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Oznámenie 
verejnou vyhláškou

o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon /, v znení neskorších predpisov.

Žiadatelia Stane Ribič a manželka Anica Ribič, Ulica Vladimíra Clementisa 36, 
917 01 Trnava v zastúpení Ing. Jozefom Šulkom, Hraničná ulia 22, 917 05 Trnava podali dňa 
27.04.2018 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
„Rodinný dom- prestavba, nadstavba, prístavba“.

Mesto Trnava - správny orgán na základe § 27 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako príslušný stavebný úrad podľa ust. 
§117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v zmysle § 61 ods. 4 
stavebného zákona oznamuje dotknutým orgánom a známym účastníkom konania začatie 
stavebného konania stavby:

„Rodinný dom- prestavba, nadstavba, prístavba“

Ulica Oblúková 7
5384/1 a 5384/2- RD-prestavba, nadstavba, prístavba 
8922/1 - navrhovaná prípojka NN 
Trnava, č.864790 
T rnava
Anica Ribič, Ulica Vladimíra Clementisa 36, 917 01 Trnava 
Stane Ribič, Ulica Vladimíra Clementisa 36, 917 01 Trnava 
Ing. Jozef Šulko, Hraničná 22, 917 05 Trnava

miesto stavby: 
na pozemku parc.č:

katastrálne územie: 
obec:
pre stavebníka: 

projektant:

Uvedeným dňom bolo zahájené spojené územné a stavebné konanie. Rozhodnutím 
č. OSaŽP/33365-42971/2018/DD zo dňa 10.05.2018 bolo stavebné konanie prerušené 
a stavebník bol vyzvaný na doplnenie žiadosti. Následne po doplnení, stavebný úrad pokračuje 
v konaní.

Pretože návrh na stavebné povolenie poskytuje dostatočné podklady na posúdenie, 
upúšťa stavebný úrad od ústneho pojednávania.

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky k návrhu najneskôr 
do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak nebude na ne prihliadnuté.
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Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť 
svoje pripomienky a námietky účastníci stavebného konania, inak stavebný úrad nemusí na 
ne prihliadnuť. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, 
stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži.

Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí stavebného konania, neoznámi v 
určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so 
stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Do podkladov rozhodnutia a projektovej dokumentácie možno nahliadnuť na MsÚ 
v Trnave, odbore stavebnom a životného prostredia č. dverí 233 - v 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.).

V prípade zastupovania niektorého z účastníkov konania, zástupca predloží 
splnomocnenie od účastníka konania.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb. 
/stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov.

Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Trnava. Za 
deň doručenia sa pokladá posledný deň tejto lehoty.

Vyvesenie oznámenia oznámi Mestský úrad v Trnave spôsobom v mieste obvyklým 
a na svojej internetovej stránke mesta www.trnava.sk.

Ing. Iveta Miterková
vedúca odboru stavebného a životného prostredia 

na základe písomného poverenia

Príloha na vyvesenie: situácia s vyznačením navrhovanej stavby

vyvesené dňa zvesené dňa

http://www.trnava.sk
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Doručí sa
účastníci konania formou verejnej vyhlášky:

1. Stane Ribič, Ulica Vladimíra Clementisa 36, 917 101 Trnava
2. Anica Ribič, Ulica Vladimíra Clementisa 36, 917 01 Trnava
3. Splnomocnený a projektant: Ing. Jozef Šulko, Hraničná 22, 917 05 Trnava
4. JUDr. Milan Tollarovič, 919 01 Košolná 155
5. MUDr. Daniela Tollarovičová, Na hlinách 11,917 01 Trnava
6. Juraj Žigardy, Oblúková 8, 917 01 Trnava
7. Peter Žigardy Oblúková 8, 917 01 Trnava
8. Stavebný dozor; Marek Hrušovský, Rošlímska 3, 919 27 Brestovany
9. právnickým a fyzickým osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo 

stavbám v predmetnom území vrátane susediacich pozemkov a stavieb, vlastníci bytov 
a nebytových priestorov bytového domu;
- súp. č. 6777, parc.č. 5312/9, k.ú. Trnava

- na vedomie:
10. Mesto Trnava, MsÚ - odbor územného rozvoja a koncepcií
11. Stane Ribič, Ulica Vladimíra Clementisa 36, 917 101 Trnava
12. Anica Ribič, Ulica Vladimíra Clementisa 36, 917 01 Trnava
13. Splnomocnený a projektant: Ing. Jozef Šulko, Hraničná 22, 917 05 Trnava
14. JUDr. Milan Tollarovič, 919 01 Košolná 155
15. MUDr. Daniela Tollarovičová, Na hlinách 11, 917 01 Trnava
16. Juraj Žigardy, Oblúková 8, 917 01 Trnava
17. Peter Žigardy Oblúková 8, 917 01 Trnava

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




