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

Číslo: 1676/ÚPaSP 262/2020                                                             V Seredi dňa 17.03.2020 

 

 

 

 OZNÁMENIE 
o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia zároveň so zmenou stavby 

pred jej dokončením a upustenie od ústneho konania. 

 
 
     Stavebník Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 

36 361 518, v konaní zastúpená Monikou Poláčkovou, zamestnankyňou spoločnosti 

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava, podal dňa 06.03.2020 na 

Mestský úrad v Seredi, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku žiadosť 

o predĺženie platnosti stavebného povolenia a povolenia zmeny stavby pred jej dokončením 

na stavbu „DS_SEREĎ, PEKÁRSKA, NNK“- SO 01–1 kV zemný kábel, líniová stavba 

v k.ú. Sereď, ul. Pekárska, dotknutá parc. registra „E“ č. 919/2. 

     Uvedeným dňom bolo začaté konanie o predĺžení platnosti stavebného povolenia a zmeny 

stavby pred jej dokončením – zmena termínu dokončenia stavby.  
 
Stavebné povolenie na stavbu vydalo Mesto Sereď pod číslom 2242/ÚPaSP 249/2018 dňa 

14.05.2018, právoplatné dňa 18.06.2018. 

  

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

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

v súlade s ustanovením § 69 ods. 1 a § 68 stavebného zákona v znení neskorších predpisov 

o z  n a m u j e začatie stavebného konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a 

o zmene stavby pred jej dokončením a súčasne v zmysle § 61 ods.2 stavebného zákona 

upúšťa od miestneho zisťovania nakoľko žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie 

navrhovanej stavby. 
 
     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 uplatniť 

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

námietky sa neprihliadne.         

       
     Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky, 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.           

                                                                  
 
 
                                                                                                       Ing. Anna Halabrínová 

                                                                                                      vedúca oddelenia ÚPaSP 

 

 

 

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

stavebného zákona.  
 

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


