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

Číslo: 1548/ÚPaSP 192/2019                                                            V Seredi dňa 07.03.2019 

 

 

 

 

O z n á m e n i e 
v e r e j n o u   v y h l á š k o u 

 
o začatí územného konania podľa § 36 ods. 1, ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov.  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

     Navrhovateľ Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za 

hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949, podal dňa 15.02.2019 na Mestský úrad v 

Seredi, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku návrh na vydanie rozhodnutia 

o umiestnení stavby č. 1677 „ Sereď, m.č. Nový Majer, dobudovanie kanalizácie “, líniová 

stavba v k.ú. Sereď, Nový Majer, kanalizačné potrubie je navrhnuté v extraviláne. Stavbou 

dotknuté pozemky: parcely registra “C“ 3992/70, 3992/69, 3924/42, parcely registra “E“ 

1822/221 (parcela C KN 3937/22), 1824/201 a 1826/211 (parcela C KN 3937/20), k.ú. Sereď.  

     Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.   

 

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

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

v súlade s ustanovením § 36 ods. 1, ods. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov  

oznamuje začatie územného konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou, dotknutým 

orgánom a účastníkom konania. Pretože návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 

poskytuje dostatočné podklady na posúdenie súčasne podľa § 36 ods.2 stavebného zákona  

upúšťa stavebný úrad od ústneho prerokovania návrhu. 

  

     Predmetom územného rozhodnutia je návrh gravitačnej kanalizačnej stoky „S“ PVC 

DN300, dĺžky 228,0m so 7 šachtami a výtlačné potrubie „VČS“ HDPE DN80, dĺžky 331,0m 

so 4 kontrolnými šachtami. Splašky sa budú do stoky odvádzať pomocou 21ks kanalizačných 

prípojok z PVC DN150, celkovej dĺžky 146,0m. Splaškové vody z jednotlivých nehnuteľností 

budú odvádzané gravitačným kanalizačným potrubím DN300 do ČS, odkiaľ budú výtlakom 

„VČS“ prečerpávané do existujúcej kanalizačnej koncovej šachty.        

  

     Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v  Seredi, oddelenie 

územného plánovania a stavebného poriadku (ÚPaSP), miestnosť č.34.   

     Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu 

uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, na neskoršie  

podané námietky sa neprihliadne.   

       

     Súčasne stavebný úrad účastníkov konania podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona v znení 

novely č. 479/2005 Z.z. upozorňuje, že na námietky a pripomienky, ktoré nebudú uplatnené 

v tomto prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť, sa neprihliadne 

v odvolacom konaní.  



     Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 36 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na 

úradnej tabuli mesta Sereď a webovej stránke Mesta Sereď (www.sered.sk).   
Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia.           

                                                               

  

 

                                                                
                                                                                                -podpísané-                

           Ing. Anna Halabrínová  

                                                                           vedúca oddelenia ÚPaSP 
 

 

 

 

 

 

 

   
Vyvesené  dňa : 11.03.2019                                              Zvesené  dňa : 

(pečiatka, podpis)                                                             (pečiatka, podpis) 

 

 

 
 
  


