásma  

Heliportu pre vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu  

Fakultnej nemocnice Trenčín 

v súlade s dokumentáciou „Ochranné pásma heliportu pre vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú 

službu Fakultnej nemocnice Trenčín“ z novembra 2019, spracovanou Prof. Ing. Antonínom 

Kazdom, CSc. (autorizovaný stavebný inžinier SKSI registračné číslo 0198*A*2-1), 

v nasledovnom rozsahu: 

I. Ochranné pásmo so zákazom stavieb  

 Ochranné pásmo (ďalej len „OP“) so zákazom stavieb má tvar kruhu s priemerom 28,0 m  

so stredom v strede heliportu (vzťažný bod heliportu) a je stanovené v rozsahu bezpečnostnej 

plochy (ďalej len „BP“), čo je medzikružie priľahlé k ploche konečného priblíženia a vzletu 

(ďalej len „FATO“), ktorá má priemer 21,0 m a je totožná s odpútaciou a dosadaciou plochou 

(TLOF). 

 

II. Ochranné pásma s výškovým obmedzením tvoria: 

 OP rovín stúpania po vzlete a približovacích rovín; 

 OP prechodových plôch. 

Číslo:5958/2020/ROP-012-OP/1388-MK       Bratislava 

                                                                                                                                                                        29.06.2020 
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1. Ochranné pásma rovín stúpania po vzlete a približovacej roviny 

OP roviny stúpania po vzlete a približovacej roviny je tvorené šikmou rovinou stúpajúcou 

od konca FATO a je súmerná okolo osi prechádzajúcej stredom FATO.  

OP je určené pre hlavný smer priblíženia 34 (smer vzletu 16) pre podmienky VFR 

(pravidlá letu za viditeľnosti) na dennú a nočnú prevádzku a pre vedľajší smer 

priblíženia 13 (smer vzletu 31) pre podmienky VFR (pravidlá letu za viditeľnosti)  

na dennú a nočnú prevádzku.  

OP vzletovej a približovacej roviny je vymedzené takto: 

a) Vnútorná strana je vodorovná a jej dĺžka je rovná šírke FATO, je kolmá na os 

priblíženia a vzletu a je umiestnená na vonkajšom okraji FATO. Šírka vnútorného 

okraja OP roviny stúpania po vzlete a približovacej roviny je 21 m. Nadmorská výška 

vnútornej strany OP je rovnaká ako nadmorská výška FATO v priesečníku vnútornej 

strany OP roviny stúpania po vzlete a približovacej roviny a osi OP a je  

223,23 m n.m.Bpv. 

b) Dve bočné strany začínajú na koncoch vnútornej strany a roztvárajú sa pod uhlom 20° 

po oboch stranách od zvislej roviny prechádzajúcej osou FATO.  

c) Vonkajšia strana je vodorovná, kolmá na os roviny stúpania po vzlete a približovacej 

roviny a leží vo vodorovnej vzdialenosti 600 m od vnútornej strany, vo výške 75 m nad 

nadmorskou výškou FATO. Nadmorská výška vonkajšej strany OP roviny stúpania po 

vzlete a približovacej roviny je 298,23 m n.m.Bpv. 

Sklon OP roviny stúpania po vzlete a približovacej roviny je 1:8 (12,5 %) a je meraný  

vo zvislej rovine prechádzajúcej osou OP. 

2. Ochranné pásma prechodových plôch 

OP prechodovej plochy je tvorené zloženou plochou pozdĺž okraja FATO a časti okraja OP 

roviny stúpania po vzlete a približovacej roviny stúpajúcej von až do stanovenej výšky.  

OP je vymedzené takto: 

a) Nižšia strana je totožná so stranami šesťuholníka opísaného FATO a s pozdĺžnymi 

stranami OP roviny stúpania po vzlete a približovacej roviny. 

b) Horná strana je pozdĺž okraja strany štvorca opísaného FATO vymedzená vodorovnou 

vzdialenosťou 50 m od okraja strany štvorca opísaného FATO a pozdĺž OP roviny 

stúpania po vzlete a približovacej roviny spojnicou s hornou stranou OP roviny stúpania 

po vzlete a približovacej roviny. 

Nadmorská výška určitého bodu nižšej strany je: 

a) pozdĺž okraja OP roviny stúpania po vzlete a približovacej roviny zhodná s nadmorskou 

výškou OP roviny stúpania po vzlete a približovacej roviny v danom bode a 

b) pozdĺž okraja strany šesťuholníka opísaného FATO zhodná s nadmorskou výškou 

okraja FATO v danom bode. 

Sklon OP prechodovej plochy je 1:2 (50,0 %) a je meraný vo zvislej rovine kolmej na os 

FATO. 

III. Obmedzenia v ochranných pásmach 

Dopravný úrad podľa ustanovenia § 29 ods. 3 leteckého zákona zakazuje : 

a) v OP so zákazom stavieb: 

- umiestňovať nové stavby, uskutočňovať zmeny odsúhlasených a dokončených 

stavieb, umiestňovať a používať zariadenia a konštrukcie nestavebnej povahy  
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a uskutočňovať ich zmeny, umiestniť a prevádzkovať pevné a mobilné prostriedky, 

s výnimkou zariadení nevyhnutných pre potreby zabezpečenia letovej prevádzky za 

predpokladu, že tieto budú spĺňať požiadavky najmä predpisu L14 Letiská,  

II. zväzok, HELIPORTY, vydaného Úpravou č. 16/2004 Ministerstva dopravy, pôšt 

a telekomunikácií Slovenskej republiky zo dňa 16.12.2004 (ďalej len „L14, II., Heliporty), 

a ku ktorým bude Dopravným úradom vydaný predchádzajúci súhlas, 

- vysádzať, pestovať a nechať rásť stromy, kry a iné porasty, ktoré by mohli ohroziť 

bezpečnosť leteckej prevádzky (v prípade ich pestovania na streche budovy, ktoré by mohli 

prerastať nad plochu konštrukcie heliportu); 

b) v OP s výškovým obmedzením: 

- umiestňovať nové stavby, uskutočňovať zmeny odsúhlasených a dokončených  

stavieb, najmä prístavbu a nadstavbu, umiestňovať a používať zariadenia a konštrukcie 

nestavebnej povahy a uskutočňovať ich zmeny, umiestňovať nadzemné konštrukcie vedení 

a uskutočňovať ich zmeny, umiestniť a prevádzkovať pevné a mobilné prostriedky, ktoré by 

svojimi rozmermi presahovali nad určené OP rovín a plôch, s výnimkou zariadení  

a objektov nevyhnutných pre potreby zabezpečenia letovej prevádzky za predpokladu, že 

tieto budú spĺňať požiadavky najmä predpisu L14, II., Heliporty, a ku ktorým bude 

Dopravným úradom vydaný predchádzajúci súhlas, 

- vysádzať porasty alebo ich nechať rásť nad určené OP rovín a plôch; 

c) v horizontálnom rozsahu ochranných pásiem heliportu vykonávať činnosti, ktoré by mohli 

ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, a to najmä: 

- používať silné svetelné zdroje a zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie 

elektromagnetického žiarenia (lasery) takým spôsobom, že by mohla byť ohrozená bezpečnosť 

leteckej prevádzky, 

- vytvárať reflexné plochy, resp. na povrchovú úpravu objektov použiť takú úpravu, ktorá by 

mohla oslepiť posádky vrtuľníkov alebo odpútať ich pozornosť a umiestňovať nebezpečné 

a klamlivé svetlá, ktoré by mohli oslepiť posádky vrtuľníkov, viesť k mylnej informácii pre 

pilotov vrtuľníkov alebo by svojím charakterom mohli odpútať ich pozornosť; v horizontálnom 

rozsahu OP  je požiadavka, aby svetelný lúč svietidiel použitých na osvetlenie objektov, 

pozemkov, spevnených plôch, komunikácií a pod. bol nasmerovaný priamo na povrch 

osvetľovanej plochy, 

- zákaz vykonávať činnosti a zriaďovať stavby a prevádzky, ktoré by viedli k zvýšenému výskytu 

vtáctva a viedli k negatívnej zmene ornitologickej situácie vo vzťahu k leteckej prevádzke 

(účelom tohto ustanovenia je zabezpečenie a obmedzenie vzniku nových atraktantov pre vtáctvo 

a zabránenie tak združovaniu vtáctva v okolí heliportu, aby nedošlo k negatívnej zmene 

ornitologickej situácie vo vzťahu k leteckej prevádzke), 

IV. Základné údaje o heliporte 

Jedná sa o neverejný, vnútroštátny a vyvýšený heliport, navrhnutý na streche 

novobudovaného pavilónu centrálnych operačných sál, OAIM a urgentného príjmu v areáli 

Fakultnej nemocnice Trenčín na pozemku KN-C parc. č. 746/12, k. ú. Trenčín, ktorý umožňuje 

prevádzku vrtuľníkov podľa pravidiel pre lety za viditeľnosti vo dne a v noci. Ochranné pásma 

plošne zasahujú do k. ú. Trenčín a Trenčianske Biskupice, v zmysle situácie dokumentácie 

OP. 

Vzťažný bod je stanovený trvalo v geometrickom strede heliportu a jeho poloha je: 

a/ v súradnicovom systéme ETRS 89:    = 4852´59,88073“ N  

        = 01801´43, 11386“ E   

Elipsoidická výška (elipsoid ETRS 89) vzťažného bodu je 266,37 m.  
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b/ v súradnicovom systéme S-JTSK:  X = - 1205451.9705 

       Y = - 498209.4472 

Nadmorská výška vzťažného bodu heliportu je 223,23 m n.m.Bpv (ide o projektovanú 

výšku). 

Nadmorská výška heliportu je udaná v najbližších pol metroch a je 223,50 m n.m.Bpv.  

V. Všeobecné ustanovenia 

1) OP Heliportu pre vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu Fakultnej nemocnice Trenčín určuje 

Dopravný úrad podľa ustanovenia § 29 ods. 2 leteckého zákona pre vytvorenie podmienok jeho 

realizácie a následne na zaistenie bezpečnosti leteckej prevádzky na tomto heliporte.  

2) OP heliportu sa vzťahujú na územné plánovanie, projektovanie, umiestnenie, výstavbu 

a prevádzkovanie stavieb, umiestnenie a prevádzku pevných aj mobilných prostriedkov 

a zariadení, vysádzanie porastov a ich maximálnu prípustnú výšku a iné činnosti, ktoré 

môžu ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky na území a v priestoroch vymedzených OP.  

3) Nové stavby, ktoré sú umiestňované na území chránenom OP, prípadne uskutočňovanie 

zmien odsúhlasených a dokončených stavieb, najmä prístavby a nadstavby, nadzemné 

konštrukcie vedení a pod., musia byť v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 leteckého zákona 

s poukazom na ustanovenie § 126 ods. 1 stavebného zákona z hľadiska záujmov civilného 

letectva, čo do umiestnenia, výškového riešenia a vplyvu na leteckú prevádzku, 

prerokované s Dopravným úradom. Súhlasu Dopravného úradu podlieha aj umiestňovanie 

a prevádzkovanie zariadení a konštrukcií nestavebnej povahy a výkon všetkých činností, 

ktoré by mohli narušiť obmedzenia určené OP, resp. by mohli ohroziť bezpečnosť leteckej 

prevádzky. 

4) Budúci prevádzkovateľ Heliportu pre vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu Fakultnej 

nemocnice Trenčín je povinný pred vydaním povolenia na prevádzkovanie heliportu 

zabezpečiť odstránenie, resp. zníženie prekážok č. 1 a 2 uvedených v zozname prekážok 

v dokumentácii OP pod úroveň výšok určených ochrannými pásmami.  

5) Budúci prevádzkovateľ Heliportu pre vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu Fakultnej 

nemocnice Trenčín je povinný pred vydaním povolenia na prevádzkovanie heliportu 

zabezpečiť, aby na budovách uvedených v zozname prekážok (prekážky č. 1 a 2) 

v dokumentácii OP bolo zrealizované nočné svetelné prekážkové značenie, ktorého 

riešenie bude vopred odsúhlasené Dopravným úradom. 

6) Vzhľadom na skutočnosť, že po odstránení prekážok č. 1 a 2 uvedených v zozname 

prekážok v dokumentácii OP nebude do OP heliportu zasahovať žiadna existujúca 

neodstrániteľná prekážka (ani nie je vydané žiadne územné rozhodnutie o umiestnení 

stavby alebo stavebné povolenie na stavbu, ktorá by OP presahovala); nová 

výstavba, rozšírenie existujúcich stavieb a umiestnenie zariadení nestavebnej povahy 

v rozpore s obmedzeniami určenými OP, nesmie byť povolené. Povoliť je možné len  

dočasné prekážky (napríklad stavebné mechanizmy), a to len za predpokladu súhlasu 

Dopravného úradu a prevádzkovateľa heliportu a zaistenia koordinácie leteckej prevádzky 

na heliporte so stavebnými prácami. 

7) Dopravný úrad môže označiť za prekážky aj stavby a zariadenia nestavebnej povahy a pod., 

ktoré nepresahujú nad určené roviny a plochy, ak tieto môžu nepriaznivo ovplyvniť bezpečnosť 

leteckej prevádzky a v súlade s ustanovením § 29 ods. 4 leteckého zákona na nich nariadiť 

realizáciu leteckého prekážkového značenia. 

8) Umiestnenie a udržiavanie leteckého prekážkového značenia prekážok v určených OP heliportu 

je povinný zabezpečovať v súlade s ustanovením § 29 ods. 4 leteckého zákona vlastník stavby 

alebo zariadenia nestavebnej povahy. 
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9) OP heliportu sú z hľadiska záujmov civilného letectva, v súlade s Vyhláškou Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch 

a územnoplánovacej dokumentácii, záväzným územnoplánovacím podkladom pre 

územnoplánovaciu dokumentáciu dotknutých regiónov, obcí a zón. Odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti tohto rozhodnutia, do doby schválenia územnoplánovacej dokumentácie, 

v ktorej budú tieto OP zohľadnené, je obec povinná rešpektovať takto určené OP. 

10) Zaistenie OP určených týmto rozhodnutím prislúcha podľa stavebného zákona územne 

príslušným orgánom územného plánovania a stavebným úradom. 

11) Dokumentáciu schválených OP vrátane všetkých podkladov vedie v aktualizovanom stave 

Dopravný úrad a prevádzkovateľ heliportu. 

12) OP heliportu sa určujú na dobu neurčitú za predpokladu, že po skutočnom vyhotovení stavby 

heliportu sa nezistí taký rozsah rozdielu s rozsahom a údajmi, podľa ktorých boli navrhnuté 

a určené parametre OP, ktorý by mal mať za následok stratu účelu OP.   

 

O d ô v o d n e n i e : 

Dňa 13.01.2020 bola Dopravnému úradu doručená žiadosť o určenie ochranných pásiem 

Heliportu pre vrtuľníkovú záchrannú službu Fakultnej nemocnice Trenčín zo dňa 10.01.2020, 

podaná budúcim prevádzkovateľom Heliportu pre vrtuľníkovú záchrannú službu Fakultnej 

nemocnice Trenčín – Fakultná nemocnica Trenčín, so sídlom Legionárska 28, 911 71 Trenčín, 

IČO: 00 610 470 (ďalej len „žiadateľ“), zastúpeným Prof. Ing. Antonínom Kazdom, CSc., 

konateľom Airport Consulting s.r.o., so sídlom Marček 74, 013 32 Svederník, IČO: 50 918 028, 

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 67947/L. 

Žiadosť bola zaevidovaná pod. č. 1388. Týmto dňom bolo začaté konanie vo veci určenia 

ochranných pásiem Heliportu pre vrtuľníkovú záchrannú službu Fakultnej nemocnice Trenčín 

(ďalej len „konanie“). 

Dopravný úrad, na základe záväzného stanoviska miestne príslušného stavebného úradu – Mesto 

Trenčín, Mestský úrad v Trenčíne, útvar stavebný a životného prostredia, Mierové  námestie 2, 911 64 

Trenčín, č. ÚSaŽP 2020/36018/17313-Ba zo dňa 19.03.2020, vydaného podľa ustanovenia § 33 ods. 2 

stavebného zákona a ustanovenia § 29 ods. 2 leteckého zákona, v spojení s ustanovením § 48 ods. 1 

písm. r) leteckého zákona, oznámil: 

 verejnou vyhláškou vlastníkom pozemkov a stavieb dotknutých ochrannými pásmami 

a ostatným známym účastníkom konania listom č. 5958/2020/ROP-006-OP-Ozn./14100 zo 

dňa 03.04.2020 (verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Trenčín v termíne 

od 17.04.2020 do 02.05.2020, na elektronickej úradnej tabuli Mesta Trenčín v termíne od 

27.04.2020 do 11.05.2020, na úradnej tabuli Dopravného úradu v termíne od 16.04.2020 do 

13.05.2020 a bola zverejnená aj na elektronickej úradnej tabuli Dopravného úradu spolu 

s kompletnou dokumentáciou ochranných pásiem v termíne od 16.04.2020 do 30.04.2020),  

 dotknutým orgánom listom č. 5958/2020/ROP-006-OP-Ozn./14100 zo dňa 03.04.2020, 

preukázateľne doručeným, 

začatie konania vo veci určenia ochranných pásiem Heliportu pre vrtuľníkovú záchrannú službu 

Fakultnej nemocnice Trenčín a upustenie od ústneho konania, pričom Dopravný úrad upozornil na 

možnosť vyjadrenia pripomienok a podania námietok do 7 pracovných dní odo dňa doručenia 

predmetného oznámenia.  

Počas lehoty na vnesenie námietok bolo Dopravným úradom dodatočne zistené, že pri 

transformácii súradníc vzťažného bodu heliportu v súradnicovom systéme ETRS 89 prišlo 

k zanedbateľnej odchýlke. Táto nepresnosť bola spracovateľom dokumentácie opravená. Zmenou 

súradníc v systéme ETRS 89 neprišlo k žiadnej zmene vo výkresovej časti dokumentácie, keďže 
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súradnice v súradnicovom systéme S-JTSK boli uvedené správne a teda táto zmena nemá ani 

žiadny vplyv na obsah stanovísk vydaných dotknutými orgánmi štátnej správy. 

V lehotách stanovených na vznesenie námietok a pripomienok a ani ku dňu vydania rozhodnutia 

neboli Dopravnému úradu doručené žiadne námietky ani záporné stanoviská, ktoré by bránili určeniu 

ochranných pásiem Heliportu pre vrtuľníkovú záchrannú službu Fakultnej nemocnice Trenčín. 

Dokumentácia OP bola vopred prerokovaná s nasledovnými účastníkmi konania a dotknutými 

orgánmi štátnej správy, a to:  

 Mesto Trenčín, Mestský úrad v Trenčíne, Útvar stavebný a životného prostredia, Farská 10, 

911 64 Trenčín, stanovisko č. MSÚTN-KPrim-UUp/2019/45061/140690/mly zo dňa 

19.12.2019, v ktorom s dokumentáciou OP súhlasí bez námietok;  
 

 Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, odbor regionálneho rozvoja, oddelenie životného 

prostredia a územného plánovania, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, stanovisko  

č. TSK/2019/094832 zo dňa 17.12.2019, v ktorom s dokumentáciou OP súhlasí a pri 

najbližších zmenách a doplnkoch Územného plánu veľkého územného celku Trenčianskeho 

kraja budú do územnoplánovacej dokumentácie OP zapracované; 
 
 Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, odbor investícií a vnútornej prevádzky, oddelenie 

investícií, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, stanovisko č. TSK/2020/03505-1 zo dňa 

07.01.2020, v ktorom nemá voči predloženej dokumentácii OP žiadne námietky a súhlasí s ňou 

s konštatovaním, že navrhované ochranné pásma nie sú v rozpore so strategickými 

dokumentmi kraja; 
 
 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej správy ochrany prírody, 

Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, stanovisko č. 12969/2019-6.3 zo dňa 16.12.2019, 

v ktorom nemá k dokumentácii ochranných pásiem žiadne pripomienky; 
 
 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 

Trenčín, stanovisko č. OÚ-TN-OSZP3-2019/041183-002TKZ zo dňa 17.12.2019; v ktorom 

nemá k dokumentácii ochranných pásiem žiadne pripomienky;  
 
 Okresný úrad Trenčín , odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania, 

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, stanovisko č. OÚ-TN-OVBP1-2019/004528-016/JQ zo dňa 

1.09.20219, v ktorom je uvedené, že sa k dokumentácii nebudú vyjadrovať, s pripomienkou, že 

požiadavky na zapracovanie ochranných pásiem do územnoplánovacej dokumentácie je 

potrebné adresovať na orgány územného plánovania.  

OP Heliportu pre vrtuľníkovú záchrannú službu Fakultnej nemocnice Trenčín sa určujú na 

základe: 

a) žiadosti budúceho prevádzkovateľa heliportu o určenie ochranných pásiem  

b) dokumentácie „„Ochranné pásma heliportu pre vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu Fakultnej 

nemocnice Trenčín“ z novembra 2019, ktorú spracoval Prof. Ing. Antonín Kazda, CSc. 

(autorizovaný stavebný inžinier SKSI registračné číslo 0198*A*2-1);  

c) platného Územného plánu mesta Trenčín, v znení jeho zmien a doplnkov; 

d) dokumentácie pre stavebné povolenie stavby „MODERNIZÁCIA FAKULTNEJ NEMOCNICE 

TRENČÍN, Nový pavilón centrálnych operačných sál, OAIM a urgentný príjem, v rozsahu 

samostatnej časti stavby: „HELIPORT“ z 08, 09/2009, aktualizovanej v roku 2016, spracovanej 

Prof. Ing. Antonínom Kazdom, CSc., ASI SKSI registračné číslo 0198*A*2-1, Marček 74, 013 32 

Svederník (projektant časti stavby) a Ing. arch. Alexandrom Kobanom, AA SKA registračné číslo 

0985AA, KOBAN architects, s. r. o., Cesta k lesu 9, 036 01 Martin, IČO: 36 815 870 (projektant 

celej stavby);  
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e) dokumentácie „Letecko-prevádzkové a stavebno-technické posúdenie heliportu pre vrtuľníkovú 

záchrannú zdravotnú službu Fakultná nemocnica Trenčín“ z augusta 2009 (overenej Dopravným 

úradom v stavebnom konaní), spracovanej  Prof. Ing. Antonínom Kazdom, CSc. (ASI SKSI 

registračné číslo 0198*A*2-1); 

f) stanovísk, resp. súhlasu účastníkov a dotknutých orgánov a organizácií: 

 Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, odbor regionálneho rozvoja, oddelenie 

životného prostredia a územného plánovania, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,  
 

 Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, odbor investícií a vnútornej prevádzky, 

oddelenie investícií, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,  
 

 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej správy ochrany 

prírody, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, 
 

 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 

Trenčín, 
 

 Okresný úrad Trenčín , odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného 

plánovania, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, 
 

 Mesto Trenčín, Mestský úrad v Trenčíne, Útvar stavebný a životného prostredia, Farská 

10, 911 64 Trenčín, 
 

 Mesto Trenčín, Mestský úrad v Trenčíne, Útvar územného plánovania, Mierové námestie 

2, 911 64 Trenčín, 
 

 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín, 
 

 AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o., Na letisko, Letisko Poprad-Tatry, 058 98  

Poprad, IČO: 00 697 516 (prevádzkovateľ VZZS),   

obsah predložených záväzných stanovísk nebránil vydaniu rozhodnutia a na základe oznámenia 

Dopravného úradu o začatí konania tieto orgány a organizácie nedoručili žiadne stanoviská a ani 

žiadne pripomienky a námietky k určeniu OP (tzn. Dopravný úrad má za to, že svoje stanoviská 

nezmenili , resp. s návrhom OP súhlasia). 

g)  stanovísk, resp. súhlasov účastníkov konania:   

 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín, IČO: 36 351 156, 

 Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín, IČO: 00 312 037, 

 vlastníci pozemkov a stavieb v plošnom rozsahu OP,  

v rámci lehoty na vyjadrenie sa k oznámeniu o začatí konania o určení OP sa nevyjadrili,  tzn. 

Dopravný úrad má za to, že v zmysle upozornenia v oznámení s návrhom OP súhlasia); 

Dopravný úrad vychádzal pri posudzovaní žiadosti budúceho prevádzkovateľa heliportu 

z účelu, na ktorý sa OP určujú, ktorým je v zmysle ustanovenia § 29 ods. 1 leteckého zákona 

vytvorenie podmienok jeho realizácie a následne zaistenie bezpečnosti leteckej prevádzky na 

tomto heliporte, s prihliadnutím na účel a povahu heliportu. 

Štruktúra a fyzikálne charakteristiky OP heliportu sú totožné s parametrami prekážkových 

rovín a plôch v zmysle požiadaviek predpisu L 14, II., Heliporty, ktoré vymedzujú vzdušný 

priestor v okolí heliportu, ktorý má byť udržiavaný bez prekážok stanovením obmedzení  

a maximálnych výšok objektov, ktoré môžu objekty dosahovať tak, aby mohla byť zamýšľaná 

vrtuľníková prevádzka vykonávaná bezpečne a aby sa zabránilo vytváraniu prekážok, v dôsledku 

ktorých by sa stal heliport nepoužiteľným. OP heliportu sú doplnené o OP so zákazom stavieb 

v rozsahu vymedzenom bezpečnostnou plochou a o obmedzenie vykonávania činností  

v horizontálnom rozsahu ochranných pásiem heliportu, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť 

leteckej prevádzky. 
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Dopravný úrad v konaní náležite zisťoval skutkový stav veci, aby pri rozhodovaní mohol 

brať do úvahy všetky získané podklady v konaní a následne postupovať v súlade so zákonmi 

a ostatnými právnymi predpismi rešpektujúc zásady správneho konania. Dopravný úrad pritom 

prihliadal na súčasné, ako aj na budúce záujmy leteckej dopravy a ostatnej leteckej prevádzky 

(záujmy verejné) nevynímajúc bezpečnosť leteckej prevádzky. 

Podľa ustanovenia § 29 ods. 1 leteckého zákona bezpečnosť leteckej prevádzky na letiskách  

a spoľahlivú činnosť leteckých pozemných zariadení, ako aj vytvorenie podmienok na ich ďalší 

rozvoj zabezpečujú ochranné pásma. 

Podľa ustanovenia § 29 ods. 2 leteckého zákona ochranné pásma na návrh prevádzkovateľa 

letiska alebo leteckého pozemného zariadenia určuje rozhodnutím Dopravný úrad na základe 

záväzného stanoviska stavebného úradu. Určenie ochranných pásem je podmienkou na vydanie 

povolenia na prevádzku verejného letiska alebo leteckého pozemného zariadenia (§ 32 ods. 1). 

Podľa ustanovenia § 29 ods. 3 leteckého zákona Dopravný úrad v rozhodnutí o určení 

ochranných pásem zakáže alebo obmedzí v ochranných pásmach najmä umiestňovať stavby alebo 

zariadenia, vysádzať porasty alebo ich nechať rásť nad určenú mieru a vykonávať činnosti, ktoré 

môžu ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky. 

Podľa ustanovenia § 29 ods. 4 leteckého zákona sú vlastníci stavieb a zariadení nestavebnej 

povahy v ochranných pásmach povinní, ak to vyžaduje zaistenie bezpečnosti leteckej prevádzky, 

umiestniť a udržiavať na týchto objektoch letecké prekážkové značenie; náklady na dodatočné 

umiestnenie a údržbu leteckého prekážkového značenia v ochrannom pásme už prevádzkovaného 

letiska alebo leteckého pozemného zariadenia uhrádza prevádzkovateľ letiska alebo leteckého 

pozemného zariadenia.  

Podľa ustanovenia § 46 ods. 1 písm. b) leteckého zákona je orgánom štátnej správy 

v civilnom letectve Dopravný úrad. 

Podľa ustanovenia § 48 ods. 1 písm. r) leteckého zákona Dopravný úrad určuje ochranné 

pásma letísk a leteckých pozemných zariadení (§ 29 ods. 2).  

Podľa ustanovenia § 33 ods. 2 stavebného zákona ak je na územné konanie, ktorým sa 

vydáva rozhodnutie o využití územia alebo o chránenom území či o ochrannom pásme, príslušný 

podľa osobitných predpisov iný orgán štátnej správy než príslušný stavebný úrad, dohodne sa 

tento orgán o návrhu rozhodnutia alebo opatrenia so stavebným úradom.  

Podľa ustanovenia § 41 ods. 1 stavebného zákona je možné územné rozhodnutie, ktoré je 

právoplatné, nahradiť novým územným rozhodnutím, ak to umožňuje územnoplánovacia 

dokumentácia alebo iné podklady pre územné rozhodnutie alebo podmienky v území. 

Podľa ustanovenia § 42 ods. 2 sa verejnou vyhláškou oznámi územné rozhodnutie o 

umiestnení líniovej stavby a v odôvodnených prípadoch aj o umiestnení zvlášť rozsiahlej stavby, 

stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj rozhodnutie o využití územia a o ochrannom 

pásme, ak sa týka rozsiahleho územia. Doručenie sa uskutoční vyvesením územného rozhodnutia 

na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

Podľa ustanovenia § 140 stavebného zákona ak nie je výslovne ustanovené inak, vzťahujú  

sa na konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní. 

Podľa ustanovenia § 3 ods. 1 správneho poriadku je správny orgán povinný chrániť záujmy 

štátu a spoločnosti a dôsledne vyžadovať plnenie povinností. 

Podľa ustanovenia § 3 ods. 2 správneho poriadku správne orgány sú povinné postupovať  

v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, 

ktorých sa konanie týka, a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne 

obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy. Účastníkom 
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konania, zúčastneným osobám a iným osobám, ktorých sa konanie týka, musia správne orgány 

poskytovať pomoc a poučenia, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu. 

Podľa ustanovenia § 3 ods. 4 správneho poriadku správne orgány sú povinné svedomite                   

a zodpovedne sa zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom konania, vybaviť ju včas  

a bez zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správnemu 

vybaveniu veci. Ak to povaha veci pripúšťa, má sa správny orgán vždy pokúsiť o jej zmierne 

vybavenie. Správne orgány dbajú na to, aby konanie prebiehalo hospodárne a bez zbytočného 

zaťažovania účastníkov konania a iných osôb. 

Podľa ustanovenia § 3 ods. 5 správneho poriadku rozhodnutie správnych orgánov musí 

vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní  

o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely. 

Podľa ustanovenia § 32 ods. 1 správneho poriadku, je správny orgán povinný zistiť presne                

a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. 

Zistením skutočného stavu veci sa rozumie zistenie všetkých podstatných skutočností v súlade                  

s príslušným hmotnoprávnym predpisom. Úplnosť znamená povinnosť správneho orgánu zistiť 

všetky rozhodujúce skutočnosti bez ohľadu na to, či budú v prospech alebo neprospech účastníka. 

Podľa ustanovenia § 46 správneho poriadku rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi  

a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať  

zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti. 

Podľa § 47 ods. 1 správneho poriadku rozhodnutie musí obsahovať výrok, odôvodnenie  

a poučenie o odvolaní (rozklade). Odôvodnenie nie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom 

konania vyhovuje v plnom rozsahu. 

Podľa ustanovenia § 47 ods. 3 správneho poriadku v odôvodnení rozhodnutia správny orgán 

uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri 

hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých 

rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami  

k podkladom rozhodnutia. 

Správny poplatok bol v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch  

v znení neskorších predpisov (položka 91 písm. e), bod 2) uhradený vo výške 200,- € (slovom 

dvesto eur) dňa 17.01.2020. 

Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je dokumentácia „Ochranné pásma heliportu pre 

vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu Fakultnej nemocnice Trenčín“ z novembra 2019, ktorú 

spracoval Prof. Ing. Antonín Kazda, CSc. (autorizovaný stavebný inžinier SKSI registračné číslo 

0198*A*2-1). 

Na základe všetkých hore uvedených skutočností bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je to 

uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať rozklad, a to v lehote do 15 dní odo dňa jeho 

oznámenia (doručenia). O rozklade rozhoduje predseda Dopravného úradu na základe návrhu ním 

zriadenej osobitnej komisie. 

Rozklad sa podáva na Dopravný úrad so sídlom Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava 

21, poštou alebo osobne do podateľne v sídle úradu, alebo elektronicky prostredníctvom 

ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk. 
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Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po nadobudnutí jeho právoplatnosti za 

predpokladu vyčerpania riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

Príloha:  

 Dokumentácia ochranných pásiem (textová a grafická časť) /ďalej len „DOP“/ vo forme podľa 

údajov v rozdeľovníku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 

Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia: 

 

 

Odtlačok pečiatky a podpis pracovníka 

zodpovedného za zverejnenie: 

 

 

Odtlačok pečiatky a podpis pracovníka 

zodpovedného za zverejnenie: 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

Účastníkom konania (podľa § 34 stavebného zákona) formou verejnej vyhlášky 

Na vedomie: 

 Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, odbor regionálneho rozvoja, oddelenie životného 

prostredia a územného plánovania, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO: 

36 126 624 /paré č. 6 DOP/ 

 Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, odbor investícií a vnútornej prevádzky, oddelenie 

investícií, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO: 36 126 624 /sken DOP v 

elektronickej forme/ 

 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej správy ochrany prírody, 

Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810 /sken DOP v elektronickej forme/ 

 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 

Trenčín, IČO: 00 151 866 /sken DOP v elektronickej forme/ 

 Okresný úrad Trenčín , odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania, 

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, IČO: 00 151 866 /sken DOP v elektronickej forme/ 

Ing. Ivan Hasiček 

riaditeľ 

divízia civilného letectva 
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 Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00 610 470  

(v zastúpení Prof. Ing. Antonínom Kazdom, konateľom Airport Consulting s.r.o., so sídlom 

Marček 74, 013 32 Svederník, IČO: 50 918 028) /paré č. 3 DOP/ 

 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín, IČO: 36 351 156 /sken 

DOP v elektronickej forme/ 

 Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín, IČO: 00 312 037 /paré č. 4 DOP/ 

 Mesto Trenčín, Mestský úrad v Trenčíne, Útvar stavebný a životného prostredia, Farská 10, 

911 64 Trenčín, IČO: 00 312 037 / paré č. 7 DOP / 

 Mesto Trenčín, Mestský úrad v Trenčíne, Útvar územného plánovania, Mierové námestie 2, 

911 64 Trenčín, IČO: 00 312 037 / paré č. 5 DOP / 

 AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o., Na letisko, Letisko Poprad-Tatry, 058 98  Poprad, 

IČO: 00 697 516 (prevádzkovateľ VZZS) /sken DOP v elektronickej forme/ 
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