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T rnava
20.01.2021

ROZHODNUTIE

(VEREJNÁ VYHLÁŠKA)

Mesto Trnava - správny orgán podľa § 27 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení noviel, v znení neskorších predpisov, 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 
§ 67, § 69 a § 70 stavebného zákona v znení neskorších predpisov

predlžuje

na žiadosť stavebníka Trnavská arcidiecézna charita, IČO 35602619, Ulica Hlavná 43, 
917 01 Trnava platnosť stavebného povolenia č. OSaŽP/892-12726/2019/Šm zo dňa 
28.02.2019 vydaného Mestom Trnava

do termínu 30.04.2023.

Uvedeným rozhodnutím bola povolená zmena dokončených stavieb prístavbou a prestavbou na:

„Centrum pomoci človeku Trnava“

súpisné číslo stavby; 
miesto stavby;

na pozemku pare.č: 
kat. územie: 
obec:
pre stavebníka: 

projektant:

969
Ulica Hlavná 43, Trnava 
mestská časť - T rnava stred 
652, 653/2, 722, 723, 724 
Trnava, č.864790 
Trnava
Trnavská arcidiecézna charita, IČO 35602619, Ulica Hlavná 43, 
917 01 Trnava
arsa, s.r.o., Ing. arch. Peter Seidl, Hviezdoslavova 10, 917 01 
Trnava

Telefón 
033/32 36 236

IČO E-mail Internet
00 313 114 blazena.simoncicova@trnava.sk www.trnava.sk
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Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.

Odôvodnenie

Mesto Trnava ako ^ príslušný stavebný úrad vydal dňa 28.02.2019 pod 
č, OSaŽP/892-12726/2019/Šm stavebné povolenie na zmenu dokončených stavieb 
prístavbou a prestavbou na: „Centrum pomoci človeku Trnava“.

Stavebník Trnavská arcidiecézna charita, IČO 35602619, Ulica Hlavná 43, 917 01 
Trnava podal dňa 03.12.2020 na tunajší stavebný úrad žiadosť o predĺženie platnosti 
predmetného stavebného povolenia nakoľko stavba nebola začatá.

Stavebný úrad verejnou vyhláškou č. OSaŽP/39448-121960/2020/Šm zo dňa 
17.12.2020 oznámil začatie stavebného konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia, 
ktorá bola vyvesená na úradnej tabuli mesta a Centrálnej úradnej elektronickej tabuli na UPVS 
v dňoch od ,18.12.2020 do 02.01.2021 a posúdil dôvody pre ktoré nebola stavba začatá. 
Podklady, za ktorých bolo stavebné povolenie vydané zostali nezmenené, najmä zostali v 
platnosti stanoviská dotknutých orgánov. Stavebný úrad preto vyhovel žiadosti o predĺženie 
platnosti stavebného povolenia.

Námietky účastníkov neboli vznesené, preto nebolo potrebné o nich rozhodovať.

Vlastnícke právo k pozemkom a stavbám bolo zistené dňa 20.01.2021 z výpisu z listu 
vlastníctva č. 11201 pod číslom žiadosti 793087, č. 7779 pod číslom žiadosti 793091 
a z kópie katastrálnej mapy pod číslom žiadosti 176698, overených cez portál CSRÚ 
www.oversi.aov.sk. Iné právo stavebníka k pozemku a k stavbe bolo v konaní preukázané na 
základe zmluvy o výpožičke zo dňa 31.10.2018 vrátane dodatku.

Nakoľko sa jedná o stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, stavebný úrad v súlade 
s § 61 ods. 4 stavebného zákona rozhodol, že všetkým účastníkom stavebného konania sa 
oznámenie o začatí konania doručilo verejnou vyhláškou. Rovnako im je verejnou vyhláškou 
doručované aj stavebné povolenie v súlade s ustanovením § 69 ods.2 stavebného zákona.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky, nakoľko ide o stavbu s veľkým 
počtom účastníkov konania.

Toto rozhodnutie s prílohou musí byť vyvesené po dobu 15 dní v zmysle 
§ 69 ods. 2 stavebného zákona. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia 
tohto rozhodnutia.

Mesto Trnava vzhľadom na vyššie uvedené rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej 
časti tohto rozhodnutia.

Stavebník je oslobodený od správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. 
(zákon o správnych poplatkoch) v znení noviel.

http://www.oversi.aov.sk
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Poučenie

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnonn konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný 
prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava, 
prostredníctvom Mestského úradu v Trnave, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym 
súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.).

Stavebník ie oprávnený požiadať tunajší stavebný úrad po uplynutí 15 dňovej lehoty od
doručenia rozhodnutia o potvrdenie právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Doručí sa:
- účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:
1. Trnavská arcidiecézna charita. Ulica Hlavná 43, 917 01 Trnava
2. Splnomocnenec a projektant: arsa, s.r.o., Ing. Arch. Peter Seidl, Hviezdoslavova 10,

917 01 Trnava
3. Rímskokatolícka cirkev. Trnavská arcidiecéza, J. HolléholO, 917 66 Trnava
4. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trnava Sv. Mikuláša, M.Sch.Trnavského 3, 917 01 Trnava
5. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Božieho Milosrdenstva, Botanická 52, 917 08 Trnava
6. právnickým a fyzickým osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom 

alebo stavbám v predmetnom území vrátane susediacich pozemkov a stavieb
Na vedomie:
7. Trnavská arcidiecézna charita. Ulica Hlavná 43, 917 01 Trnava
8. Rímskokatolícka cirkev. Trnavská arcidiecéza, J. HolléholO, 917 66 Trnava
9. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trnava Sv.Mikuláša, M.Sch.Trnavského 3, 917 OlTrnava
10. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Božieho Milosrdenstva, Botanická 52, 917 08 Trnava
11. arsa, s.r.o., Ing. arch. Peter Seidl, Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava

riň:
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Doručenie verejnou vyhláškou podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona a § 26 ods.2 zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
Zverejnenie na centrálnej úradnej tabuli podľa § 34 zákona č. 305/2013 Z.z. v znení neskorších 
predpisov (zákon o e-Governmente).

^ ■ ■ x ' J ^ ‘p' í?/- -1 /?9-Zverejnenie a vyvesenie v termíne od do ...<ť..l....„f7....„....................... y
1) na úradnej tabuli na webovom sídle mesta Trnava (eGOV.trnava.sk) (J, ^
2) na úradnej tabuli mesta Trnava, ktorá sa nachádza pred budovou Mestského úradu /V'7 

v Trnave, Ulica Trhová 3
3) na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli na ústrednom portáli verejnej správy (CUET na

UPVS)

Zverejnené na ÜET a CÚET; 

ID
ID CÚET 

Dátum a podpis

Vyvesené na úradnej tabuli a zvesené:

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


