
M E S T O   S E R EĎ 
Nám. republiky 1176/10, 926 01 Sereď 

Číslo : 16107/ÚPaSP 828/2021                                                         V Seredi, dňa 15. 12. 2021 

 

 

 

OZNÁMENIE 
o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania 

/verejná vyhláška/ 
 

Obec Šoporňa, zastúpená starostom obce, so sídlom 925 52 Šoporňa č. 1179, IČO: 

00 306 207 podala dňa 10.9.2021 na Mestský úrad v Seredi, oddelenie územného plánovania 

a stavebného poriadku žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „ Multifunkčná 

športová plocha s prekrytím, Šoporňa – areál ZŠ “ na pozemku parc. č. 200/12, 200/1 

kat. úz. Šoporňa. Územné rozhodnutie vydalo mesto Sereď pod č. 8043/ ÚPaSP 76/2021                                                            

dňa 13.12.2021. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie verejnou vyhláškou. 

 

Mesto Sereď, stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. 

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

a na základe určenia stavebného úradu Okresného úradu Trnava, odborom výstavby a bytovej 

politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy č. OU-TT-OVBP2-2021/033463-002 zo dňa 

28.8.2020, v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších 

predpisov  oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom 

konania a súčasne v zmysle § 61 ods. 2  a ods. 4 stavebného zákona upúšťa  od miestneho 

zisťovania a ústneho konania pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska 

a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.  

 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Seredi, odd. 

územného plánovania a stavebného poriadku / ÚPaSP /, v súlade s určením stavebného úradu 

Okresným úradom Trnava, odborom výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej 

správy. 

 

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky, pripomienky a stanoviská 

uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia oznámenia o začatí konania. Na 

neskôr podané námietky sa neprihliadne. 

 

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca 

písomnú plnú moc.  

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na 

úradnej tabuli obce Šoporňa a webovej stránke obce Šoporňa, na úradnej tabuli mesta Sereď 

a webovej stránke mesta Sereď  (15-ty deň vyvesenia je dňom doručenia). 

 

                                                                                                      podpísané 

        Ing. Anna Halabrínová 
             ved.odd.ÚPaSP 

              
 

 



Verejnou vyhláškou doručujeme 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, podpis)        (pečiatka, podpis) 

 
 


