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

Číslo: 9238/ÚPaSP 811/2020 prerušenie                                        V Seredi, dňa 2.11.2020 

 

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

Mesto Sereď, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. 

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

podľa § 14 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

(správny poriadok) v spojení s § 59 ods. 1 písm. b) stavebného zákona nepriznal postavenie 

účastníka konania  Radovanovi Kolníkovi, bytom      v konaní 

o dodatočnom povolení  stavby „ Prestrešenie terasy “ pre stavebníkov Jaroslava Šáliová 

a Peter Mihalčík, obaja bytom   .  

Z uvedených dôvodov Mesto Sereď konanie vo veci vydania dodatočného povolenia 

stavby „Prestrešenie terasy “ pre stavebníkov Jaroslava Šáliová a Peter Mihalčík, obaja bytom 

     podľa ust. § 29 ods. 1 správneho poriadku p r e r u š u je 

a to do doby nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. 9238/ÚPaSP 811/2020 rozh zo dňa 

2.11.2020. 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

Stavebníci Jaroslava Šáliová a Peter Mihalčík, obaja bytom   

 podali dňa 13.8.2020 na Mestský úrad v Seredi, oddelenie územného plánovania 

a stavebného poriadku žiadosť o dodatočné povolenie stavby „ Prestrešenie terasy “ na 

pozemku parc. č. 476/1,  kat. úz. Dolný Čepeň. 

Uvedeným dňom bolo začaté konanie o dodatočnom povolení stavby. 

Mesto Sereď, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. 

v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 88 ods.1 písm. b/ a § 88a stavebného 

zákona v znení neskorších predpisov oznámil začatie konania o dodatočnom povolení stavby  

a  súčasne nariadil na prerokovanie predloženej žiadosti ústne konanie ktoré sa uskutočnilo 

dňa 10. 9. 2020 (štvrtok) o 14.00 hod. so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Seredi, 

v kancelárii č.dv.34 (vo dvore). 

Dňa 8.9.2020 podali dve zo štyroch spoluvlastníčok susednej nehnuteľnosti stavba 

súp. č. 1740/12, Sereď pozemok parc. č. 478/1, 478/2, 479 kat. úz. Dolný Čepeň Lýdia 

Kolníková, Helena Kolníková a Radovan Kolník, ktorý na LV č. 3242 kat. úz. Dolný Čepeň 

nie je uvedený ako spoluvlastník stavby ani pozemku, písomné vyjadrenie na mestský úrad 

Sereď zaevidované pod č. 23519/ÚPaSP 889/2020. 

V súlade s ust. § 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov (správny poriadok) v spojení s § 14 a § 32 správneho poriadku a § 59 stavebného 

zákona stavebný úrad písomne pod č. 9238/ÚPaSP 811/2020 – výzva dňa 13.10.2020 

vyzval  Radovana Kolníka, bytom     , aby v lehote do 7 dní odo 

dňa doručenia výzvy predložil na stavebný úrad dôkazy – podklady pre rozhodnutie, na 

základe ktorých stavebný úrad prizná postavenie účastníka stavebného konania vo veci 

žiadosti o dodatočné povolenie stavby „  Prestrešenie terasy “ na pozemku parc. č. 476/1,  kat. 



úz. Dolný Čepeň pre stavebníkov Jaroslava Šáliová a Peter Mihalčík, obaja bytom 

   . Výzvu prevzal Radovan Kolník dňa 16.10.2020. 

Dňa 19.10.2020 zaslal mailom (zaevidované po vytlačení z mailu na podateľni 

Mestského úradu Sereď 19.10.2020) dôkazy – podklady pre rozhodnutie, na základe ktorých 

stavebný úrad má priznať postavenie účastníka stavebného konania vo veci žiadosti 

o dodatočné povolenie stavby t.j. prestrešenie terasy. V prílohe : mail na mestskú políciu zo 

dňa 22.1.2012, mail viceprimátorovi mesta Sereď zo dňa 16.4.2013, 11.8.2013, sťažnosť zo 

dňa 30.1.2020 na úrad inšpekčnej služby Bratislava, trestné oznámenie za rušenie nočného 

pokoja a psychické týranie a ostaných incidentov zo dňa 8.8.2018 na Políciu SR Sereď, 

odpoveď Ministerstva vnútra SR, prezídium policajného zboru zo dňa 3.2.2020, dve foto.    

Mesto Sereď rozhodnutím č. 9238/ ÚPaSP 811/2020 rozh zo dňa 27.10.2020 nepriznal 

postavenie účastníka konania Radovanovi Kolníkovi, bytom   

v konaní o dodatočnom povolení  stavby „ Prestrešenie terasy “ pre stavebníkov Jaroslava 

Šáliová a Peter Mihalčík, obaja bytom    .  

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

poriadku konanie o dodatočnom povolení stavby „ Prestrešenie terasy “ pre stavebníkov 

Jaroslava Šáliová a Peter Mihalčík, obaja bytom     prerušil do doby 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. 9238/ÚPaSP 811/2020 rozh zo dňa 2.11.2020. 

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. 

 

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 konania podľa § 59 ods. 1 pís. b) 

stavebného zákona. / V stavebnom konaní sú účastníkmi konania 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 /. 15 – ty deň vyvesenia je dňom doručenia/. 
 

 

Verejnou vyhláškou doručované pre : Martina Kolníková, spoluvlastníčka susednej 

nehnuteľnosti parc. č. 478/1,2 kat.úz. Dolný Čepeň  
 

 

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

 


