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

Číslo: 8130/ÚPaSP 119/2021-ozn.                                                   V Seredi, dňa 30.04.2021 

 

 

 

 

 

 

O z n á m e n i e 
 v e r e j n o u   v y h l á š k o u 

 
o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.1, ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

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

vyhláškou a upustenie od ústneho konania.     

  

 

     Stavebník Haus Land s.r.o., Železničná 3086/60,  926 01 Sereď,  IČO: 50 928 376, 

podal dňa 03.03.2021 na Mestský úrad v Seredi, oddelenie územného plánovania 

a stavebného poriadku žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Polyfunkčná zóna 

„PRÚDY“ VI. etapa – Miestne komunikácie a inžinierske siete pre RD“ – objekty 

dopravnej infraštruktúry SO.01 Miestne komunikácie, chodníky a spevnené plochy, SO.02 

Cyklistická cestička, SO.03 Parkoviská, líniová stavba v k.ú. Sereď, k.ú. Stredný Čepeň, ul. 

Šulekovská, (stavbou dotknuté parcely pozemok KN-C parcela č. 3849/87, 3849/155, 

3849/97, 3849/103, 3849/109, 3849/115, 3849/121, 3849/126, 3849/129, 3849/132, 3849/135, 

3849/138, kat. úz. Sereď, pozemok KN-E parc. č. 577/101 k.ú. Stredný Čepeň, mesto Sereď).  

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 
       
     Územné rozhodnutie vydalo Mesto Sereď pod č. 9722/ÚPaSP 1044/2020 dňa 30.11.2020, 

ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.01.2021.          

 

     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. (cestný zákon) v znení neskorších predpisov s v súlade 

s ustanovením § 61 ods.1, ods. 4 stavebného zákona 
   

o z n a m u j e 
 

začatie stavebného konania  účastníkom konania a dotknutým orgánom a  súčasne v zmysle    

§ 61 ods. 2 stavebného zákona  u p ú š ť a  od miestneho zisťovania a ústneho konania, 

pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný 

podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.  

 

     Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie rieši VI. etapu výstavby, v riešenej etape 

bude nosnou komunikáciou miestna obslužná komunikácia - vetva „A“, zaradená do funkčnej 

triedy C2, kategórie MO 7,5/40, ktorá bude obojsmerná, dvojpruhová, šírky 6,5 m, celkovej 

dĺžky 471,95 m. Pripojená bude k ceste III/1320 na Šulekovskej ulici, v kumulatívnom 

kilometri 15,786, vpravo v smere jej staničenia, pod uhlom 90,1°, obojstrannými oblúkmi s 

polomermi 9,0 m. Na konci komunikácie - vetva „A“ bude  vybudovaný pás šírky 5,0 m a 

dĺžky 10,0 m, ktorý bude slúžiť pre otáčanie vozidiel.  

Na navrhovanú komunikáciu C2 sa kolmo pripájajú ďalšie navrhované komunikácie 

funkčných tried C2, C3 a D1 (vetva „B“, vetva „C“, vetva „D“, vetva „E“, „F“). 

 



 

 

Súčasťou projektovej dokumentácie je návrh parkovísk (SO.03 Parkoviská) pri miestnej 

komunikácii - vetva „A“, vľavo v smere jej staničenia. V parkovacom páse bude vyznačených 

22 kolmých státí, z toho prvé 2 státia od začiatku budú vyhradené pre vozidlá osôb s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v zmysle vyhl.č.532/2002 Z.z.. Pred koncom 

komunikácie - vetva „A“ vľavo, za pripojením komunikácie - vetva „F“, bude k okraju 

komunikácie pripojený parkovací pás šírky 5,0 m, v ktorom bude vyznačených 6 státí, prvé 

státie bude vyhradené pre vozidlá osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

  

     Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Seredi, oddelenie 

územného plánovania a stavebného poriadku /ÚPaSP/, miestnosť č. 34. 
 
     Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu 

uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, na neskoršie  

podané námietky sa neprihliadne.     
 
     Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní sa 

neprihliada.       

 

 

     Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na 

úradnej tabuli mesta Sereď a webovej stránke Mesta Sereď (www.sered.sk).   
Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia.           

                                                                
     

 

 

    - podpísané - 

                                                                                                       Ing. Anna Halabrínová 

                                                                                                      vedúca oddelenia ÚPaSP 

 

 

 

  

  

  

     

 

 

 

 

 

Vyvesené  dňa :                                                               Zvesené  dňa : 
(pečiatka, podpis)                                                             (pečiatka, podpis) 
 


