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OZNÁMENIE

O ZAČATÍ KOLAUDAČNÉHO KONANIA

Navrhovateľ STEFE Trnava, s.r.o., IČO 36277215, Ulica Františkánska 16, 917 01 Trnava 
zastupujúci stavebníkov viastníkov bytového domu s. č. 6441, Ulica Hiboká 23, 24, 25, 26 Trnava 
podal dňa 03.05. 2018 na Mesto Trnava návrh na kolaudáciu stavby:

„Bytový dom - obnova bytového domu“

miesto stavby: 
na pozemku pare.č: 
katastrálne územie: 
obec:
pre stavebníka:

Ulica Hlboká 23, 24, 25, 26 Trnava
5671/107
Trnava, č.864790
Trnava
vlastníkov bytového domu s. č. 6441,
Ulica Hiboká 23, 24, 25, 26, Trnava
Ing. Tibor Psalman, Stromová 8, 920 01 Piešťany

Uvedeným dňom podania návrhu bolo začaté kolaudačné konanie.

Mesto Trnava ako prísiušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom piánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„stavebný zákon"), v súlade s ust. § 80 ods.1 stavebného zákona oznamuje všetkým známym
účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania a na prerokovanie návrhu

nariaďuje

ústne pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním na

deň 14. 06. 2018 (t.i. štvrtok) o 9,00 hod.

so stretnutím pozvaných

pred bytovým domom s. č. 6441, Ulica Hlboká 23, Trnava.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na MsÚ 
v Trnave, odbore stavebnom a životného prostredia - v stránkových dňoch (pondelok, štvrtok: v čase 
8.30-11.30 hod., 12.30-15.00 hod., stredu: v čase 8.30-11.30 hod., 12.30-16.00 hod., piatok: v čase 
8.30-11.30 hod., 12.30-14.00 hod.) a pri ústnom pojednávaní.

Podľa § 80 ods. 2 stavebného zákona účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje 
námietky a stanoviská uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.
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Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť 
písomné plnomocenstvo s podpisom toho účastníka, ktorý sa nechá zastupovať.

Pred vydaním kolaudačného rozhodnutia sú stavebníci povinní doložiť
- splnomocnenie vlastníkov bytového domu pre STEFE Trnava, s. r, o. 

v kolaudačnom konaní
- revíznu správu bleskozvodov

na zastupovanie

V súlade s § 49 ods, 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) Vás 
upovedomujeme o tom, že Vaša žiadosť nebude vybavená do 30 dní od začatia konania (resp, od 
úplného doplnenia žiadosti) z dôvodu, že preskúmanie žiadosti si vyžaduje oboznámenie účastníkov 
konania a dotknutých orgánov.

MESTO TRNAVA 
MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE 

55

Ing. Ivetá^ Miterková
vedúca odboru stavebného a životného prostredia 

na základe písomného poverenia

Doručí sa
- účastníkom konania formou verejnej vyhlášky^

1. STEFE Trnava s. r. o.. Ulica Františkánska 16, 917 01 Trnava zastupujúci stavebníkov 
vlastníkov bytového domu s.č.6441, Ulica Hlboká 23, 24, 25, 26 , Trnava

2. ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou - vlastníci bytov a nebytových priestorov stavby 
s.č.6441, umiestneného na pozemku pare.č. 5671/107 v k.ú. Trnava

3. Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1,917 01 Trnava
- dotknuté orgány:
4. OR HaZZ, Ulica Rybníková 9, Trnava
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Ulica Limbová 6, Trnava
6. OÚ v Trnave - odbor starostlivosti o ŽP, Ulica Kollárova 8, Trnava
7. Inšpektorát práce. Ulica Jána Bottu 4, 917 08 Trnava

Na vedomie
- na ústne pojednávanie sa prizýva

8. STEFE Trnava s. r. o.. Ulica Františkánska 16, 917 01 Trnava zastupujúci stavebníkov 
vlastníkov bytového domu s.č.6441. Ulica Hlboká 23, 24, 25, 26, Trnava

9. Dodávateľ: DOMALL s. r. o.. Rovná 2, 917 01 Trnava
10. Projektant: Ing. Tibor Psalman, Stromová 8, 921 01 Piešťany
11. Mestský úrad Trnava - odbor územného rozvoja a koncepcií
12. Mestský úrad Trnava - odbor právny a majetkový
13. Mestský úrad Trnava - odbor dopravy a komunálnych služieb
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Verejná vyhláška

Táto písomnosť sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na 
úradnej tabuli MESTA TRNAVA, mesta Trnava. Za deň doručenia sa považuje 15. deň 
vyvesenia oznámenia. Zároveň sa písomnosť zverejňuje na elektronickej úradnej tabuli 
Mesta Trnava, dostupnej na www.trnava.sk.

Potvrdenie o vyvesení a zvesení verejnej vyhlášky:

Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia:.

Pečiatka a podpis: Pečiatka a podpis:

Zodpovedný: Mestský úrad v Trnave - OSaŽP, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava 
Ing. Biažena Šimončičová - vedúca stavebného úradu

http://www.trnava.sk

