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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. 
 
Ţiadatelia  Jozef Šajbidor, nar. 23.09.1959 a manţ. Libuša Šajbidorová, nar. 12.07.1964, Ulica 
Botanická 27, 917 08  Trnava podali  dňa 09.03.2012 na  Mesto Trnava ţiadosť o vydanie stavebného 
povolenia na zmenu dokončenej stavby súp.č. 5653: 

 

„Stavebné úpravy bytu č. 14 na  4.NP „ 
 

v rozsahu:   odstránenie okna a  dverí medzi kuchyňou a loggiou, odstránenie  výplňovej parapetnej steny 
pod pôvodným oknom vrátane ostenia a nadpraţia, vymurovanie nového parapetu pred 
jestvujúcim zábradlím a zasklenie  loggie po celej šírke ( zväčšenie úţitkovej plochy bytu 
o plochu loggie ) 

 
miesto stavby: Ulica Ludvika van Beethovena 34 
na pozemku parc.č: 1635/88 
kat. územie: Trnava, č.864790 
obec: Trnava 
pre stavebníkov: 
 
projektant: 

Jozef Šajbidor, nar. 23.09.1959, Ulica Botanická 27, 917 08  Trnava  
Libuša Šajbidorová, nar. 12.07.1964, Ulica Botanická 27, 917 08  Trnava  
Ing. Ján Englich, Ulica Lomonosovova 6, 917 08 Trnava 

 
    Uvedeným dňom bolo zahájené stavebné konanie. 

 
      Mesto Trnava ako príslušný správny orgán podľa § 27 ods.1 zákona SNR č. 369/1990  Zb.   o   
obecnom    zriadení,   v    znení    zmien   a  doplnení , v   súlade  s   ust.  § 61  ods. 1,  §   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 )  oznamuje začatie stavebného konania 
dotknutým  orgánom a známym účastníkom konania. Pretoţe  návrh  na stavebné povolenie  poskytuje  
dostatočné podklady na posúdenie, upúšťa stavebný úrad od ústneho pojednávania.  
       
      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. 
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      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. 
 
V rovnako stanovenej lehote stavebníci doplnia na stavebný úrad: 

- výkresy z ktorých bude zrejmé navrhované zasklenie ( pohľad starý a nový stav ) so zachovaním 
pôvodného zábradlia 

 
      Do  podkladov rozhodnutia moţno nahliadnuť na MsÚ v Trnave, odbore stavebnom a ţivotného 
prostredia - 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 odst. 4 zák.  č.  50/1976  Zb.  /stavebný   
zákon/  v  znení  neskorších predpisov. 
 
      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. 
       

Vyvesenie  oznámenia  oznámi Mestský úrad v  Trnave  aj na internetovej stránke mesta 
www.trnava.sk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 Ing.  Iveta  M i t e r k o v á 

 
vedúca odboru stavebného a ţivotného prostredia 

na základe písomného poverenia 
 
                                                                                                                                                                                 
 
 
                                                                                       vyvesené dňa               zvesené dňa 
 
                                                                                         .…………..                    ................. 
 
 
 
Doručí sa  
- účastníci konania:  
1. 
2. 
3. 

Jozef Šajbidor, Ulica Botanická 27, 917 08  Trnava  
Libuša Šajbidorová, Ulica Botanická 27, 917 08  Trnava  
Projektant: Ing. Ján Englich, Ulica Lomonosovova 6,  917 08 Trnava 

- dotknuté orgány: 
4. ObÚ ŢP Trnava, Ulica Kollárova 8, 917 01 Trnava  
Na vedomie  
5. Mestský úrad Trnava – odbor územného rozvoja a koncepcií 
6.   Bytové druţstvo, Ulica Ludvika van Beethovena 26, Trnava 
 
 
 
 
Zodpovedný: Mestský úrad  v Trnave – OSaŢP, Ulica Trhová 3,917 71 Trnava 
                      Ing. Blaţena Šimončičová – vedúca stavebného úradu 

 


