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OZNÁMENIE 
verejnou vyhláškou 

o začatí konania o zmene v užívaní stavby

Navrhovateľ Stredisko sociálnej starostlivosti, IČO 17 639 760, Ulica Vladimíra Clementisa 
51,917 01 Trnava, podalo dňa 04. 07. 2018 na tunajšom stavebnom úrade návrh na zmenu 
v užívaní časti stavby „ubytovne“, ktorá bude užívaná ako:

súpisné číslo; 
miesto stavby: 
na pozemku pare. č: 
katastrálne územie: 
obec:
pre navrhovateľa:

„Nebytový priestor“

2267
Coburgova ulica 27 
8623/1
Trnava, č. 864790 
Trnava
Stredisko sociálnej starostlivosti, IČO 17639760, 
Ulica Vladimíra Clementisa 51, 917 01 Trnava

Obec Zavar - správny orgán podľa § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, ako príslušný a určený stavebný úrad podľa § 117 ods.1, § 
119 ods. 3 a § 140 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. § 85
stavebného zákona

nariaďuje

k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

08. 08. 2018 (t. j. streda) o 10.00 hod.

so zrazom účastníkov konania na mieste stavby: Coburgova ulica 27, Trnava.

Základné údaje charakterizujúce zmenu užívania časti stavby :
Projektová dokumentácia stavby rieši zmenu časti 1. NP jestvujúceho objektu, vedeného 
v katastri nehnuteľnosti ako „ubytovňa“ so súp. č. 2267, ktorá bola užívaná na dočasné bývanie 
a ktorá bude užívaná ako „nebytové priestory“ s využitím pre kancelárie a sociálne zázemie pre 
spoločnosť SPDDD Úsmev ako dar a Mestskú políciu Trnava.

./.

Telefón Fax IČO E-mail Internet
033/32 36 255 033/32 36 280 00 313 114 monika.ivancikova@trnava.sk www.tmava.sk

mailto:monika.ivancikova@trnava.sk
http://www.tmava.sk


OSaŽP/34614-66732/2018/lvá Strana 2

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na MsÚ v 
Trnave, odbore stavebnom a životného prostredia - v 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.) a pri ústnom pojednávaní.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky k žiadosti o zmenu v užíváni 
časti stavby uplatniť najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú 
plnú moc účastníka konania, ktorého zastupuje.

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.

Stavebný úrad upozorňuje, v súlade s § 80 ods. 2 stavebného zákona, účastníkov konania 
a dotknuté orgány, že svoje námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr na ústnom 
pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

Ostatným účastníkom konania, ktorých práva a právom chránené záujmy, by mohli byť 
stavbou (zmenou užívania stavby) dotknuté, sa oznámenie doručuje formou verejnej 
vyhlášky, vyvesenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Trnava a na internetovej 
stránke mesta www.trnava.sk. pričom dňom doručenia oznámenia týmto účastníkom je 15. 
deň vyvesenia tejto verejnej vyhlášky.

K ústnemu pojednávaniu, spojenému s miestnym zisťovaním, je navrhovateľ povinný predložiť 
všetky doklady vyplývajúce primerane z ustanovení § 21 a 22 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
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Doručí sa:
- účastníci konania formou verejnej vyhlášky
1. Stredisko sociálnej starostlivosti, Ulica Vladimíra Clementisa 51, 917 01 Trnava
2. ostatní účastníci konania formou verejnej vyhlášky - vlastníci susedných nehnuteľností po

zemkov a stavieb
3. Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava

- dotknuté orgány a organizácie
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Ulica Limbová 6, 917 02 Trnava
5. OR Hasičského a záchranného zboru. Ulica Rybníková 9, 917 01 Trnava
6. Okresný úrad Trnava - OSoŽP, Ulica Kollárova 8, 917 01 Trnava

Na vedomie:
7. Stredisko sociálnej starostlivosti. Ulica Vladimíra Clementisa 51, 917 01 Trnava

- na ústne pojednávanie sa prizýva
8. Mesto Trnava, MsÚ v Trnave - odbor právny a majetkový
9. Mesto Trnava, MsÚ v Trnave - odbor územného rozvoja a koncepcií

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


