
MEST0   SLÁDKOVIČOV0
Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo

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

Oznámenie
o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania

/verejná whláška/

Navrhovateľ Mesto Sereď v zastúpenĺ primátorom mesta lng. Martinom Tomčányim,
IČO  :  306169,  so  sĺdlom Nám.  republiky  1176/10,  926  01  Sereď,  podal  dňa  10.6.2020  na
Mestský úrad v Sládkovičove návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnenĺ  stavby
„Parkovacie plochy,  ul. Vinárska,  Sereď.  č. parc. 3061#f,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,  famosť  Sereď),  3061/5  (na  základe  LV  č.  591   druh
pozenh zastavaná plocha a nádvorie vo vlastnĺctve mesta Sereď), 3061/6 (na základe LV č.
591  drúh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve mesta Sereď), na pozemku E
KN  parc.  č.  929#  (na základe  LV  č.  4806  druh pozemku  zastavaná plocha  anádvorie  vo
vlastníctve mesta Sereď)  kat. úz. Sered'.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby.

Mesto  Sládkovičovo,  stavebný úrad prislušný podľa  §  119  ods.  3  zákona č.  50/1976 Zb.  o
územnom plánovaní  a stavebnom  poriadku  (stavebný  zákon)  v 2není  neskoršĺch predpisov,
a na základe učenia stavebného úradu Okresným úradom Tmava, 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 Íutorok) o 9,00 hod.
so stretnutím pozvaných na mieste stavby.

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

Účastm'ci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky, pripomienky a vyjadrenia
k návrhu uplatnit' 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 znenĺ  novely  č.  479/2005  Z.z.  upozorňuje,  že  na námietky  a pripomienky,  ktoré nebudú
uplatnené  v tomto  prvostupňovom  konanĺ  v určenej  lehote,  hoci  uplatnené  mohli  byť,  sa
neprihliadne v odvolacom konaní.
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Toto  oznámenie  má  povahu  verejnej  vyhlášky, musí  b esené o  dobu  15  dní  na
úradnej tabuli mesta Sládkovičovo a mesta Sered', webovej stránke mesta Sládkovičovo

s]adkovicovo.sk)   a   mesta   Sered'
vyhlášky je dňom doručenia/.

pn'loha :
-     Podrobná situácia v mierke l:200

sered.sk),      /15.   deň   vyvesenia   verejnej

primátor mesta S ládkovičovo

«ESTO SIÁDKOvle ovo
Fučikova 32$

825 2t SLÁDŇOvlm+

Verejnou  vyhláškou  sa  doručuje  účastníkom  konania  podl'a  §  34  ods.  2  stavebného
zákona. / V územnom konaní o umiestnenĺ stavby, o využívaní územia, o stavebnej  uzávere
a o  ochrannom  pásme  sú  účastníci  konania  aj  právnické  osoby  a Ďrzické  osoby,  ktorých
vlastm'cke  alebo  iné  práva  kpozemkom  alebo  stavbám,  ako  aj   k susedným  pozemkom
a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

Účastnflcmi územného konania podl'a § 34 ods. 3 stavebného zákona nie sú nájomcovia
bytov a nebytových priestorov.

vyvesené :
®ečiatka, dátum)

zvesené :
®ečiatka, dátum)

vybavuje : Ing. Hakszerová, t.č. 031/7841224, email : livia.hakszerova@sladkovicovo.sk


