
Mesto Trnava 
Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo 
OSaZP/528-
1586/2018/Jč 

Vybavuje/linka 
Ing. Jurčová 
033/ 32 36 347 

Trnava 
11.01.2018 

Vec : Zverejnenie informácie o podaní žiadosti 

Stavebník M & S Development, s.r.o., Coburgova ulica 9005/82, 917 02 Trnava, 
IČO 50 901311 vzastúpení Richard Kruksa, Legionárska 22, 917 01 Trnava podal dňa 
22.12.2017 žiadosť o vydanie stavebného povolenia 

na stavbu : „Bytový dom s vybavenosťou" 

miesto stavby : Kopánka - Pekné pole VII Trnava 

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby č..OSaŽP/33551-
71280/2017/Jčzodňa 17.08.2017. 

Mesto Trnava ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 a § 140 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon"), v zmysle § 58a ods. 3 stavebného zákona 
zverejňuje kópiu žiadosti o stavebné povolenie zo dňa 22.12.2017 (bez príloh). 

Návrh bol posudzovaný v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. 
Dokument je prístupný na stránke http://enviroportal.Sk/sk/eia./. 

MESTO TRNAVA 

MESTSKÝ ÚRAD '•' TRNAVE \ 

,, JLŽU~ ŽĹS— 

Ing. Iveta Miterková 
vedúca odboru stavebného 

a životného prostredia 

Príloha : 
Kópia žiadosti o stavebné povolenie (bez príloh) zo dňa 22.12.2017 

Zverejnením informácie stavebný úrad spĺňa povinnosť vyplývajúcu z § 58a ods. 3 
stavebného zákona. Kópia žiadosti o stavebné povolenie musí byť zverejnená počas 
trvania konania až do jeho právoplatného ukončenia. 
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Žiadosť o zverejnenie : 
Do doby právoplatného ukončenia stavebného konania : 

- Na úradnej tabuli Mesta Trnava 
- Na internetovej stránke Mesta Trnava 

Potvrdenie dátumu zverejnenia : 

Na úradnej tabuli Mesta Trnava 

Zverejnené od : 12. JAN. 2018 

MESIO TRNAVA 
XiiSTSKY ÚRAD V TRNAVE 

~ „. . . . S ^ HLAVNÁ 1 
Pečiatka a podpis : ^^917ZIJTBNAVA 

Na internetovej stránke Mesta Trnava 

Zverejnené od : 

-. ia Trnnva . . . . . J v "..•.-•••-•;? 
Odbor orqnniiainý a vrsúíGrriíij £<:>: § -,-
Dokument vyvesený 

n.,, 12. JAN. 2018 hod 
Ulici \-J J .1 

Podpis: 
Dokument zvesený 
Dňa hod. 

Zverejnené do : 

Pečiatka a podpis : 

Zverejnené do : 

Pečiatka a podpis : 

MESTO TRNAVA 

i KESTSÚÝXIRAD V TRNAVE -é 
Pečiatka a podpis 

Zodpovedný: Mestský úrad Trnava - odbor stavebný a životného prostredia, 
Ing. Iveta Miterkova, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava 



MESTO Trnava 
MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE 
Odbor stavebný a životného prostredia 
Ulica Trhová č.3 

J-3FI7 71 Trnava j j TRNAVA 
l^Qj Mestekv úrad v Trnave 

Číslo spisu: 

-Vec-T 
jfrw 

V Trnave, dňa 22.12.2017 

ŽIADOSŤ O STAVEBNÉ POVOLENIE 

názov stavby: Bytový dom s vybavenosťou v obci Trnava 
podľa § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení noviel a § 8 vyhl.č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona 

Ziadatef (stavebník): 
Názov: 
Sídlo žiadateľa, vrátane PSČ: 
IČO: 
V zastúpení: 

Tel. číslo: 

M&S Development, s.r.o. 
Coburgova ul. 9005/82, 917 02 Trnava 
50 901 311 
Richard Kruksa, Legionárska 22, 917 01 Trnava, na 
základe plnej moci 
0905 478 582 

Druh, účel a miesto stavby: 
Bytový dom s vybavenosťou, samostatne stojaci so 4.NP a 1 .PP, v meste Trnava 

Parcelné Čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku podfa katastra nehnuterností: 

Pare. č. : 4022/198 o výmere 1363 m2, vedený ako ost. plochy 
4022/199 o výmere 469 m2, vedený ako orná pôda 
4022/200 o výmere 483 m2, vedený ako ost. plochy 
4022/201 o výmere 468 m2, vedený ako ost. plochy 
4022/202 o výmere 77 m2, vedený ako ost. plochy 
4022/203 o výmere 110 m2, vedený ako ost. plochy 
4022/204 o výmere 115 m2, vedený ako ost. plochy 
4022/205 o výmere 37 m2, vedený ako ost.plochy 
4022/206 o výmere 34 m2, vedený ako ost. plochy 
4022/207 o výmere 67 m2, vedený ako orná pôda 
4022/209 o výmere 55 m2, vedený ako orná pôda 
4022/210 o výmere 20 m2, vedený ako orná pôda 
4022/211 o výmere 280 m2, vedený ako ost. plochy 
4022/215 o výmere 19 m2, vedený ako ost. plochy, 

všetky v katastrálnom území Trnava 

Parcelné čísla ostatných pozemkov, ktoré sa použijú ako stavenisko: 

Predpokladaný termín dokončenia stavby 
mesiac-rok: 



I 

Vlastnícke právo (alebo iné právo) k stavebnému pozemku : 
K pozemku, na ktorom má byť stavba uskutočnená má stavebník : 
- vlastnícke právo 

Územné rozhodnutie vydal: Mesto Trnava 
Pod číslom OS a ŽP/33551-71280/2017/Jč Dňa: 17.8.2017 

Zoznam a adresy účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi - mená, 
priezviská a adresy vlastníkov susedných nehnuteľností: 
(pri líniových stavbách a stavbách mimoriadne rozsiahlych, s veľkým počtom účastníkov 
stavebného konania sa zoznam a adresy účastníkov neuvádzajú) 

Údaie o dokumentácii: 
Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval (uviesť meno, adresu projektanta i číslo 
oprávnenia): 
ateliér hipík, Ing. Marcel Hipík, 5625*11 

Spôsob uskutočnenia stavby: 
- dodávateľsky: zhotoviteľ CS, s.r.o, Strojárenská 5487, 917 02 Trnava 

Odhad stavebných nákladov: eur 

Základné údaie o stavbe, jej členení, technickom a výrobnom zariadení, budúcej 
prevádzke a jej vplyve na životné prostredie a zdravie ľudí a o súvisiacich opatreniach: 
Objekt je navrhnutý ako samostatne stojaci, so 4.NP a 1.PP, s nepravidelným pôdorysom 
v tvare „U", s plochou strechou. 

4~ 
podpis žiadateľa (stavebníka) 

U právnických osôb odtlačok pečiatky, 
meno, priezvisko, funkcia a podpis 

oprávnenej osoby 

/f^ 

Prílohy : 2x úplná projektová dokumentácia 


