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VEC
Zverejnenie informácie o podaní žiadosti

Stavebník Logistická 10, s.r.o., IČO 53737385, Ulica Bernolákova 2, 917 01 Trnava podal dňa 12.02.2023 na tunajší
stavebný úrad návrh na vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby pred dokončením:

Názov stavby:
Polyfunkčný areál Trnava, stavba č.12, Výrobno - skladová hala s administratívou

miesto stavby: Logistická ulica
na pozemku registra „C“ p.č.: 207/8, 207/50, 207/58, 207/61, 207/62, 207/63, 207/67, 207/68
katastrálne územie: Zavar, č.872580
obec: Zavar
stavebník: Logistická 10, s.r.o., IČO 53737385, Ulica Bernolákova 2, 917 01 Trnava
(stavebné povolenie bolo vydané na inpool, s.r.o., IČO 36237787, Ulica Bernolákova 1A,
917 01 Trnava)
projektant: Osusky Architekti, s.r.o., IČO 47460270, Šípová ulica 23, 917 01 Trnava

Obec Zavar, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a v zmysle §
58a ods. 3 stavebného zákona zverejňuje kópiu žiadosti o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby pred
dokončením zo dňa 14.02.2023 (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-OSZP3-2018/006794/ŠSMER/Šá zo dňa 09.03.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť
dňa 14.04.2018.

Dokument je prístupný na stránke:
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/polyfunkcny-areal-trnava-stavba-c-8-10-12-skladovo-vyrobna-hala

Príloha:
Kópia žiadosti o zmenu stavby pred dokončením (bez príloh) doručená dňa 12.02.2023 elektronicky
(súbor 20530_2023_Priloha_ziadost_dorucena12022023_P10818_23.asice)

Bc. Lukáš Sochor
starosta obce

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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Doručuje sa
 Obec Zavar (zverejnenie kópie žiadosti), Viktorínova 312/14, 91926  Zavar

Zverejnením informácie stavebný úrad spĺňa povinnosť vyplývajúcu z § 58a ods. 3 stavebného zákona. Kópia
žiadosti o vydanie stavebného povolenia musí byť zverejnená počas trvania konania až do jeho právoplatného
ukončenia.

Zverejnenie na centrálnej úradnej tabuli podľa § 34 zákona č. 305/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov (zákon
o e-Governmente).

Zverejnenie a vyvesenie v termíne od .................................. do odvolania.
1) na úradnej tabuli na webovom sídle obce Zavar
2) na úradnej tabuli obce Zavar
3) na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli na ústrednom portáli verejnej správy (CUET na UPVS)

Vyvesené dňa : ....................................

Zvesené dňa : ..........................................

Zodpovedný:
Mestský úrad v Trnave, odbor stavebný a životného prostredia, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava
Ing. Iveta Miterková, vedúca odboru stavebného a životného prostredia


