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

Číslo: 9479/25925 ÚPaSP 940/2020                                             V Seredi, dňa 03.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
(verejná vyhláška) 

 

 

Mesto Sereď, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zák.č.50/1976 Zb. 

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

§ 3a zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov podľa § 14 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov (správny poriadok) a § 14 ods. 2 správneho poriadku v spojení ustanovením § 59 

ods. 1 písm. c) stavebného zákona nepriznal postavenie účastníka konania Združeniu 

domových samospráv, so sídlom Námestie SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava 

v zastúpení predsedom Marcelom Slávikom v stavebnom konaní  vo veci vydania stavebného 

povolenia na stavbu : „Parkovacie plochy, ul. Vinárska, Sereď“ na pozemkoch parc. reg. C č. 

3061/3, 3061/5, 3061/6, parc. reg. E č. 929/2 kat. úz. Sereď pre stavebníka Mesto Sereď, 

zastúpené primátorom mesta Ing. Martinom Tomčányim, so sídlom Nám. republiky 1176/10, 

926 01 Sereď IČO : 00 306 169.  

 

        Z uvedených dôvodov špeciálny stavebný úrad konanie vo veci vydania stavebného 

povolenia na stavbu „Parkovacie plochy, ul. Vinárska, Sereď“ podľa ust. § 29 ods. 1 

správneho poriadku prerušuje a to do doby nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. 

9479/25923ÚPaSP 940/2020  zo dňa 02.11.2020. 

 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

Stavebník Mesto Sereď, zastúpené primátorom mesta, so sídlom Nám. republiky 

1176/10, 926 01 Sereď, IČO: 00 306 169,  podal dňa 21.9.2020 na Mestský úrad v Seredi 

žiadosť  o  vydanie  stavebného povolenia na stavbu „Parkovacie plochy, ul. Vinárska, Sereď“ 

na pozemkoch parc. reg. „C“ č. 3061/3, 3061/5, 3061/6, parc. reg. E č. 929/2 kat. úz. Sereď.  

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie verejnou vyhláškou.  

 

          Územné rozhodnutie na stavbu „Parkovacie plochy, ul. Vinárska, Sereď“ vydal 

príslušný stavebný úrad na základe určenia podľa § 119 ods. 3 stavebného zákona Okresným 

úradom Trnava odborom výstavby a bytovej politiky č. OU-TT-OVBP2-2020/022046-003 zo 

dňa 20.05.2020 mesto Sládkovičovo rozhodnutím č. 747/2020-HL dňa 14.8.2020, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 18.9.2020. 
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         Oznámenie o začatí stavebného konania bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta Sereď 

dňa 1.10.2020 a zvesené dňa 16.10.2020. 

 

Dňa 6.10.2020 bola na Mestský úrad v Seredi doručená Žiadosť o podklady 

rozhodnutia a žiadosť o konzultácie Združenia domových samospráv, so sídlom Rovniakova 

14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava v zastúpení riaditeľkou Laurou Jurkovičovou, v ktorej sa 

uvádza: 

„V predmetnej veci Vás žiadame o doručenie podkladov rozhodnutia, ktoré ste ex oficio 

zabezpečili (zápisnica z ústneho pojednávania, žiadosť, vyjadrenia). Uvedené informácie a 

podklady Vás prosíme doručiť elektronicky v odpovedi na tento mail a súčasne do 

elektronickej schránky nášho združenia. Túto žiadosť je nutné vnímať súčasne ako žiadosť o 

kópiu spisu podľa § 23 ods.l a ods.4 Správneho poriadku a súčasne aj ako infožiadosť podľa 

zákona č.211/2000 Z.z. a je potrebné ho vybaviť ako v predmetnom správnom konaní a tak 

isto aj sprístupniť požadovanú informáciu a to požadovaným spôsobom. 

♦ Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí. • S podkladmi 

rozhodnutia žiadame byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne sa k 

nim podľa § 33 ods.2 Správneho poriadku vyjadríme. • Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti 

žiadame doručovať v zmysle §25a Správneho poriadku do elektronickej schránky nášho 

združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme 

nezasielať. • Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods. l Správneho poriadku cestou 

elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk., a to cestou 

elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk, zaevidované pod 

podacím číslom 46/24717/ÚPaSP 1001/2020.“ 

 

     Mesto Sereď rozhodnutím č. 9479/25629 ÚPaSP 940/2020  zo dňa 02.11.2020 nepriznal 

postavenie účastníka konania Združeniu domových samospráv, so sídlom Námestie SNP 13, 

P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava v zastúpení predsedom Marcelom Slávikom v stavebnom 

konaní  vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu: „ Parkovacie plochy, ul. Vinárska, 

Sereď “ na pozemkoch parc. reg. C č. 3061/3, 3061/5, 3061/6, parc. reg. E č. 929/2 kat. úz. 

Sereď pre stavebníka Mesto Sereď, zastúpené primátorom mesta Ing. Martinom Tomčányim, 

so sídlom Nám. republiky 1176/10, 926 01 Sereď IČO : 00 306 169.  

 

Na základe vyššie uvedených skutočností stavebný úrad podľa § 29 ods. 1 správneho 

poriadku stavebné konanie vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu „Parkovacie 

plochy, ul. Vinárska, Sereď “ podľa ust. § 29 ods. 1 správneho poriadku prerušil a to do doby 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. 9479/25923 ÚPaSP 940/2020  zo dňa 02.11.2020. 

 

Stavebný úrad bude v konaní pokračovať v súlade s ust. § 29 ods. 4 správneho 

poriadku len čo pominie prekážka, pre ktorú sa konanie prerušilo.  

 

 Počas prerušenia konania v súlade s ust. § 29 ods. 5 správneho poriadku lehoty 

neplynú. 

 

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

úradnej tabuli mesta Sereď a webovej stránke mesta Sereď (www.sered.sk) /15. deň 

vyvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia/. 

 

 

 

 

http://www.sered.sk/
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P o u č e n i e 

 

Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 29 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní v znení neskorších predpisov nemožno odvolať. Rozhodnutie nie je preskúmateľné 

súdom. 

 

 

 

podpísané 

                                                                              Ing. Martin Tomčányi 
                                                                               primátor mesta Sereď 

 

 

 

 

 

 

 

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

písm. b) stavebného zákona (osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom 

a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné 

práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté).  

 

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

nájomcovia bytov a nebytových priestorov. 

 

 

 

 

 

Vyvesené :         Zvesené : 
(pečiatka, dátum)        (pečiatka, dátum) 
  

  

 

 

 

 

 

 


