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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. 
 
 

Navrhovateľ Mesto Trnava,  IČO:00313114, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava podal  dňa 
14.09.2012 na  tunajšom špeciálnom stavebnom úrade  žiadosť o vydanie stavebného 
povolenia na zmenu stavby pred dokončením:  
    

„Cyklochodník na ulici T.Vansovej v Trnave, II. etapa"   
 
v rozsahu vybudovania II. etapy cyklochodníka na ulici T. Vansovej s priamym napojením na 
zrealizovanú I. etapu cyklochodníka 
 
miesto stavby: Ulica Terézie Vansovej 
na pozemku parc.č: 1852/3, 8761/2, 8761/3 – parcely registra „C“ 

8767/1 – parcela registra „C“ (1933/1 – parcela registra „E“) 
kat. územie: Trnava 
obec: Trnava 
pre stavebníka: Mesto Trnava, IČO 00313114, Ulica Hlavná 1, 917 01  Trnava 
projektant: Ing. Peter Hlbocký, Mestský úrad v Trnave, odbor územného 

rozvoja a koncepcií  
 

 
Uvedeným    dňom   bolo   zahájené  konanie  o  zmene stavby pred jej dokončením 

     
Mesto Trnava na základe § 27 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v  znení  neskorších predpisov, 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“), v súlade s ust. § 61 ods. 4 a § 68 stavebného zákona 
a v súlade s ust. § 3a zákona č. 135/1961 Zb. o  pozemných  komunikáciách (cestný zákon) 
v znení neskorších predpisov,  oznamuje všetkým známym účastníkom konania a dotknutým 
orgánom začatie stavebného konania verejnou vyhláškou o zmene stavby pred 
dokončením na stavbu:   
 

„Cyklochodník na ulici T.Vansovej v Trnave, II. etapa"   
 



OSaŽP/40301-68368/2012/Jč    Strana  2 

 

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. 
             
      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 možno nahliadnuť na MsÚ v Trnave, odbore stavebnom a 

životného prostredia č. dverí 235 - 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.).    

 
V  prípade  zastupovania  niektorého  z  účastníkov  konania, zástupca predloží 

splnomocnenie od účastníka konania. 
 
      Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 odst. 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 vyvesenia tohto oznámenia. 
      
      Vyvesenie  oznámenia  oznámi Mestský úrad v Trnave spôsobom v mieste obvyklým  
a na svojej internetovej stránke mesta  www.trnava.sk. 

 
 
Príloha na vyvesenie: situácia s vyznačením navrhovanej stavby 
 
       

 
 
 
 
 
         

                                                  
Ing. Iveta Miterková 

                                        vedúca odboru stavebného a životného prostredia 
                                                                     na základe písomného poverenia 

 
 
 
 

vyvesené dňa zvesené dňa 

                    
 
       
                        ...............................                                                  ............................ 
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Doručí sa:  
1. Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava 
2. Projektant: Ing. Peter Hlbocký, Mestský úrad v Trnave, odbor územného rozvoja a 

koncepcií 
 
- dotknuté orgány a organizácie, správcovia inžinierskych sietí: 
3. ZSE a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
4. ZSE, a.s., RSS Západ, Ružindolská 12, 917 42 Trnava 
5. SPP - distribúcia a.s., LC Nové Mesto n/V,  Podjavorinskej 10, 915 83 Nové Mesto n/V 
6. SPP, a.s., stredisko Trnava, Kollárova 25, 917 02 Trnava 
7. TAVOS a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany 
8. TAVOS, a.s., Ulica Fraňa Kráľa 1, 917 02 Trnava 
9. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13  Bratislava 
10. Michlovský, s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany 
11. TAT, a.s.,  Ulica Coburgova 84, 917 42 Trnava 
12. UPC Trnavatel, s.r.o., Horné Bašty 29, 917 01 Trnava 
13. SIEMENS s.r.o., Stromová 9, 831 01 Bratislava 
14. SWAN a.s., Ulica Bernolákova 1/A, 917 01 Trnava 
15. TT-IT, s.r.o., Ulica Trhová 2, 917 02 Trnava  
16. SANET, Ing. Otčenáš, Paulínska 16, 917 01 Trnava 
17. OR HaZZ, Ulica Rybníková  9, Trnava 
18. OR PZ – dopravný inšpektorát, Starohájska 3, 917 01 Trnava 
19. ObÚ ŽP v Trnave, Kollárova 8, 917 02 Trnava 
20. ObÚ v Trnave, odbor krízového riadenia, Ulica Kollárova 8, 917 02 Trnava 
21. KPÚ Trnava, Ulica Cukrová 1, 917 01 Trnava 
22. Mesto Trnava, MsÚ -  odbor dopravy a komunálnych služieb 
 
- na vedomie: 
23. Mesto Trnava, MsÚ – OÚRaK 
24. Mesto Trnava, MsÚ – odbor právny a majetkový 
25. Mesto Trnava, MsÚ – odbor investičnej výstavby 
 
 
 
 
 
 
 
Zodpovedný: Mestský úrad  v Trnave – OSaŽP, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava 
           Ing. Blažena Šimončičová – vedúca stavebného úradu 
 
 
 
 
       
 
 
 
       

 

 


