
Mesto Trnava
Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava

Doporučene

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo
OSaŽP/34756- 
68373/2018/Bj

Vybavuje/linka
Ing. Bajužíková 
033/3236255

Trnava
18. 07. 2018

OZNÁMENIE

verejnou vyhláškou o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia

Stavebník Mesto Trnava, ICO: 00313114, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava v zastúpení 
Mestský úrad v Trnave, odbor investičnej výstavby. Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava podal 
dňa 16. 07. 2018 na tunajší špeciálny stavebný úrad žiadosť o predĺženie platnosti 
stavebného povolenia č. OSaŽP/29899-62382/2016/Bj zo dňa 25.07.2016 na stavbu:

miesto stavby; 
na pozemku pare.č: 
kat. územie: 
obec;
pre stavebníka: 
projektant:

„Rekonštrukcia MK Ulica Severná Trnava“

Ulica Severná 
8913/1, 8914, 8918 
Trnava 
Trnava
Mesto Trnava, IČO 00313114, Ulica Hlavná 1, 917 01 Trnava 
Ing. Boris Aresta, Viaproject, s. r. o.. Ulica VI. Clementisa 13, 
917 01 Trnava

Uvedeným dňom bolo zahájené konanie o predĺžení platnosti stavebného povolenia.

Mesto Trnava, ako špeciálny stavebný úrad 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, v súlade s ustanovením § 27 ods. 
1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s 
ustanovením § 61 ods. 4 a § 140 stavebného zákona oznamuje začatie konania o predĺžení 
platnosti stavebného povolenia dotknutým orgánom a známym účastníkom konania na vyššie 
uvedenú stavbu.

Pretože návrh na predĺženie platnosti stavebného povolenia poskytuje dostatočné 
podklady na posúdenie, upúšťa špeciálny stavebný úrad od miestneho zisťovania 
spojeného s ústnym pojednávaním.

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov na Mestskom úrade v Trnave - 
odbore stavebnom a životného prostredia, na referáte špeciálneho stavebného úradu pre 
miestne a účelové komunikácie - na II. poschodí, č. dv. 238 v 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
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čase 8.30-11.30 hod., 12.30-14.00 hod.) a svoje námietky a pripomienky upiatniť k návrhu 
najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak na ne nebude prihliadnuté.

Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť 
svoje pripomienky a námietky účastníci stavebného konania, inak špeciálny stavebný úrad 
nemusí na ne prihliadnuť. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie 
dlhší čas, špeciálny stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane 
predĺži.

Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí konania o predĺžení platnosti 
stavebného povolenia, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k 
navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

V súlade s § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
Vás upovedomujeme o tom, že Vaša žiadosť nebude vybavená do 30 dní od začatia konania 
(resp. od úplného doplnenia žiadosti) z dôvodu, že preskúmanie žiadosti si vyžaduje 
oboznámenie účastníkov konania a dotknutých orgánov.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona.

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 svojej internetovej
stránke.

Aí/ssíTt/ry un/::?

Ing. Ivéta Miterková
vedúca odboru stavebného a životného prostredia 

na základe písomného poverenia

vyvesené dňa zvesené dňa
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Doručí sa
^-^astníkom konania formou verejnej vyhlášky:

Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava
2. Projektant: VIAproject, s.r.o. - Ing. Boris Aresta, Ulica Vladimíra Clementisa 13, 917 01 Trnava
3. právnickým a fyzickým osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo 

stavbám v predmetnom území vrátane susediacich pozemkov a stavieb
- dotknutým orgánom:
4. Okresný úrad Trnava - odbor starostlivosti o ŽP, Ulica Kollárova 8, 917 02 Trnava
5. OR PZ - ODI, Starohájska ulica 3, 917 01 Trnava
6. KPÚ Trnava, Cukrová ulica 1, 917 01 Trnava
7. TAT, a.s., Coburgova ulica 84, 917 42 Trnava
8. SPP - distribúcia, a.s.. Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava
9. Západoslovenská distribučná, a.s.. Ulica Ružindolská 12, 917 01 Trnava
10. TAVOS, a.s.. Priemyselná 10, 921 01 Piešťany
11. Siemens, s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
12. Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
13. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
14. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.. Horné Bašty 29, 917 01 Trnava
15. OR HaZZ v Trnave, Ulica Rybníková 9, 917 01 Trnava
16. TT-IT, a.s.. Ulica Trhová 2, 917 01 Trnava
17. SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava
18. ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
19. cestný správny orgán - Mesto Trnava vz. MsÚ v Trnave - odbor dopravy a komunálnych služieb
Na vedomie
20. Mestský úrad Trnava - odbor územného rozvoja a koncepcií
21. Mestský úrad Trnava - odbor investičnej výstavby
22. Mestský úrad Trnava - odbor právny a majetkový

Zodpovedný: Mestský úrad v Trnave - OSaŽP, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava 
Ing. Blažena Šimončičová - vedúca stavebného úradu




