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Vec : Zverejnenie informácie o podaní žiadosti 

 
Stavebník - spoločnosť LEDCO, s.r.o., IČO: 4550030, Ulica Teodora Tekela 6, 917 01 

Trnava v zastúpení pánom Ing. Vladimírom Jelačičom, Ulica Jeruzalemská 292/1A, 917 01 
Trnava podal dňa 17.10.2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: 

 
„Skladovo-výrobná hala LEDCO“ 

v rozsahu stavebného objektu 
„SO 301 Komunikácie a spevnené plochy“ 

 
miesto stavby: Logistická ulica 
pozemky parc.č: 10555/66 – parcela reg. „C“, k.ú. Trnava 

207/38, 207/39, 258/10 – parcely reg. „C“, k.ú. Zavar 
katastrálne územie: Trnava a Zavar 
obec: Trnava a Zavar  
stavebník: LEDCO, s.r.o., Ulica Teodora Tekela 6, 917 01 Trnava 
projektant: Nvia, s.r.o. – Ing. Viktor Neumann, Nová 5, 900 24 Veľký Biel 

 
Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby zn. OSaŽP/883-

16201/2019/Šm zo dňa 02.04.2019.  
 

Mesto Trnava, ako určený špeciálny stavebný úrad (na základe určenia Okresného 
úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-TT-OVBP2-2016/022879/Ga zo dňa 
29.06.2016) podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  (ďalej len „stavebný zákon“) a § 3a ods. 4 zákona 
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a § 
140 stavebného zákona, v zmysle § 58a ods. 3 stavebného zákona zverejňuje kópiu žiadosti 
o stavebné povolenie zo dňa 17.10.2019 (bez príloh).  

 
Návrh bol posudzovaný v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktorý bol 

ukončený rozhodnutím Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, 
oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia č. OU-TT-OSZP3-
2015/026535/ŠSMER/Šá zo dňa 25.11.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.12.2015. 
 
Dokument je prístupný na stránke: 
http://www.enviroportal.sk/sk%20SK/eia/detail/polyfunkcny-areal-trnava 

 
 
 
 
             v.r. 
          Ing. Iveta Miterková 
          vedúca odboru stavebného a životného prostredia 
                                                                                    na základe písomného poverenia 

http://www.enviroportal.sk/sk%20SK/eia/detail/polyfunkcny-areal-trnava
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Príloha :
Kópia žiadosti o stavebné povolenie (bez príloh) zo dňa 17.10.2019
Zverejnením informácie špeciálny stavebný úrad spĺňa povinnosť vyplývajúcu z § 58a ods. 3 
stavebného zákona. Kópia žiadosti o stavebné povolenie musí byť zverejnená počas trvania 
konania až do Jeho právoplatného ukončenia.

Žiadosť o zverejnenie :
Do doby právoplatného ukončenia stavebného konania ;

- na úradnej tabuli Mesta Trnava a Obce Zavar
na internetovej stránke Mesta T rnava a Obce Zavar

Potvrdenie dátumu zverejnenia :

Na úradnej tabuli Mesta Trnava / Obce Zavar

Zverejnené od : 2 g Zverejnené do :

Pečiatka a podpis : Pečiatka a podpis

r/ieslo Trnava, Mestský úrad v Trnave 
Odbor organizačný a vnútornej správy 
Dokument vyvesený
Dňa ../.i.N.n?..®... hod.

Podpis; .i
Dokument zv mý

Dňa............
Podnfau.Mi

hod.

Na internetovej stránke Mesta Trnava / Obce Zavar

Zverejnené od ; 2 6, Mi 20

Pečiatka a podpis :

MESTO TftŇAVJ 
amsTSK Ý ÚRAD V fňHAVE 

HLAVNÁ iy 
*1771 THHAVA

Zverejnené do ;

Pečiatka a podpis :

Zodpovedný: Mestský úrad Trnava - odbor stavebný a životného prostredia, 
Ing. Iveta Miterková, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava



MRSTO im-m.

MESTO ľ^m*...Lf::l..^.:^Y ^ | 0*“'' 11 ßfd ;
MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE, spoločný obecný úrad 
Odbor stavebný a životného prostredia 
Ulica Trhová č.3 
917 71 Trnava

srní'..-!«-!' rtirUiiíUři. /f/)(J /
ZAi^ATEf'iÝ V f-IOTOVOSTljÝ^t-^.y-^^’

ČÍSLO Füs^UD. DOKLAD'

/ôí“

ó<«!o ejííS'i; '!0

MESTOn'FINAVA
MEST^ ÚRAD V TRNAVŕy ffmave, dňa

-íLAVNA 1 
'71 TRNAVA 
): 00 313 114 3

VARiABiLrtV SVWiBOL^-^^

V THÍ'IÄVL, OŇA...

Vec :
ŽIADOSŤ O STAVEBNÉ POVOLENIE

vo,

názov stavby
__ ...........................................

obci...L....................... ...........................................................
fdCXZy

podľa § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení noviel a § 8 vyhl.č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona

Žiadateľ (stavebník):
Meno a priezvisko (názov)................................................... ...............................^... ....
Adresa (sídlo) žiadateľa, vr,átan^PSČ.r^^rrr:^ŕt^rrj?ír!^\.ľÄ^fe:ôíÍ^.<ž^..
Dátum narodenia (IČO) ..................... číslo telefonu

Druh, účel a miesto stavby:

Parcelné čisla a druhy (kultúry) stavebného pozemku podľa katastra nehnuteľností:

Pare. č. : .............. ^
v katastrálnom ......... o výmere.í^i^~7,'^^.4^.....m2^

vedený ako (uvedie sa kultúra pozemku).
2v>ě5t:í.

IIIXVÍ/............................ ................ ..................... .. ■ ■ • . /^. . « . . . .'... • . .  ................. ../...... IJ. .

spôsob doterajšieho využitia

Ak ide o prístavbu - nadstavbu uviesť súpisné číslo objektu ..................Ĺ^...........

Parcelné čísla ostatných pozemkov, ktoré sa použijú ako stavenisko:.... ľ................

Predpokladaný termín dokončenia stavby (pri dočasnej stavbe uviesť dobu jej užívania), 
mesiac - rok .........................................................................................

Vlastnícke právo (alebo iné právo) k stavebnému pozemku :
K pozemku, na ktorom má byť stavba uskutočnená má stavebník ; 

vlastnícke právo
- inérprávcrttmesť^ké)..............................................................................................................

Vnehodiace sa prečiarknite



Územné rozhodnutie vvdal: ....................... ..................
Pod ;r.^r'ÍŤŤf.... íŕŕrr'!ŕ!'-..........................................

Zoznam a adresy účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi - mená,
priezviská a adresy vlastníkov susedných nehnuterností:
(pri líniových stavbách a stavbách mimoriadne rozsiahlych, s veľkým počtom účastníkov 
stavebného konania sa zoznam a adresy účastníkov neuvádzajú)

Údaje o dokumentácii:
Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval (uviesť meno, adresu projektanta i číslo

..........................................

Spôsob uskutočnenia stavby:
- svojpomocne; odborný dozor bude vykonávať;.

- dodávateľsky: zhotovitel'.

(meno a adresa)

íjmis
■ ■ ■

Odhad stavebných nákladov:............. ľTr:...........'ľ:....ľľľr7'................................................ eur

Základné údaje o stavbe, jej členení, technickom a výrobnom zariadení, budúcej 
prevádzke a jej vplyve na životné prostredie a zdravie ľudí a o súvisiacich opatreniach:

podpiš'žiada^a (stavebníka)
U právnických osob odtlačok pečiaíl<y, 

meno, priezvisko, funkcia a podpis 
oprávnenej osoby

Prílohy :


