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

Číslo: 9268/ÚPaSP 588/2019 V  Seredi dňa
25.09.2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENIE
o začatí konania o odstránení stavby a nariadenie ústneho konania

Norbi & Tuti Group s.r.o., Hodská 3161/95, 924 01 Galanta, IČO: 51 429 616, podala
dňa 04.06.2019 na Mestský úrad, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku
v Seredi žiadosť o povolenie odstránenia stavby „ Kotolňa K4 Sereď – Stred IV “, stavba
bez s. č., na pozemku parc. č. 2817 katastrálne územie Sereď, ul. Vonkajší rad.
Uvedeným dňom bolo začaté konanie o odstránení stavby.

Mesto Sereď, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len
„stavebný zákon“) v  súlade s ustanovením § 88 a  § 90 stavebného zákona o z n a m u j e
začatie konania o odstránení stavby podľa § 88 ods. 3 stavebného zákona a podľa § 18 ods. 3
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Ústne konanie spojené s miestnou obhliadkou sa uskutoční

dňa 21.10.2019 (pondelok) o  9,00 hod.
so stretnutím pozvaných na mieste stavby.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Seredi, oddelenie
územného plánovania a stavebného poriadku (ÚPaSP) a pri ústnom konaní.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky, pripomienky a stanoviská
uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca
písomnú plnú moc.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na
úradnej tabuli Mesta Sereď a internetovej stránke Mesta Sereď www.sered.sk, pričom za deň
doručenia oznámenia sa pokladá posledný deň jeho vyvesenia resp. zverejnenia.

- podpísané -
Ing. Anna Halabrínová
vedúca oddelenia ÚPaSP

Verejnou vyhláškou sa doručuje účastníkom konania podľa § 97 ods. 1) stavebného zákona
(Účastníkmi konania podľa § 86 až 96 sú právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú
vlastnícke alebo iné právo k pozemku alebo k stavbe a ktorých práva, právom chránené
záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté).

Vyvesené dňa : 26.09.2019 Zvesené dňa :

http://www.sered.sk


(pečiatka, podpis) (pečiatka, podpis)


