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STAVEBNE POVOLENIE 

(VEREJNÁ VYHLÁŠKA)

Stavebníci vlastníci bytového domu s. č. 6937, Ulica Andreja Kubinu 16, 17 Trnava 
zastúpení Bytové družstvo so sídlom v Trnave, IČO 00175480, Ulica Ludvika van 
Beethovena 26, 917 08 Trnava podali dňa 04. 09. 2019 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť 
o vydanie rozhodnutia na zmenu stavby pred jej dokončením „42 b.J. A. Kubinu 16,17 Trnava 
- obnova a zateplenie bytového domu“, v stavebnom konaní.

Mesto Trnava správny orgán podľa § 27 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení, v znení zmien a doplnení, 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) prerokoval žiadosť stavebníka 
v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania postupom podľa 
§ 60 a § 61 na základe oznámenia verejnou vyhláškou zn. OSaŽP/37008-101774/2019/Ká zo 
dňa 30.09.2019.

Po preskúmaní žiadosti podľa § 62 stavebného zákona, podľa vyhlášky MŽP SR 
č.453/2000 Z.z., a vyhlášky č.532/2002 Z.z. o všeobecnotechnických požiadavkách na 
výstavbu stavebný úrad rozhodol podľa § 66 a § 68 stavebného zákona a podľa § 10 vyhlášky 
MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného takto :

povoľuje
zmenu stavby pred dokončením;

„42 b.j. A. Kubinu 16,17 Trnava - obnova a zateplenie bytového domu“

v rozsahu
predĺženie lehoty výstavby

miesto stavby: Ulica Andreja Kubinu 16,17 Trnava
na pozemku registra 2540/37
kat. územie: Trnava, č.864790
pre stavebníka: vlastníci bytového domu s. č. 6937,

Ulica Andreja Kubinu 16,17 Trnava

Telefón IČO E-mail Internet
033/32 36 111 00 313 114 zuzana.kalivodova@tmava.sk www.trnava.sk
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Pre uskutočnenie uvedenej zmeny stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:
1. Termín dokončenia stavby sa predlžuje o 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti 

tohto rozhodnutia.

2. Ostatné body stavebného povolenia vydaného Mestom Trnava pod zn. OSaŽP/31130- 
66133/2016/Ká dňa 26. 08. 2016 zostávajú v platnosti.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.

Odôvodnenie

Stavebníci vlastníci bytového domu s. č. 6937, Ulica Andreja Kubinu 16, 17 Trnava 
zastúpení Bytové družstvo so sídlom v Trnave, IČO 00175480, Ulica Ludvika van 
Beethovena 26, 917 08 Trnava podali dňa 04. 09. 2019 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť 
o vydanie rozhodnutia na zmenu stavby pred jej dokončením „42 b.j. A. Kubinu 16,17 Trnava 
- obnova a zateplenie bytového domu“, na pozemku parc.č. 2540/37, v k.ú. Trnava.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť podľa ust. 
§ 62 stavebného zákona. Projednáním žiadosti na základe oznámenia verejnou vyhláškou 
zn. OSaŽP/37006-101774/2019/Ká zo dňa 30. 09. 2019 bolo zistené, že uskutočnením zmeny 
stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane ohrozené či obmedzené práva a 
oprávnené záujmy účastníkov konania.

Verejná vyhláška bola zverejnená na úradnej tabuli mesta Trnava a na internete - 
stránke Mesta Trnava ( www.trnava.sk) po dobu 15 dní. Vyvesená bola dňa 02.10.2019 a 
zvesená 18.10.2019. V stanovenej lehote 10 pracovných dní neboli v rámci konania uplatnené 
zo strany účastníkov konania žiadne pripomienky a námietky.

Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu zmeny 
stavby a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Námietky
rozhodnúť.

účastníkov konania neboli uplatnené a preto nebolo potrebné o nich

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho zákona. 
Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Trnava. 
Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto rozhodnutia.

Vyvesenie rozhodnutia oznámi mesto Trnava spôsobom v mieste obvyklým 
a na svojej internetovej stránke mesta www.trnava.sk.

Správny poplatok vyrúbený podľa položky 60 zákona č. 145/1995 Z.z. v znení noviel vo 
výške 100,-eur bol zaplatený dňa 02.10.2019.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu Je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v lehote 15 dní odo dňa Jeho 
doručenia, prostredníctvom Mesta Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava, o ktorom
rozhodne Okresný úrad v Trnave, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie 
štátnej stavebnej správy. Ulica Kollárova 8, 917 02 Trnava.
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Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom (§ 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní - správny poriadok) až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Stavebník je oprávnený požiadať Mesto Trnava, MsÚ v Trnave, odbor stavebný a 
životného prostredia, po uplynutí 15-dňovej lehoty od doručenia rozhodnutia, o potvrdenie 
právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Doručí sa
- účastníkom konania verejnou vyhláškou:

1. Bytové družstvo so sídlom v Trnave, Beethovenova 26, 917 08 Trnava, 
zastupujúci vlastníkov bytového domu s.č.6937, A. Kubinu 16, 17 Trnava

2. Mesto Trnava, Hlavná 1,917 01 Trnava
3. projektant: Ing. Tibor Psalman, Stromová 8, 920 01 Piešťany
4. ostatní účastníci konania - vlastníci bytov a nebytových priestorov a vlastníci pozemkov a stavieb

v dotknutom území, ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byť 
predmetnou zmenou stavby pred dokončením stavby s.č.6937 dotknuté

Na vedomie
5. Bytové družstvo so sídlom v Trnave, Beethovenova 26, 917 08 Trnava

Zverejnenie vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 3 ods.5 a § 26 ods.2 zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok)

Mesto Trnava - úradná tabuľa-zverejnenie po dobu 15 dní:

Vyvesené dňa Zvesené dňa ;

Internetová stránka wvvw.trnava.sk- zverejnenie po dobu 15 dní:

Zverejnené dňa :..................................... Ukončenie zverejnenia dňa

ZodpovednwMestský úrad v Trnave - OSaZP, Ulica Trhová 3,917 71 Trnava
/ Ing. Iveta Miterková, vedúca odboru stavebného a životného prostredia


