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ROZHODNUTIE

(VEREJNÁ VYHLÁŠKA)

Mesto Trnava - správny orgán podľa § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení, v znení zmien a doplnení, 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) rozhodlo podľa § 60 ods. 2 písm. e) stavebného 
zákona a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vo veci vydania 
stavebného povolenia takto:

zastavuje

konanie vo veci vydania stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby s. č, 6329:

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

projektant:

Obnova bytového domu Mozartova 7, 8, 9

Ulica Mozartova 7, 8, 9 Trnava 
1635/85
Trnava, č.864790 
Trnava
vlastníkov bytového domu s.č 6329,
Ulica Mozartova 7, 8, 9 Trnava
Ing. Martin Wagner, BEWA s.r.o., Ovocná 12, 917 08 Trnava

Odôvodnenie

Navrhovateľ TT- KOMFORT s. r. o., Trnava, IČO: 36 277 215, Ulica Františkánska 16, 917 01 
Trnava zastupujúci stavebníkov vlastníkov bytového domu s. č. 6392, Ulica Mozartova 7, 8, 9 Trnava 
podal dňa 27. 11. 2015 na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu 
dokončenej stavby súp, č. 6392 - Obnova bytového domu Mozartova 7, 8, 9 Trnava. Mesto Trnava ako 
príslušný stavebný úrad oznámením verejnou vyhláškou č. OSaŽP/32666-81794/2015/Ká zo dňa 01, 12. 
2015 oznámilo začatie stavebného konania. Verejná vyhláška bola zverejnená na úradnej tabuli Mesta 
Trnava aj na internetovej stránke mesta v dňoch 02.12. 2015- 17. 12. 2015,
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Dňa 08. 12. 2015 boli stavebnému úradu doručené „Námietky a pripomieky k stavebnému 

konaniu" účastníka konania, predmetom ktorých bola skutočnosť, že platnosť uznesení schôdze 
vlastníkov bytov bytového domu s. č. 6392, Ulica Mozartova 7, 8, 9 Trnava zo dňa 23. 09. 2013, na 
základe ktorých došlo k výberu projektanta je predmetom súdneho konania sp.zn. 8C/560/2013 
vedeného Okresným súdom Trnava.

Mesto Trnava sa dňa 28. 01. 2016 obrátilo na Okresný súd Trnava so žiadosťou o infornáciu, či 
na Okresnom súde Trnava prebieha konanie v predmetnej veci a zároveň požiadalo o doručenie 
právoplatného rozhodnutia súdu.

Dňa 15. 06. 2016 Mesto Trnava rozhodnutím verejnou vyhláškou č. OSaŽP/1685- 
56325/2016/Ká stavebné konanie prerušilo až do doby predloženia právoplatného rozhodnutia 
Okresného súdu v Trnave vo veci platnosti uznesení zo schôdze vlastníkov bytov. Odpoveď Okresného 
súdu nebola do dnešného dňa na Mesto Trnava doručená.

Nakoľko dňa 13. 11. 2018 požiadal zástu|}ca vlastníkov bytového domu s. č. 6329, Ulica 
Mozartova 7, 8, 9 Trnava STEFE Trnava s. r. o., IČO 36 277 215, Františkánska 16, 917 01 Trnava 
o späťvzatie žiadosti o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby Obnova 
bytového domu Mozartova 7, 8, 9 z dôvodu zmeny rozsahu a účelu obnovy bytového domu. 
Mesto Trnava rozhodlo tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a konanie 
zastavilo.

Toto rozhodnutie má v zmysle § 26 správneho zákona povahu verejnej vyhlášky a bude 
vyvesené na úradnej tabuli mesta Trnava po dobu 15 dní. Za deň doručenia sa pokladá posledný 
deň tejto lehoty.

Vyvesenie tohto rozhodnutia oznámi Mestský úrad v Trnave aj na svojej internetovej stránke 
vvww.trnava.sk.

Poučenie

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný 
prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na 
tunajšiu obec - Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava, prostredníctvom Mestského úradu 
v Trnave, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom 
podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.).

vyvesené dňa zvesené dňa
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Doručí sa
- účastníci konania verejnou vyhláškou;
1. STEFE s.r.o,, Františkánska 16, 917 01 Trnava

zastupujúci stavebníkov vlastníkov bytového domu s,č. 6392, Mozartova 7, 8, 9, Trnava
2. Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava
3. projektant; Ing. Martin Wagner, BEWA s. r. o,. Ovocná 12, 917 08 Trnava
4. ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou - vlastníci bytov a nebytových priestorov a vlastníci

pozemkov a stavieb, ktorých vlastnícke alebo iné 
práva môžu byť zmenou dokončenej stavby
S.Č.6329 dotknuté

- dotknuté orgány:
5. OR Hasičského a záchranného zboru. Ulica Rybníková 9, Trnava
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Ulica Limbová 6, Trnava
7. OÚ ŽP Trnava - odbor starostlivosti o ŽP, Ulica Kollárova 8, Trnava
Na vedomie
8. STEFE s.r.o.. Františkánska 16, 917 01 Trnava
9. Mestský úrad Trnava - odbor územného rozvoja a koncepcií

Prílohy pre stavebníka (zaslané po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zastavení 
konania);

kópia katastrálnej mapy 
výpis z listu vlastníctva č. 7742
zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov zo dňa 23. 09, 2013 a 16.12.2013 
vyjadrenie OÚ Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, OR HaZZ v Trnave 
posudok na výskyt chránených živočíchov 2x 
zmluva o výkone správy
zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov zo dňa 12. 11.2015 
3 x projektová dokumentácia

Zodpovédnýí^estský úrad v Trnave - odbor stavebný a životného prostredia, 
/Ing. Iveta Miterková, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava


