
M E S T O   S E R E Ď 
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď 

Číslo: 20628/ÚPaSP 987/2018 - výzva                                                 V Seredi dňa 11.09.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 Vec:   Odvolanie proti územnému rozhodnutiu č. 2619/ÚPaSP 343/2018 zo dňa 16.08.2018      
            - výzva podľa § 56 správneho poriadku. 
 
 
 
     Mesto Sereď, príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  
vydalo pod č. 2619/ÚPaSP 343/2018 zo dňa 16.08.2018 územné rozhodnutie – rozhodnutie 
o umiestnení stavby „Polyfunkčná zóna „Prúdy“ I. a II. etapa, 37 radových rodinných 
domov a príslušná technická infraštruktúra“, na pozemkoch parcely registra „C“ parc. č. 
3849/1 (LV č. 6296), parc.č. 3848/2, 4158/13 (LV č. 6405) a na pozemkoch parcely registra 
„E“ parc. č. 556, 557, 558, 559, 560/201 (LV č. 6296) v katastrálnom území Sereď, objekty 
dopravnej a technickej infraštruktúry – líniová stavba v k.ú. Sereď, pre navrhovateľa Haus 
Land s.r.o., Železničná 3086/60,  926 01 Sereď,  IČO: 50 928 376.   
 
     Proti tomuto rozhodnutiu podali dňa 05.09.2018 v zákonom stanovenej lehote odvolanie 
účastníci územného konania Valéria Halánová a Michal Ondruška.  
 
     V súlade s ust. § 56 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
v znení nesk. predpisov Vás upovedomujeme o podanom odvolaní a k jeho obsahu sa môžete 
vyjadriť v termíne do 7 dní odo dňa doručenia tejto výzvy. Po uplynutí tejto doby, 
odvolanie odstúpime na Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, Kollárova 8, 
917 02 Trnava. 
 
     Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 Zb. 
(správny poriadok) a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Sereď 
a webovej stránke Mesta Sereď (15. deň vyvesenia je dňom doručenia).  
 
  
 -podpísané- 
                                                            Ing. Anna Halabrínová                                                                    
                                                                                                   vedúca oddelenia ÚPaSP    
 
Príloha: Kópia odvolania    
 
Verejnou vyhláškou sa doručuje účastníkom konania podľa § 34 ods. 2 stavebného zákona.  
 
 
Vyvesené  dňa : 12.09.2018                                                      Zvesené  dňa : 
(pečiatka, podpis)                                                                      (pečiatka, podpis)  
 
 


