
O B E C    D O L N Á   S T R E D A 
925 63  Dolná   Streda  s. č. 650  

Číslo: 1438/ÚPaSP 1094/2021                                V Seredi,  dňa  8.12.2021 

 
 

OZNÁMENIE 
 

o začatí  konania o zmene stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho konania podľa 

§ 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení ne-

skorších predpisov ( stavebný zákon ) verejnou vyhláškou. 

 

 

     Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava  ( IČO:  36 361 2 

518 ), v zastúpení  PETROSTAV SK,  s.r.o., Štefanov nad Oravou s. č. 132,  027 44 Tvr-

došín, (IČO: 46 278 605), podala dňa  22.11.2021 na Obecný úrad v Dolnej Strede žiadosť 

o zmenu stavby „ DS Sereď, VN1026 a VN 1050, VNV, VNK, TS “,  líniová stavba,   kat. 

územie  Sereď  a katastrálne územie Dolná Streda, pred jej dokončením, na umiestnenie 

ktorej bolo vydané Obcou Dolná Streda rozhodnutie o umiestnení stavby pod číslom 

245/ÚPaSP  391/2018 zo dňa 9.7.2018, ktoré rozhodnutie sa stalo právoplatným dňa 

30.8.2018 a stavebné povolenie na stavbu  vydala obec Dolná Streda pod číslom 851/ÚPaSP 

1076/2018 zo dňa 30.11.2018,  ktoré  rozhodnutie  nadobudlo právoplatnosť dňa 28.1.2019,  

líniová stavba,  katastrálne územie Sereď a katastrálne územie Dolná Streda a spínacia sta-

nica na pozemku reg. „E“  parcela  číslo 2152/1, k.ú. Dolná Streda. 

 

Zmena stavby pred jej dokončením spočíva v doplnení stavebného objektu SO26, pred-

metom ktorého je vybudovanie  optického káblového prepojenia pozostávajúceho zo 

zafúknutia optického kábla do chráničky HDPE v celej trase stavby  t.j. cca 1848 m,  

uloženia dvoch káblových šácht  a uloženia markerov, 

 

Uvedeným dňom bolo začaté  konanie o zmene stavby pred jej dokončením. 

 

Obec Dolná Streda, stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. 

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

a na základe určenia Okresného úradu Trnava, Odboru výstavby a bytovej politiky, oddelenie 

štátnej stavebnej správy číslo OU-TT-OVBP2/2018/015453/Kos/25urč. zo dňa 12.04.2018, 

v súlade s ustanovením § 68 ods. a 2 a § 142h ods. a) stavebného zákona v znení neskorších 

predpisov oznamuje začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením a 

 

u p ú š ť a 

 
od miestneho zisťovania nakoľko žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navr-

hovanej stavby. 

 

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

ného plánovania a stavebného poriadku / ÚPaSP /, v súlade so zmluvou o zriadení spoločného 

obecného úradu vo veci výkonu činnosti stavebného úradu, pri dodržaní pandemických opat-

rení a dohodnutím si termínu nahliadnutia do spisu vopred telefonicky alebo mailom so za-



 

Vybavuje: Ševečková,  tel.789 2392, kl.263, e-mail: kvetoslava.seveckova@sered.sk, mobil: 0907642 166 
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mestnancom vybavujúcim predmetnú agendu. Pri vstupe do budovy mestského úradu sa pre-

ukážte týmto oznámením. 

 

Účastníci konania môžu svoje námietky, pripomienky a vyjadrenia k žiadosti o povolenie 

zmeny stavby pred jej dokončením uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní  odo dňa doru-

čenia tohto oznámenia. Na neskôr podané námietky sa neprihliadne. Na pripomienky 

a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom a stavebnom konaní sa nepri-

hliada. 

 V prípade, že sa niektorý z účastníkov nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú 

plnú moc zastupovaného. 

  Dotknuté orgány štátnej správy, právnické osoby a známi účastníci konania budú 

o konaní vyrozumení jednotlivo. 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona 

z dôvodu, že sa jedná o líniovú stavbu, a musí byť vyvesené po dobu 15 dní  na úradnej 

tabuli  a webovom sídle mesta Sereď, www.sered.sk a webovom sídle obce Dolná Streda, 

www.dolnastreda.sk, ( 15 deň vyvesenia  je dňom  doručenia oznámenia). 

 

 

 podpísané 

                        PhDr.  Mgr. Ľuboš   Š ú r y   

                                 starosta obce  Dolná Streda 

                           zastúpený       

   Ing. Annou  H a l a b r í n o v o u  

                           vedúcou oddelenia ÚPaSP    

                        MsÚ Sereď 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

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

stavebného zákona  
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