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Vec : Zverejnenie informácie o podaní žiadosti 
 
Stavebník: Arboria Land Development, s.r.o., IČO 50 265 041, Legionárska 10, 821 07  
Bratislava-Staré Mesto, v zastúpení Walter Silberhorn, Ulica Hospodárska 31, 917 01  
Trnava, podal dňa  04. 10. 2019 žiadosť o vydanie zmeny územného rozhodnutia stavby: 
  
                                         “Obytný súbor  - Zátvor II. - Ulica Piešťanská“ 
 
v rozsahu stavebných objektov : 
SO - D1      Bytový dom s občianskou vybavenosťou D1 
SO - C11    Bytový dom C11,    SO C12 Bytový dom C12 
SO – D2     Bytový dom D2 
SO – E21   Bytový dom E21,    SO E22 Bytový dom E22 
SO – C21   Bytový dom C21,    SO C22 Bytový dom C22 
SO – D3     Bytový dom D3 
SO – E31   Bytový dom E31,    SO E32 Bytový dom E32 
SO – C31   Bytový dom C31,    SO C32 Bytový dom C32, SO C33 Bytový dom C33 
vrátane napojenia na technickú a dopravnú infraštruktúru a okolia objektov. 
  
miesto stavby:  Novomestská ulica, Ulica Piešťanská, Trnava 
 
Na umiestnenie objektov obytného súboru bolo vydané územné rozhodnutie č. OSaŽP/33911-
87011/08/Ča zo dňa 15. 12. 2008. 
 
Mesto Trnava  ako príslušný stavebný úrad  podľa § 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“), v zmysle § 35 ods. 2 stavebného zákona zverejňuje 
kópiu návrhu na vydanie zmeny rozhodnutia o umiestnení stavby zo dňa 04. 10. 2019 (bez 
príloh).  
  
Návrh bol posudzovaný v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, na ktorý vydalo 
Ministerstvo ŽP SR – sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor 
posudzovania vplyvov na životné prostredie „Záverečné stanovisko č. 1291/2019-1.7./ak zo 
dňa 03. 06. 2019“. 
 
Dokument je prístupný na stránke: 
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/arboria-ii-polyfunkcna-zona-trnava- 
 
                                                                                                          v.r.  

                               Ing. Iveta Miterková 
             vedúca odboru stavebného  
                 a životného prostredia                ./. 
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Príloha : kópia žiadosti o stavebné povolenie (bez príloh) zo dňa 04. 10. 2019

Zverejnením informácie stavebný úrad spĺňa povinnosť vyplývajúcu z § 58a ods. 3 stavebného 
zákona. Kópia žiadosti o územné rozhodnutie musí byť zverejnená počas trvania konania 
až do jeho právoplatného ukončenia.

Žiadosť bude zverejnená do doby právoplatného ukončenia územného konania;
- na úradnej tabuli Mesta Trnava
- na internetovej stránke Mesta Trnava

Potvrdenie dátumu zverejnenia

Na úradnej tabuli Mesta Trnava

Zverejnené od : Zverejnené do;

Pečiatka a podpis :
IWqsío Trnava, Mestský úrad v Trnava 
Udbor organizačný a vnútornej správy 
Dokument vyvesený
Dňa ■.■í.3...iij.g.V,.2ôj9... hod.

Podpis:......... ii...
Dokument zvesený
Dňa............................ ..........................................

Podpis:......................

Na internetovej stránke Mesta Trnava

Zverejnené od :

Pečiatka a podpis

Zverejnené do :

Pečiatka a podpis

Zodpovedný: Mestský úrad Trnava - odbor stavebný a životného prostredia, 
Ing. Iveta Miterková, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava
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MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE, spoločný obecný úrad * 
Odbor stavebný a životného prostredia 
Ulica Trhová č.3 
917 71 Trnava
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i MESTO TRNAVA 
Mestský úrad v Trnave
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názov stavby

v obci.................... .Ti^!Ý..'íy.y.™.................................................................................................
podľa § 35 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení noviel a § 3 vybi. č. 453/2000 Z.z. ., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona ^ -
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Meno a adresa navrhovatefa: UWti DB ľeíoPMe,Or s .-o.
Meno a priezvisko (názov)............................ ...... ........... ............................... ........... ):T......^...^.....
Adresa (sídlo) navrhovateľa, vrátane PSČ ..^.^^.!.Q.ÍVÍ.'^..'.'ľľ.^.!Ý(^....1.Q.,i^.l‘!\.7.'.\..ív?.^.č;..Ll;^.^'^ ‘^ 
Dátum narodenia (IČO).... ................................................číslo telefónu ;......

Druh a stručný popis stavby, ktorej umiestnenie sa navrhuje:
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Miesto stavby (obec, ulica), parcelné čísla pozemkov podľa KN, na ktorých sa
stavba umiestňuje a spôsob doterajšieho využitia pozemkov:
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Vlastnícke práva k pozemkom, na ktorých sa navrhuje umiestniť stavbu :
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Mená a adresy vlastníkov susedných nehnuteľností:

Pere č ' TiÔvjA'V/M;

Pareč ■ ľtSTA-íJ'i'^ rr.o. k!X\\Ce/ •■
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K návrhu na územné rozhodnutie stavebník predloží:
1/ Doklady, ktorými žiadateľ preukazuje vzťah k pozemku alebo stavbe / (list vlastníctva 

alebo doklad o inom práve k pozemku alebo stavbe, prípadne súhlas vlastníka 
pozemku alebo stavby s realizáciou stavby).

2/ Kópiu z katastrálnej mapy (originál).
3/ Situačný výkres osadenia stavby 2 x (na podklade katastrálnej mapy) 

s vyznačením jej odstupov od hraníc pozemkov a od susedných stavieb 
napojenie stavby na inžinierske siete 
dopravné napojenie (vrátane parkovania) 
výškové zakreslenie a uličný pohľad
resp. projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach

4/ Vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií k územnému konaniu :
OR HaZZ, Rybníková 9, Trnava (nie je potrebné pri jednoduchých a drobných stavbách)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Limbová 6, Trnava
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, Trnava
Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor, Vajanského 22, Trnava
Okresný úrad Trnava, odbor krízového riadenia, Kollárova 8, Trnava
Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Kollárova 8, Trnava
OR PZ ODI, Starohájska 3, Trnava
Správa a údržba TTSK, Bulharská 39, Trnava
(Slovenská správa ciest, IVaSC, Miletičova 19, 820 05 Bratislava)
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, Trnava
SPP-distribúcia a.s.,Závodská cesta 26, 010 22 Žilina (SPP-distribúcia,a.s.,Ulica Vajanského 38, Trnava) 
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
(Západoslovenská energetika, a.s.,TSEZ, Ružindolská 12, 918 57 Trnava)
TAVOS, a.s.. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany (Ulica F.Kráľa 1, Trnava)
TAT, a.s. Coburgova 84, Trnava
Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Povodie Váhu, Nábrežie 1.Krásku 3, Piešťany 
(Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Povodie Váhu, Bratislavská 28, Trnava)
Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
TT-IT, s.r.o.. Ulica Trhová 2, 917 01 Trnava 
Siemens s.r.o.. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 
Orange Slovensko a.s.. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 
(Michlovský,s.r.o.. Letná 9, 921 01 Piešťany)
UPC Trnavatel s.r.o.. Horné Bašty 29, Trnava 
SWAN, a.s.. Ulica Bernolákova 1/A, Trnava 
SANET- ing. Otčenáš, Ulica Paulínska 16, Trnava

5/ V prípade, že stavebník poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu, 
je potrebné predložiť písomné splnomocnenie.
Správny poplatok, vyrúbený podľa položky 59 zákona č.145/1995 Z.z. NR SR o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov, za návrh rozhodnutia o umiestnení stavby alebo 
rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia v hodnote:
- pre fyzickú osobu ........... 40,00 eur
- pre právnickú osobu..........100,00 eur
a za návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby....... 20,00 eur

(je potrebné zaplatiť v hotovosti v pokladni MsÚ - Trhová č. 3, Trnava, resp. prevodným príkazom, príp. 
poštovou poukážkou, pričom číslo účtu a variabilný symbol poskytne pracovník OSaŽP osobne alebo na 
tel-č. 033/3236233-236,255)
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