MESTO SEREĎ
Nám. republiky 1176/10, Sereď
Číslo: 8692/ÚPaSP 538/2020

V Seredi dňa 17.06.2020

OZNÁMENIE
( VEREJNOU VYHLÁŠKOU )
o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudačným konaním
a nariadenie ústneho rokovania podľa § 61 ods. 4 a § 88a zákona číslo 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( stavebný zákon )
verejnou vyhláškou.

Anton Debnár a manž. Anna r. Vincentová,
podali dňa 01.06.2020 na Mestský úrad v Seredi, oddelenie územného plánovania a
stavebného poriadku žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia spojeného
s kolaudačným konaním na stavbu: „ Altánok, bazén a sklad “ na pozemkoch parcela číslo
33/1, 34/1, kat. územie Horný Čepeň.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie o dodatočnom povolení stavby.
Mesto Sereď, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona číslo 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov,
oznamuje v súlade s § 61 ods. 1 a § 88a stavebného zákona začatie stavebného konania
účastníkom konania verejnou vyhláškou a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej
žiadosti ústne konanie, spojené s miestnym zisťovaním
dňa 16.07.2020 (štvrtok) o 11,00 hod.
so stretnutím pozvaných na mieste stavby, ul. Hornočepeňská, Sereď.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Seredi, odd.
územného plánovania a stavebného poriadku /ÚPaSP/, v súlade so zmluvou o zriadení
spoločného obecného úradu vo veci výkonu činnosti stavebného úradu a pri ústnom konaní
Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu svoje námietky, pripomienky
a stanoviská uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. V prípade, že
sa niektorý z účastníkov nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc
s overeným podpisom zastupovaného.
Dotknuté orgány štátnej správy, právnické osoby a známi účastníci konania budú o konaní
vyrozumení jednotlivo.
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Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na
úradnej tabuli a webovom sídle Mesta Sereď (15-ty deň vyvesenia je dňom doručenia),
www.sered.sk.

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

Verejnou vyhláškou sa doručuje účastníkom stavebného konania podľa § 59 ods. 1 písm. b)
stavebného zákona, vlastníkom susedného pozemku parcela registra „E" č.189/103 k.ú. Horný
Čepeň.

Vyvesené dňa:
( pečiatka a podpis)

Vybavuje: Pisárová, tel. 031/789 2392, kl.259

Zvesené dňa:
(pečiatka a podpis)

