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

číslo: 14682/ÚPaSP 1137/2018                 V Seredi, dňa 22.10.2018 

 

 

OZNÁMENIE 
 ( VEREJNOU  VYHLÁŠKOU ) 

 

o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudačným konaním  

a nariadenie ústneho rokovania podľa § 61 ods. 4 a § 88a zákona číslo 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( stavebný zákon ) 

verejnou vyhláškou. 

 

 

      Stavebníci Ing. Jaroslav Bielený a manž. Monika,  

v zastúpení Ing. Andreou Šefčíkovou           podali dňa 10.10.2018 na Mestský úrad 

v Seredi, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku, žiadosť o vydanie 

dodatočného stavebného povolenia stavby a zároveň kolaudáciu stavby „Prístavba k 

hospodárskemu objektu a skladovému priestoru“  na pozemku parc. č. 864/1, 864/2, 864/3 

k. ú. Sereď. 

 

     Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie o dodatočnom povolení stavby. 

 

     Mesto Sereď, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona číslo 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov, 

oznamuje v súlade s § 61 ods. 1 a § 88a stavebného zákona začatie stavebného konania  

účastníkom konania verejnou vyhláškou a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej 

žiadosti ústne konanie, spojené s miestnym zisťovaním  

 

dňa 20.11. 2018 (utorok) o 11,00 hod. 

 

so stretnutím pozvaných na mieste stavby ul. Obežná, Sereď. 

 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Seredi, odd. 

územného plánovania a stavebného poriadku / ÚPaSP /, v súlade so zmluvou o zriadení 

spoločného obecného úradu vo veci výkonu činnosti stavebného úradu.  

 

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky, pripomienky a stanoviská 

k žiadosti o dodatočnom povolení stavby uplatniť najneskôr na konaní, inak sa na ne 

neprihliadne.  

 

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca 

písomnú plnú moc.  
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     Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní  na 

úradnej tabuli a webovom sídle Mesta Sereď (15-ty deň vyvesenia je dňom doručenia), 

www.sered.sk. 

            

                                  podpísané 

Ing. Anna Halabrínová 
       ved. odd. ÚPaSP  

                                                                                                           MsÚ Sereď  

 

 

 

 

 

 

Verejnou vyhláškou sa doručuje účastníkom stavebného konania podľa § 59 ods. 1 písm. b) 

stavebného zákona. 

 

 

 

 

Vyvesené dňa:                     Zvesené dňa: 
( pečiatka a podpis)       (pečiatka a podpis) 

 

 

 

 

http://www.sered.sk/

