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

Číslo:  16433/25000/ÚPaSP  781/2022                             V Seredi, dňa:  22.11.2022

                         
 

 

Vec: Odvolanie proti rozhodnutiu 16433/25000/ÚPaSP 781/2022 zo dňa 26.09.2022   

        výzva  podľa § 56 správneho poriadku  

 

 

     Mesto Sereď, 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, Oddelenia 

štátnej stavebnej správy č. OU-TT-OVBP2-2022/030397-002 zo dňa 01.08.2022, vydalo pod 

č. 16433/25000/ÚPaSP 781/2022 zo dňa 26.09.2022  územné rozhodnutie o stavebnej uzávere 

v zastavanom území obce Dolná Streda, pre lokalitu „Dolná Streda – Pri Kostolnom 

námestí“, v katastrálnom území Dolná Streda, na pozemkoch (podľa katastra nehnuteľnosti) 

parc. KN – C číslo 1038/3, 1038/5, 1038/10, 1224, 1225/2, 1226, 1230/1, 1231/2, 1232/1, 

1232/2, 1232/4, 1232/7, 1269, 1271, 1273/1, 1273/2, 1273/3, 1275/1, 1276/1, 1276/2, 1280, 

1281, 1282, 1283, 1284, 1286/2,  1286/3, 1286/4, 1286/5,1286/6, 1286/7, 1287/1, 1287/2, 

1287/3,1288/1, 1288/2, 1288/3,1288/4, 1290, 1292/2, 1293/1, 1293/2, 1293/3, 1293/4, 

1294/3, 1294/4, 1294/5, 1294/6, 1307, 1314/1, 1314/4, 1315, 1316/1, 1316/2, 1317, 1320, 

1321/2, 1321/3, 1322, 1323, 1325/1, 1325/2, 1327, 1329/1, 1329/2, 1338/1, 1339/3, 1339/4, 

1339/5, 1339/6, 1340, pozemky parcela KN-C zahrnuté v riešenom území v rozsahu KN-E 

číslo: KN-C 1218 – KN-E 375/1, KN-C 1220 - KN-E 375/1, KN-C 1241/9 - KN-E376/1, 382, 

381, KN-C1298 - KN-E 383, 384, 385,  KN-C 1299 - KN-E 385, katastrálne územie Dolná 

Streda. 

     Proti tomuto rozhodnutiu podali v zákonom stanovenej lehote odvolanie účastníci konania  

dňa 20.10.2022  a dňa 03.11.2022 doplnenie  odvolania  voči územnému rozhodnutiu 

Bohuslav Novosád a manž.  Ing. Lenka Novosád, obaja bytom 925 63 Dolná Streda s.  č. 272 

a dňa 02.11.2022 podala v zákonom stanovenej lehote odvolanie účastníčka konania  Ing. 

Monika Adamcová,  bytom Kukučínova 4444/29, 926 01 Sereď. 

     V súlade s ust. § 56 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov, Vás   upovedomujeme o podaných odvolaniach a k ich obsahu sa 

môžete vyjadriť v termíne 7 dní odo dňa doručenia  tejto výzvy. Po uplynutí tejto  doby, 

odvolania  odstúpime na Okresný úrad Trnava, obor výstavby a bytovej politiky, oddelenie 

štátnej stavebnej správy , Kollárova 8,  917 02 Trnava. 

 

     Táto výzva má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 26 zákona číslo 71/1967 Zb.  

(správny poriadok) a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli  a webovom sídle  

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

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

 

 

 

             podpísané 

Ing.  Anna  H a l a b r í n o v á 

                  vedúca oddelenia ÚPaSP 

                                MsÚ Sereď 

http://www.sered.sk/
http://www.dolnastreda/
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príloha: Kópia  odvolaní 

              Kópia doplnenia odvolania 

 

 

 

Verejnou vyhláškou sa doručuje účastníkom územného konania podľa § 34 ods. 2 stavebného 

zákona. (V  územnom konaní o umiestnení stavby, o využívaní územia, o stavebnej uzávere 

a o ochrannom pásme sú  účastníkmi konania aj právnické osoby a fyzické osoby, ktorých 

vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom 

a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté). 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa:       Zvesené dňa: 
(pečiatka a podpisy)          (pečiatka a podpis) 

 

 

 

 

 

 


