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Vec : Zverejnenie informácie o podaní žiadosti 
 
 
Stavebník: Arboria Land Development, s.r.o., IČO 50 265 041, Legionárska 10, 821 07  
Bratislava-Staré Mesto, v zastúpení Walterom Silberhornom, Ulica Hospodárska 31, 917 01 
Trnava, podal dňa  05. 08. 2019 žiadosť o vydanie  stavebného povolenia na zmenu stavby pred 
dokončením:  
 

„Obytný súbor - Zátvor II. Piešťanská cesta“ 
 
v rozsahu stavebného objektu: „Bytový dom  s nebytovými priestormi BD1“ 
 
miesto stavby : Novomestská ulica, Trnava 
 
Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie č. OSaŽP/979-14216/2018/Ivá zo dňa 03. 05. 2018 
a rozhodnutie o zmene zmeny stavby pred dokončením č. OSaŽP/34742-84698/2018/Ivá zo dňa 
12. 11. 2018. 
 
Mesto Trnava  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“),  v zmysle § 58a ods. 3 stavebného zákona zverejňuje kópiu žiadosti 
o rozhodnutie zmeny stavby pred dokončením zo dňa 05. 08. 2019 (bez príloh).  

 
Návrh bol posudzovaný v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktorý bol 
ukončený rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia Trnava č. 
G 2008/03448/ŠSMER/Šá zo dňa 10. 12. 2008 a následne zmena navrhovanej činnosti 
rozhodnutím Okresného úradu Trnave č. OU-TT-OSZP3-2017/018848/ŠSMER/Šá.  
 
Dokumenty sú prístupné na stránkach: 
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytny-subor-zatvor-ii-piestanska-cesta-trnava, 
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytny-subor-zatvor-ii-trnava-piestanska-cesta. 
 

 
 
          v.r. 
                               Ing. Iveta Miterková 
             vedúca odboru stavebného  
                 a životného prostredia 
                                                                                                                                       ./. 

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytny-subor-zatvor-ii-piestanska-cesta-trnava
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytny-subor-zatvor-ii-trnava-piestanska-cesta


OSaŽP/36541-96865/2019/lvá Strana 2

Príloha ; kópia žiadosti o stavebné povolenie (bez príloh) zo dňa 05. 08. 2019

Zverejnením informácie stavebný úrad spĺňa povinnosť vyplývajúcu z § 58a ods. 3 stavebného 
zákona. Kópia žiadosti o stavebné povolenie musí byť zverejnená počas trvania konania 
až do Jeho právoplatného ukončenia.

Žiadosť bude zverejnená do doby právoplatného ukončenia stavebného konania:
- na úradnej tabuli Mesta Trnava
- na internetovej stránke Mesta Trnava

Potvrdenie dátumu zverejnenia

Na úradnej tabuli Mesta Trnava

Zverejnené od i- 5. SEP 2013 Zverejnené do

Pečiatka a podpis :

r^iCi-wO li fiiivä, Mestský úrad v Trnave 
Odbor organizačný a vnútornej správy 
Dokument vyvesený
Dňa".5.'..S£P..20.19...... hod.............................

Podpis: .........................................
Dokument zvesený

Dňa............................. hod. ..
.p p fípfo;Na ihfér^ietovéj stránke’ Mestá't máva

Zverejnené od ; ^ 4 c.

Pečiatka a podpis

Zverejnené do :

Pečiatka a podpis

MESTD TRNAVA 
MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE 

55

Pečiatka a podpis ;

Zodpovedný: Mestský úrad Trnava - odbor stavebný a životného prostredia, 
Ing. Iveta Miterková, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava
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Ulica Trhová č.3 
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MESTO TRNAVA
Mestský úrad v Trnave
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Vec :
ŽIADOSŤ O ZMENU STAVBY PRED JEJ DOKONČENÍM
názov stavby 6L A OT

T^idA-i'A Pátou: A. ?iSA’srA>je>^ /VO'I
v obci...........................'...ľľ:;:...... ......................................................................................
podľa § 68 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení noviel a § 11 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona

Žiadater (stavebník ): P NDLy'T

Adresa (sídlo) navrhovateľa, vrátane PSČ:....r:77lQ.77.^.?.’írA....lP.^.^.'1....^X..^í7V'
Dátum narodenia (IČO).... írô.^.^.í7.‘1........................... číslo telefónu:......

Údaje o stavbe, ktorei sa zmena tvka : ______ r"
UčelstavbyT:..........'..................... ............ ......................................... ,...... ..................................

Miesto stavby (adresa a súpisné číslo):........................................................................................,...Parcelné číslo:.^
Kataster:.............. .............................................[..................................................... ....................... .......

Vydané:.... ............^...... ................................ ... ...*:1]^.^..'..Q.......................................................
Pod číslom, d ň a:.... Ä Aj. .^.7. fí. Ä.. .7.. .^.'Ť! j. .^.! .^. /!^. í .y. V>.............. .1^. .-.il .■.. .1 ^....

K pozemkom, na ktorých je stavba uskutočnená alebo k existujúcej stavbe, má
stavebník : ,
- vlastnícke právo.................................. ................................................................................................
- iné právo (uviesť aké)........................ 77............................................................................................

Opis navrhovaných zmien oproti stavebnému povoleniu a overenej dokumentácii:

■ 7' '^'Covc A' ü'I• ■ ■ 'ĹQ'ijT'■ 'AKj'i '^'A Cíývtř"''ô.S’fHT/0c>
U^j V/'Č t'^^iCľPi

*/ nehodiace sa prečiarknite



Vlastníci susedných nehnuteľností:...............................................................................

Údaje o dokumentácii: , . , m'n , ;l a- ^ , /
Dokumentáciu zmeny stavby vypracoval:..

Spôsob uskutočnenia zmeny stavby pred dokončením
- svojpomocne (meno a adresa stavebného dozora)

- dodávateľsky (názov a adresa dodávateľa)

Prílohy k žiadosti o zmenu stavby pred dokončením:
1) Dokumentáciu zmeny stavby (v 2 vyhotoveniach) obsahujúcu minim^

a) súhrnná správa v rozsahu navrhovanej zmeny
b) situačný výkres \
c) stavebné výkresy v rozsahu navrhovanej zmeny
d) statické posúdenie (v prípade zásahu do nosnej konštrukcie)

2) Pri zmene vlastníka stavby oproti pôvodnému stavebnému povoleniu je treba vlastnícke
právo preukázať listom vlastníctva alebo dokladom o inom práve k pozemku alebo k 
stavbe)

3) Kópiu pôvodného stavebného povolenia (v prípade, že stavebné povolenie nebolo vydané 
tunajším stavebným úradom)

4) Doklady o projednaní s dotknutými orgánmi a organizáciami:
- vyjadrenia správcov sietí (podľa rozsahu navrhovanej zmeny)
- stanovisko KPÚ v Trnave, Cukrová 1, Trnava (ak je stavba umiestnená v 

Mestskej pamiatkovej rezervácii alebo v jej ochrannom pásme)
5) V prípade, že stavebník poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu, je 

potrebné predložiť písomné splnomocnenie
6) Správny poplatok, vyrúbený podľa položky 60 zákona č. 145/95 Z.z, NR SR o správnych

poplatkoch v znení neskorších predpisov, v hodnote: ................eur


