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OZNÁMENIE
o začatí kolaudačného konania 

(verejná vyhláška)

Stavebník; Západoslovenská distribučná a. s., IČO 36 361 518, Čulenova 6, 816 47 
Bratislava-Staré Mesto, v zastúpení Ing. Mgr. Tomášom Kralovičom, Odborárske nám. 
2506/4, 811 07 Bratislava, podal dňa 16. 01. 2019 na tunajšom úrade návrh na kolaudáciu 
časti stavby:

„Obytný súbor - Zátvor II, Veterná ul. - Vonkajšia technická infraštruktúra“

v rozsahu stavebných objektov;
SO 003 B06.1 Vonkajšie rozvody NN 
SO 003 B06.2 Vonkajšie rozvody NN

miesto stavby: 
na pozemkoch pare. 
č:

katastrálne územie:
obec;
stavebník:

projektant:

Ulica Veterná, Novomestská ulica
5292/345, 5292/332, 5292/331, 5292/400, 5292/333, 5292/388,
5292/528, 5292/312, 5292/529, 5292/380, 5292/530, 5292/377,
5292/531 - vonkajšie rozvody NN
5292/574, 5292/575, 5292/577 - osadenie skriniek v BD
Trnava
Trnava
Západoslovenská distribučná a. s., IČO 36 361 518 
Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto 
Ing. Ján Jurčovič - Projekty elektro,
Topoľčianska 21, 851 05 Bratislava

Uvedeným dňom podania návrhu bolo začaté kolaudačné konanie.

Mesto Trnava ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 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. § 80 ods.1 stavebného zákona oznamuje, 
v rozsahu v akom sa konanie dotýka práv, právom chránených záujmov a povinností všetkým 
známym účastníkom konania a dotknutým orgánom, začatie kolaudačného konania a na 
prerokovanie návrhu

nariaďuje
./.
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ústne pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním na

deň 07. 03. 2019 (t. j. štrvrtok) o 10.30 hod.

so zrazom na mieste stavby: Novomestská ulica, Trnava (pozemok pare.č. 5292/377).

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na MsÚ v 
Trnave, odbore stavebnom a životného prostredia - v dňoch (pondelok: v čase 8.30-11.30 
hod., 12.30-15.00 hod., streda: v čase 8.30-11.30 hod., 12.30-16.00 hod., piatok: v čase 8.30- 
11.30 hod.) a pri ústnom pojednávaní.

Podľa § 80 ods. 2 stavebného zákona účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje 
námietky a stanoviská uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

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.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť 
písomné plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka, ktorý sa nechá zastupovať.

Vyvesenie oznámenia oznámi Mestský úrad v Trnave aj na internetovej stránke mesta 
www.trnava.sk.

I----------
i ME-ť: 

ívlESTSí-'V f'

---
Ing. Iveta Miterková

vedúca odboru stavebného a životného prostredia 
na základe písomného poverenia

http://www.trnava.sk
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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 na elektronickej úradnej tabuli Mesta Trnava, dostupnej na 
www.trnava.sk.

Potvrdenie o vyvesení a zvesení verejnej vyhlášky:

Dátum vyvesenia:. Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis: Pečiatka a podpis:

Doruči sa :
- účastnici konania verejnou vyhláškou
1. stavebník: Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
2. osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a k stavbám na pozemkoch 

pare. č. 5292/345, 5292/332, 5292/331, 5292/400, 5292/333, 5292/388, 5292/528, 
5292/312, 5292/529, 5292/380, 5292/530, 5292/377, 5292/531, 5292/574, 5292/575, 
5292/577 a osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byť stavebným povolením 
dotknuté

- dotknuté orgány a organizácie, správcovia inžinierskych sietí
3. OR HaZZ, Ulica Rybníková 9, 917 01 Trnava
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Ulica Limbová 6, Trnava
5. OÚ Trnava - odbor starostlivosti o ŽP, Ulica Kollárova 8, Trnava
6. Inšpektorát práce. Ulica Jána Bottu 4, 917 01 Trnava

Na vedomie:
- na ústne pojednávanie sa prizýva
7. Ing. Mgr. Tomáš Kralovič, Odborárske nám. 2506/4, 811 07 Bratislava
8. projektant: Ing. Ján Jurčovič, Topoľčianska 21, 851 05 Bratislava
9. Mestský úrad Trnava - odbor územného rozvoja a koncepcií

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

http://www.trnava.sk

