
 

Mesto Trnava 
Ulica Hlavná 1, 917 71  Trnava 

 

 

   

 

Telefón Fax IČO E-mail Internet 
033/32 36 238 033/32 36 280 00 313 114 gabriela.bucanyova@trnava.sk www.trnava.sk 

 

 

 Doporučene 
  
  
  

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Trnava 
 OSaŽP/39861-

86288/2011/Bč 
Gabriela Bučányová 
033/3236238 

28.12.2011 

 
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 konania a upustenie od ústneho pojednávania o povolení informačno – 
reklamného a propagačného zariadenia  podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 

 
 

Žiadateľ:  Imagewell, s.r.o.,                                                            IČO : 35 787 929 

                 Zochova 16  
                 811 03 Bratislava 
 
 
podal dňa 10.10.2011 na Mesto Trnava ţiadosť o povolenie reklamného zariadenia – 
multimediálneho RIP zariadenia – samostatne stojacej nosnej konštrukcie 
s dvomi reklamnými plochami 9,6 x 3,6 m a vysokého 8 – 10 m, navrhovaného 
osadiť  v k.ú. Modranka. 
 
Umiestnenie zar. : po pravej strane rýchlostnej komunikácie R1 v smere Trnava – 
                                Nitra 
parc.č.                  : 1911/005/0                    
Kat. územie          : Modranka  
Investor                : Imagewell, s.r.o.       
                                Zochova 16, 811  03 Bratislava      
                                
Uvedeným dňom bolo zahájené konanie. 
 
      Mesto  Trnava  oznamuje  zahájenie konania a  nakoľko  sú stavebnému  úradu  
dobre  známe   pomery  umiestnenia  a ţiadosť poskytuje   dostatočný   podklad   pre   
posúdenie   navrhovaného zariadenia,  upúšťa sa v zmysle § 61 odst. 2 zákona č. 50/76  
Zb. (Stavebný  zákon) v znení zák. č. 103/90 Zb., zák.č. 262/92  Zb., zák.č.136/95  Z.z., 
zák. č. 199/95 Z.z., nálezu 286/96 Z.z., zák. č.  229/97  Z.z.,  zák.č.175/99 Z.z. a zák. č. 
237/2000  Z.z.  od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. 
                                                                                                                                          
     Účastníci  konania môţu svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní 
odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. 
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      Dotknuté  orgány  sú povinné  oznámiť  svoje stanovisko  v  rovnakej  lehote,  v 
ktorej  môţu   uplatniť   svoje   námietky    účastníci   konania.  Ak   niektorý   z  orgánov  
potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺţi stavebný úrad na jeho  ţiadosť   lehotu  
pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán    v  určenej  alebo   predĺţenej  lehote  neoznámi   
svoje stanovisko  k  povoľovanému  zariadeniu,  má  sa  za  to,  ţe  so zariadením z 
hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 
 
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26  č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok)  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 mesto Trnava spôsobom v mieste obvyklým a  
na svojej internetovej stránke mesta www.trnava.sk. 
 
Do  podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Trnave, 
odbore stavebnom a životného prostredia č. dverí 237. 
 
 
 
 
Príloha: výkres  s vyznačením umiestnenia zariadenia  (vyvesená na úradnej tabuli) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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 

                    
       
                        ...............................                                                  ............................ 
                                          
 
 
 
 
 
Zodpovedný: Mestský úrad  v Trnave – OSaŢP, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava 
                      Ing. Blaţena Šimončičová – vedúca stavebného úradu       
 

http://www.trnava.sk/
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Doručí  sa: 
- účastníci konania: 
1. Imagewell, s.r.o., Zochova 16, 811 03 Bratislava 
2. TATRÍN SK, s.r.o., Veľkoobchod s textilom, Vajanského 34, 917 01 Trnava 
3. p.Gubrická Monika, Estónska 5222/54, 821 06 Bratislava 
4. p.Gundová Mária, Tichá 6, 917 05 Modranka 
5. p.Sabová Marta, Dedinská 74, 917 05 Modranka 
6. p.Laktišová Adela, Argentínska 8, 919 21 Zeleneč 
7. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 
8. P.Rezbárik Matúš, Sereďská 4070/180, 917 05 Modranka  
-   dotknuté orgány a organizácie: 
9. Obvodný pozemkový úrad v Trnave, Vajanského 2, 917 00  Trnava 
10. MV SR, Prezídium policajného zboru, odb. dopravnej polície, Račianska 45, 812 72 

Bratislava  
Na vedomie: 
11. Mesto Trnava, MsÚ v Trnave – odbor územného rozvoja a koncepcií  
 
 


