
M E S T O    S L Á D K O V I Č O V O 
Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo 

Číslo :  688/2209/2020-HL                                                       V Sládkovičove dňa 16.06.2020 

  

 

 

OZNÁMENIE 
o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania 

 

 

 

   Stavebník Mesto Sereď, zastúpené primátorom mesta Ing. Martinom Tomčányim, so 

sídlom Nám. republiky 1176/10, 926 01 Sereď, IČO : 306 169, podal dňa 28.05.2020 na 

Mestský úrad Sládkovičovo žiadosť o stavebné povolenie stavby „Revitalizácia trhoviska, 

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 stavebné konanie. 

 

Územné rozhodnutie vydala Obec Šintava pod č. 122/ÚPaSP 351/2019  dňa  12. 6. 2019, 

rozhodnutie  nadobudlo právoplatnosť dňa 26.7.2019. 

 

Projektová dokumentácia sa člení na stavebné objekty : 

 

SO 01 trhovisko – prestrešenie   

SO 02 trhovisko – spevnené plochy a komunikácie  

SO 03 trhovisko – sadovnícke úpravy  

SO 04 trhovisko – prvky drobnej architektúry  

SO 05 trhovisko – káblové rozvody NN 

SO 06 trhovisko – verejné osvetlenie  

SO 07 detské ihrisko  

 

   Mesto Sládkovičovo, 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, odborom výstavby 

a bytovej politiky, oddelením štátnej stavebnej správy č. OU-TT-OVBP2-2020/022329-002 

zo dňa 20.05.2020, v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona v znení 

neskorších predpisov  

o z n a m u j e 

 

začatie stavebného konania verejnou vyhláškou dotknutým orgánom a známym účastníkom 

konania a súčasne v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania 

a ústneho konania pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť 

poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.  

 
   Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Spoločnom stavebnom úrade 
Sládkovičovo, Fučíkova 96/86, 925 21 Sládkovičovo (č.dv. 4). 



 

K vydaniu stavebného povolenia je potrebné predložiť : 

- Vyjadrenie k projektu pre stavebné povolenie SPP- distribúcia a.s. Bratislava 

- Vyjadrenie k projektu pre stavebné povolenie Slovak Telekom a.s. Bratislava 

- Záväzné stanovisko Mesta Sereď k PD  

-  Rozhodnutie Mesta Sereď ako cestného správneho orgánu na zriadenie vjazdu 

z miestnej komunikácie k novo navrhovaným parkovacím miestam 

- Doriešiť parkovacie miesta pre imobilných v počte 2 státí (v zmysle vyjadrenia SZZP 

OR Galanta)  

 

 

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

uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Na neskôr 

podané námietky sa neprihliadne. 

 

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

písomnú plnú moc.  

 

   Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky, musí byť vyvesené po dobu 15 dní na 

úradnej tabuli mesta Sládkovičovo a mesta SEREĎ, webovej stránke mesta 

Sládkovičova (www.sladkovicovo.sk) a mesta Sereď (www.sered.sk),  /15. deň vyvesenia 

verejnej vyhlášky je dňom doručenia/. 

                                                                                    

 

 

 
                                                                                                  Ing. Anton  S z a b ó 

                                                                                primátor mesta 
 

 

 

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

písm. b) stavebného zákona.  

 

Účastníkmi stavebného konania podľa § 59 ods. 1 písm. b) stavebného zákona nie sú 

nájomcovia bytov a nebytových priestorov. 

 

 

 

vyvesené :         zvesené : 
(pečiatka, dátum)        (pečiatka, dátum) 
 

 

 

 

 

 

 

Vybavuje : Ing. Hakszerová, t.č. 031/784 1224, email : livia.hakszerova@sladkovicovo.sk 
 

http://www.sladkovicovo.sk/
http://www.sered.sk/
mailto:livia.hakszerova@sladkovicovo.sk

