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Ing. Hrubý 
033/3236 205 

10.09.2012 

 
   

O z n á m e n i e 
v e r e j n o u   v y h l á š k o u 

 
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. 

 
 
      Ţiadateľ  Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trnava – sv. Mikuláša, IČO: 34012087, 
Ulica M. Schneidra Trnavského 3, 917 01 Trnava  v zastúpení Ateliér DV, s.r.o., IČO: 
36224880, Ulica Hornopotočná 20, 917 01 Trnava  podal dňa  20.06.2012 na  tunajší 
špeciálny stavebný úrad ţiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: 
 

„Pastoračné centrum Božieho Milosrdenstva Trnava Prednádražie, Botanická ul.“ 
v rozsahu stavebného objektu 

„Dopravné plochy“  
 
miesto stavby: Ulica Botanická 
na pozemku parc.č: 1635/103, 1636/1, 1636/9, 1636/10 
kat. územie: Trnava, č.864790 
obec: Trnava 
pre stavebníka: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trnava – sv. Mikuláša, Ulica M. 

Schneidra Trnavského 3, 917 01 Trnava  v zastúpení Ateliér DV, 
s.r.o., Ulica Hornopotočná 20, 917 01 Trnava 

projektant: Ing. Igor Aresta, Jarmočná 24, 920 01 Hlohovec 
 
 

Uvedeným dňom bolo zahájené stavebné konanie. 
 
Rozhodnutím Mesta Trnava  č. OSaŢP/38862-55339/2012/MH zo dňa 18.07.2012 bolo 

stavebné konanie prerušené a stavebník bol vyzvaný na doplnenie ţiadosti. Po doplnení 
poţadovaných dokladov špeciálny stavebný úrad pokračuje v konaní.  
 
      Mesto Trnava, ako špeciálny stavebný úrad   podľa     § 120 zákona č.   50/1976 Zb.  
o   územnom     plánovaní   a   stavebnom   poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „stavebný  zákon“) a  § 3a ods. 4   zákona    č. 135/1961  Zb.   
o   pozemných    komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s 
ustanovením § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v  znení  
neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 oznamuje formou verejnej 
vyhlášky začatie stavebného konania na stavbu: 
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„Pastoračné centrum Božieho Milosrdenstva Trnava Prednádražie, Botanická ul.“ 
v rozsahu stavebného objektu 

„Dopravné plochy“ 
 
 

Pretoţe  návrh  na stavebné povolenie  poskytuje  dostatočné podklady na posúdenie, 
upúšťa špeciálny stavebný úrad v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho 
zisťovania spojeného s ústnym pojednávaním. 

 
 

Základné údaje charakterizujúce stavbu : 
Predloţený projekt rieši vybudovanie parkoviska, prechodu pre chodcov a časti 

komunikácie pre Pastoračné centrum Boţieho Milosrdenstva Trnava na Ulici Botanická.  
Vybudovaných bude 15 kolmých parkovacích státí, z toho 1 pre imobilných, ktoré budú 

priamo napojené na komunikáciu Ulice Botanická. Státia budú prechodom pre chodcov 
rozdelené do dvoch sekcií – vpravo od prechodu bude 10 státí, vľavo 5. Státia budú verejné, 
s povrchom z asfaltobetónu, plynulo napojené na komunikáciu, ohraničené vyvýšeným cestným 
obrubníkom a so sklonom kvôli odvodneniu ku krajnici komunikácie a ďalej do jestvujúcich 
uličných vpustov. Pri státí pre imobilných bude obrubník zapustený pre moţnosť prístupu 
priamo na chodník. Okolo chodníka budú dva pásy zelene široké cca 1,15 m. Chodník bude na 
strane od Pastoračného centra plynule napojený na ostatné spevnené plochy centra. 

Prechod pre chodcov bude s povrchom zo zámkovej dlaţby, riešený bezbariérovo – 
sklonom priľahlej plochy, zapusteným cestným obrubníkom a poloţením kombinácie signálneho 
a varovného pásu dlaţby pre nevidiacich a slabozrakých. Bude mať šírku 5,0 m, bude riešený aj 
na opačnej strane cesty, vyznačený bude zvislým aj vodorovným trvalým dopravným značením.  

Časť komunikácie, ktorá privedie autá k státiam uvaţovaným v inom projekte bude 
plynule napojená na komunikáciu Ulice Botanická s poţadovanými rádiusmi, situovaná bude po 
pravej strane navrhovaných státí, so šírkou 5,0 m, povrch bude z asfaltobetónu, krajnicu bude 
tvoriť vyvýšený cestný obrubník. Dĺţka komunikácie vybudovanej v tomto projekte bude cca 12 
m. 

 
 
                                               
      Účastníci konania môţu uplatniť svoje námietky a pripomienky k  návrhu  najneskôr 
do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia,  inak nebude na ne prihliadnuté. 
 
      Dotknuté  orgány  oznámia svoje stanoviská  v rovnakej  lehote,  v  ktorej môţu 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  ţiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺţi.   
                     

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

                                                    
Do  podkladov moţno nahliadnuť na MsÚ v Trnave, odbore stavebnom a ţivotného 

prostredia, kanc. č. 205 - v úradných  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.).   

 
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona. 

 
Oznámenie  s  prílohou  musí byť vyvesené po dobu 15  dní  na úradnej  tabuli mesta 

Trnava.  Za deň doručenia sa pokladá  posledný deň vyvesenia tohto oznámenia. 
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Vyvesenie  oznámenia  oznámi Mestský úrad v Trnave aj na svojej internetovej 
stránke.                                                                                     
  
  
  
  
  
            Ing.  Iveta  Miterková 

                                                                                 vedúca odboru stavebného a ţivotného prostredia 
                                                                             na základe písomného poverenia 

 
 

Príloha na vyvesenie 
Podrobná situácia v mierke 1:200  (výkres č. 2)  s vyznačením navrhovanej stavby 
 
 
 
 
                          ..............................                                   ............................. 
                             vyvesené dňa                                            zvesené dňa 
 
 

 

  
Doručí sa  
- účastníci konania:  
1. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trnava – sv. Mikuláša, Ulica M. Schneidra Trnavského 3, 917 01 

Trnava 
2. Ateliér DV, s.r.o., Ulica Hornopotočná 20, 917 01 Trnava 
3. Projektant: Ing. Igor Aresta, Jarmočná 24, 920 01 Hlohovec 
- dotknuté orgány a organizácie: 
4. KPÚ Trnava, Cukrová ulica 1, 917 01 Trnava 
5. ObÚ ŢP Trnava – odd. OH, OPaK, ŠVS, Ulica Kollárova 8, 917 02 Trnava 
6. OR PZ - ODI, Starohájska  ulica 3, 917 01 Trnava 
7. ZSE, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
8. ZSE, a.s., RSS Západ, Ulica Ruţindolská 12, 918 57 Trnava 
9. SPP – distribúcia, a.s., LC Nové Mesto nad Váhom, Ľ. Podjavorinskej 10, 915 83 Nové Mesto nad 

Váhom 
10. SPP – distribúcia, a.s., Ulica Kollárova 25, 917 01 Trnava 
11. TAVOS, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany 
12. TAT, a.s., Coburgova ulica 84, 917 42 Trnava 
13. Slovak Telekom, a.s., Karadţičova 10, 825 13 Bratislava 
14. Siemens, s.r.o., Stromová 9, 837 96 Bratislava 
15. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 
16. Trnavatel, spol. s r.o., Horné Bašty 29, 917 01 Trnava 
17. SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava 
18. TT-IT, s.r.o, Ulica Trhová 2, 917 01 Trnava 
19. SANET, Ulica Paulínska 16, 917 01 Trnava (Ing. Otčenáš) 
20. ZSE, a.s., RSS Západ, Ulica Ruţindolská 12, 918 57 Trnava 
21. Mestský úrad Trnava – odbor dopravy a komunálnych sluţieb 
22. TT-KOMFORT, s.r.o., Ulica Františkánska 16, 917 32 Trnava 
Na vedomie  
23. Mestský úrad Trnava – odbor územného rozvoja a koncepcií 
24. Mestský úrad Trnava – odbor právny a majetkový 
  

  
 

Zodpovedný: Mestský úrad  v Trnave – OSaŢP, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava 
Ing. Blaţena Šimončičová – vedúca stavebného úradu 

 


