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

Číslo : 747/2371/2020-HL                                                       V Sládkovičove, dňa 30.06.2020  

 

 

 
O z n á m e n i e 

o začatí územného konania a nariadenie 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 10.6.2020 na 

Mestský úrad v Sládkovičove návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby 

„Parkovacie plochy, ul. Vinárska, Sereď. č. parc. 3061/3,5,6, 3048/1“ na pozemkoch C 

KN parc. č. 3061/3 (na základe LV č. 2694 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo 

vlastníctve Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sereď), 3061/5 (na základe LV č. 591 druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve mesta Sereď), 3061/6 (na základe LV č. 

591 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve mesta Sereď), na pozemku E 

KN parc. č. 929/2 (na základe LV č. 4806 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo 

vlastníctve mesta Sereď)  kat. úz. Sereď. 

   Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby.  

 

   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, odbor výstavby a bytovej 

politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy č. OU-TT-OVBP2-2020/022046-003 zo dňa 

20.05.2020, oznamuje v súlade s § 36 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona začatie územného 

konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou a súčasne  

 

nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne konanie 

 

dňa 28.07.2020 (utorok) o 9,00 hod. 

so stretnutím pozvaných na mieste stavby. 

 

 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Spoločnom stavebnom úrade 

Sládkovičovo, Fučíkova 96/86, 925 21 Sládkovičovo (č. dv. 4). 

 

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

k návrhu uplatniť najneskôr na konaní, 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, musí byť vyvesené po dobu 15 dní na 

úradnej tabuli mesta Sládkovičovo a mesta Sereď, webovej stránke mesta Sládkovičovo 

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

vyhlášky je dňom doručenia/. 

 

 

          

            Ing. Anton Szabó 
                                                                                       primátor mesta Sládkovičovo 
                                                                                                  
 

 

 

 

príloha :  

- Podrobná situácia v mierke 1:200 
 

 

 

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.  

 

Účastníkmi územného konania podľa § 34 ods. 3 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/


 

Doručí sa :  
1. Mesto Sereď v zastúpení primátorom mesta Ing. Martinom Tomčányim, Nám. 

republiky 1176/10, Sereď /IČO : 306169/ 

2. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sereď, Kostolná 10, 926 01 Sereď /IČO : 34014896/ 

3. Správa majetku Sereď s.r.o., Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď  

/IČO: 46 439 773/ 

4. verejnou vyhláškou účastníkom konania podľa § 34 ods. 2 stavebného zákona 

 

na vedomie : 

1. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie (OV, OH, OPaK), 

Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta  /IČO : 00151866/ 

2. OR Hasičského a záchranného zboru v Galante, Parková ul. 1607/10, 924 01 Galanta 

/IČO : 00151866/ 

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hodská ul. 2352/62, 924 81 Galanta /IČO : 

00610917/ 

4. Okresné riaditeľstvo PZ, ODI, Hlavná 13, 924 52 Galanta /IČO : 00151866/ 

5. Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

6. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava /IČO : 36361518/ 

7. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Galanta, Pázmaňa 4, 927 01 Šaľa 

/IČO : 36550949/ 

8. SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava /IČO : 35910739/ 

9. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava /IČO : 35763469/ 

10. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava /IČO : 35 697 270/ 

11. Energetika Sereď s.r.o., Mlynárska 4677/39, 926 01 Sereď /IČO : 47067578/ 

12. ATS Slovakia s.r.o., Partizánska 97, 974 01 Banská Bystrica /IČO : 31607829/ 

13. SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava /IČO : 47258314/ 

14. UPC broadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 850 00 Bratislava 

/IČO : 35971967/ 

15. Krajský pamiatkový úrad v Trnave, Cukrová 1, 917 01 Trnava /IČO : 31755194/ 

16. Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Okresná rada, Mierové nám. 1, 924 00 

Galanta  

17. Ing. arch. Dominika Vyhlidalová,      /projektant/ 


