
O B E C   Š I N T A V A 

925 51 Šintava č. 244 

Číslo : 122/ÚPaSP 351/2019                                                               V Seredi, dňa 12. 4. 2019 

 

 

O z n á m e n i e 
o začatí územného konania a upustenie od ústneho konania 

/verejná vyhláška/ 
 

Navrhovateľ Mesto Sereď v zastúpení primátorom mesta Ing. Martinom Tomčányim, 

IČO : 306 169, so sídlom Nám. republiky 1176/10, 926 01 Sereď, podal dňa 26.3.2019 na 

Obecný úrad v Šintave návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „ Revitalizácia 

trhovisko, Mlynárska ulica Sereď “, na pozemkoch parc. reg. „C“ č. 3129/2, 3129/3, 

3129/4 (vedené na LV č. 591 ako zastavaná plocha a nádvorie) a parc. reg. „E“ č. 929/2  

/vedená na LV č. 4806 ako zastavaná plocha a nádvorie/ (parc. reg. “C“ č.3129/1, 3048/1, 

3128/1) kat. úz. Sereď. 

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.  

 

Obec Šintava, stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o 

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

a na základe určenia stavebného úradu Okresným úradom Trnava, odbor výstavby a bytovej 

politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy č. OU-TT-OVBP2-2017/004325/Kos/4urč zo dňa 

23.01.2017, oznamuje v súlade s § 36 odst. 1 a ods. 4 stavebného zákona začatie územného 

konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou a súčasne podľa § 36 ods.2  stavebného 

zákona upúšťa od ústneho prerokovania. 

 

Predmetom projektovej dokumentácie je revitalizácia existujúceho trhoviska na 

Mlynárskej ulici a stavebné úpravy miestnej komunikácie ul. Mlynárska, chodníka 

a parkoviska a dobudovanie nového parkoviska. Verejné hygienické zariadenie je existujúce. 

Projektová dokumentácia na územné rozhodnutie Trhovisko Mlynárska revitalizácia sa 

člení na stavebné objekty : 

SO 01 trhovisko – prestrešenie (ľahká oceľová konštrukcia s plachtovým stanovým  

                                                   prestrešením) 

SO 02 trhovisko – spevnené plochy a komunikácie (parkovací pás so šikmými státiami) 

SO 03 trhovisko – sadovnícke úpravy (bude zachovaná v čo najväčšej miere existujúca zeleň  

                              – stromy, doplnenie novými vegetačnými prvkami) 

SO 04 trhovisko – prvky drobnej architektúry (lavičky, smetiaky, zábrany, stojany na bicykle) 

SO 05 trhovisko – káblové rozvody NN 

SO 06 trhovisko – verejné osvetlenie (+ wifi, kamerový systém) 

SO 07 detské ihrisko (prvky detského ihriska /kov, drevo, plast/, dopadová plocha) 

SO 08 rekonštrukcia spevnených plôch a komunikácie Mlynárska ul. (rekonštrukcia MK  

                              Mlynárska, vjazdov, pripojenia spevnených plôch priľahlých k MK,  

                              rekonštrukcia parkoviska pred Domom kultúry, výstavba parkoviska pri  

                              bytovom dome súp. č. 36) 

    

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

územného plánovania a stavebného poriadku / ÚPaSP /, v súlade s určením stavebného úradu 

Okresným úradom Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej 

správy . 



 

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

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

neskoršie podané námietky sa neprihliadne. 

 

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

písomnú plnú moc.  

 

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 a musí byť vyvesené 15 dní  na úradnej 

tabuli Obce Šintava, Mesta Sereď a web stránke obce Šintava (www.sintava.sk) a mesta 

Sereď (www.sered.sk). 15-ty deň vyvesenia je dňom doručenia oznámenia. 

 

 

 

 

                                                                                                podpísané 

  Bc. Stanislava Režnáková  
      starostka obce Šintava 

               v zastúpení  

Ing. Anna H a l a b r í n o v á 
                                                                                       vedúca oddelenia ÚPaSP 

                                                                                                 MsÚ Sereď 

 

 

 

 

 

 

 

Verejnou vyhláškou sa doručuje účastníkom konania podľa § 34 ods. 2 

stavebného zákona.  /V územnom konaní o umiestnení stavby, o využívaní územia, 

o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme sú účastníci konania aj právnické osoby a fyzické 

osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným 

pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté./ 

 

Podľa § 34 ods. 3 stavebného zákona : Účastníkmi územného konania nie sú 

nájomcovia bytov a nebytových priestorov. 

 

 

 

Vyvesené dňa :       Zvesené dňa : 

 ( pečiatka, podpis )      ( pečiatka, podpis ) 

 
 

http://www.sintava.sk/
http://www.sered.sk/

