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Vec: Žiadosť o predĺženie lehoty na vydanie územného rozhodnutia na stavbu 
„Polyfunkčný bytový dom Štefánikova prestavba a prístavba“ - odpoveď

Na Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bjdovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej 
správy (ďalej iba OU Trnava - OVBP2) bola dňa 26. 03. 2018 doručená Vaša žiadosť o predĺženie 
lehoty na vydanie územného rozhodnutia na stavbu „Polyfunkčný bytový dom Štefánikova 
prestavba a prístavba“.

V predmetnej veci ste listom č. OSaŽP/88-2139/2018/GD zo dňa 19. 01. 2018 žiadali 
OU Trnava - OVBP2 ako nadriadený orgán o predĺženie lehoty konania vo veci stavby 
„Polyfunkčný bytový dom Štefánikova prestavba a prístavba.

OU Trnava - OVBP2 Vašej žiadosti vyhovel a listom č. OU-TT-OVBP2-1018/005848/Ga 
zo dňa 05. 02. 2018 Vám v súlade s ust. § 49 ods. 2 správneho poriadku lehotu na vydanie 
územného rozhodnutia na uvedenú stavbu predĺžil do Vami požadovaného termínu 
26. 03.2018.

V súčasnej žiadosti žiadate o predĺženie lehoty na vydanie územného rozhodnutia na stavbu 
„Polyfunkčný bytový dom Štefánikova prestavba a prístavba“ z dôvodu, že investor plánuje 
prepracovať celú projektovú dokumentáciu umiestňovanej stavby, a to z dôvodu vysporiadania sa 
s námietkami účastníkov konania.

Vzhľadom k uvedenému žiadate OU Trnava - OVBP2 v zmysle ust. § 49 ods. 2 správneho 
poriadku o predĺženie lehoty na vydanie územného rozhodnutia na predmetnú stavbu do lehoty 
09. 07. 2018.
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OU Trnava - OVBP2 Vašej žiadosti vyhovuje a lehotu na vydanie územného rozhodnutia 
na stavbu „Polyfunkčný bytový dom Štefánikova prestavba a prístavba“ v súlade s ust. § 49 ods. 2 
správneho poriadku Vám predlžuje do lehoty 09. 07. 2018.

Zároveň Vás OU Trnava - OVBP2 informuje, že ak sa v konaní opätovne vyskytne 
prekážka, v dôsledku čoho určitý čas nemožno v konaní pokračovať, stavebný úrad, mesto Trnava 
v zmysle ust. § 29 správneho poriadku konanie preruší a vyzve investora na odstránenie 
nedostatkov podania, v určenej lehote stavebným úradom. K prerušeniu konania môže dôjsť 
v ktorejkoľvek etape správneho konania až do vydania rozhodnutia vo veci samotnej.
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Na vedomie
1. Ing. Michaela Marková, Tupolevova 10, 851 01 Bratislava
2. Mestský úrad Trnava, odbor územného rozvoja a koncepcií
3. Mestský úrad Trnava, odbor dopravy a komunálnych služieb
4. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová ulica č. 1, 917 02 Trnava
5. ISMONT, s.r.o., Ulica Strojárenská 1C, 917 02 Trnava
6. OU Trnava - OVBP2 - do spisu
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