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Oznámenie 

verejnou vyhláškou

o začatí spojeného územného a stavebného konania podľa § 39a ods. 4, § 61 ods.1 
zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon /, 
v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon).

Stavebník Tomáš Šrubař, Ulica Železná 2A, 917 01 Trnava podal dňa 
31.07,2018 na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu 
stavby pred jej dokončením: „Rodinný dom s garážou- prestavba, prístavba 
a nadstavba, vytvorenie bytovej jednotky“ na

„Rodinný dom s garážou - novostavba“

spočívajúcu v zmene prístavby, prestavby a nadstavby RD na novostavbu RD, z dôvodu 
odstránenia základov pôvodného RD (ktoré mali byť v zmysle vydaného stavebného povolenia
zachované), v zmene osadenia stavby a posunutie garáže :

miesto stavby: 

na pozemku pare.č:

katastrálne územie: 
obec:
pre stavebníka: 
projektant:

Ulica Bernolákova 23 
Ulica Železná 
5996/1 - RD
8956 - prístup a príjazd 
8958/1- navrhovaná prípojka NN 
Trnava, č.864790 
Trnava
Tomáš Šrubař, Ulica Železná 2A, 917 01 Trnava 
Ing. arch. Rastislav Boeán, Hlboká 22, 91701 Trnava

Dňom podania bolo zahájené spojené územné a stavebné konanie. Mesto Trnava ako 
príslušný správny orgán podľa § 27 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v 
znení zmien a doplnení , v súlade s ust. § 61 ods.1, § 68, § 117 ods.1 a § 140 zákona č, 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov oznamuje začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením dotknutým 
orgánom a známym účastníkom konania. Pretože návrh na stavebné povolenie poskytuje 
dostatočné podklady na posúdenie, upúšťa stavebný úrad od ústneho pojednávania. 
Neznámym účastníkom konania oznamuje, v súlade s ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) začatie spojeného územného a stavebného konania 
verejnou vyhláškou.
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Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky k návrhu 
najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak nebude na ne 
prihliadnuté.

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.

Súčasne stavebný úrad účastníkov konania podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona 
upozorňuje, že na námietky a pripomienky, ktoré nebudú uplatnené v tomto prvostupňovom 
konaní v určenej lehote, hod uplatnené mohli byť, sa neprihliadne v odvolacom konaní.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na MsÚ v Trnave, odbore stavebnom a 
životného prostredia - v úradných dňoch (pondelok: v čase 9.00-11.30 hod., 12.30-15.00 
hod., stredu; v čase 9.00-11.30 hod., 12.30-16.00 hod., piatok; v čase 9.00-11.30 hod.) .

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca 
písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

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.

Toto oznámenie má pre neznámeho účastníka konania, ktorého pobyt nie je 
známy (podielového spoluvlastníka pozemku p. č. 2970 v k.ú. Trnava) povahu verejnej 
vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). 
Oznámenie spolu s prílohou musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli 
Mesta Trnava. Za deň doručenia neznámym účastníkom sa pokladá posledný deň 
vyvesenia tohoto oznámenia

MESTO TRNAVA 
MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE .

Ing. Iveta Miterková
vedúca odboru stavebného a životného prostredia 

na základe písomného poverenia

Doručí sa
- účastníci konania:
1. Tomáš Šrubař, Ulica Železná 2A, 917 01 Trnava
2. Ružena Šrubařová, Ulica Železná 2A, 917 01 Trnava
3. Marek Brežný, Bernolákova 21, 917 01 Trnava
4. Projektant; Ing. arch. Rastislav Boeán, Hlboká 22, 91701 Trnava
5. Stavebný dozor. Ing. Viliam Šiška, Na vŕšku 406/19, 919 51 Špačince
6. Eva Brežná, neznáma účastníčka - verejnou vyhláškou

Na vedomie
7. Mestský úrad Trnava - odbor územného rozvoja a koncepcií
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Verejná vyhláška

Táto písomnosť sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na 
úradnej tabuli Mesta Trnava. Za deň doručenia sa považuje 15. deň vyvesenia oznámenia. 
Zároveň sa písomnosť zverejňuje v rovnakej lehote na elektronickej úradnej tabuli Mesta 
Trnava.

Potvrdenie o vyvesení a zvesení vereinei vyhlášky:

Mesto Trnava - úradná tabuľa - zverejnené podobu 15 dní;

Dátum vyvesenia:.. 

Pečiatka a podpis;

Dátum zvesenia;.

Pečiatka a podpis;

Mesto Trnava - internetová stránka (úradná tabuľa) zverejnené po dobu 15 dni:

Dátum vyvesenia:. 

Pečiatka a podpis:

Dátum zvesenia:.

Pečiatka a podpis;

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


