OBEC

DOLNÁ STREDA

925 63 Dolná Streda s. č. 650
Číslo: 1089/ÚPaSP 1271/2018

V Seredi, dňa: 19.11.2018

OZNÁMENIE
o začatí dodatočného stavebného konania a nariadenie ústneho konania spojené
s kolaudačným konaním.
SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, v zastúpení
Aproving, s.r.o., Svätoplukova 434/13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 44 140 100,
v zastúpení zamestnanca spoločnosti Bc. Daniela Pastvu, bytom Rožňavská 34, 979 01
Rimavská Sobota, podal dňa 9.11.2018 na Obecný úrad v Dolnej Strede žiadosť o vydanie
dodatočného stavebného povolenia spojeného s kolaudačným konaním na stavbu: „ FRESH
CORNER RESTAURANT KONCEPT ČS DOLNÁ STREDA - SO 301 – Kiosk, SO 402
Kanalizácia splašková a dažďová, SO 403 Kanalizácia kontaminovaných vôd, SO 602
Vonkajšie osvetlenie “, na pozemku parcela číslo 1482/6, 1482/7, 1482/17, 1482/18,
1482/19, 1482/46, katastrálne územie Dolná Streda.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie o dodatočnom povolení stavby spojené
s kolaudačným konaním.
Obec Dolná Streda, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona číslo 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v súlade s § 61
ods. 1 a § 88a stavebného zákona o z n a m u j e začatie konania o dodatočnom povolení
stavby a súčasne
nariaďuje
na prerokovanie predloženej žiadosti ústne konanie, spojené s miestnym zisťovaním
dňa 18. 12. 2018 o 9,00 hod.
so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade Dolnej Strede.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Seredi, odd.
územného plánovania a stavebného poriadku (ÚPaSP), v súlade so zmluvou o zriadení
spoločného obecného úradu vo veci výkonu činnosti stavebného úradu a pri ústnom konaní.
Účastníci konania, dotknuté orgány a organizácie môžu svoje námietky, pripomienky
a stanoviská k žiadosti o dodatočnom povolení stavby uplatniť najneskôr pri tomto ústnom
konaní, inak sa na ne neprihliadne.

Vybavuje: Ševečková, tel.: 031 789 2392 kl. 263, e-mail: kvetoslava.seveckova@sered.sk, mobil: 0907642 166
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Ak sa nechá niektorí z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca
písomnú plnú moc s overeným podpisom zastupovaného.

PhDr. Mgr. Ľuboš Š ú r y
starosta obce
Ing. Anna H a l a b r í n o v á
vedúca oddelenia ÚPaSP
MsÚ Sereď

Doručí sa :
1. Bc. Daniel Pastva, bytom Rožňavská 34, 979 01 Rimavská Sobota
2. Zuzana Šercelová, s. č. 354, 925 62 Váhovce
3. Ivan Polakovič, 925 63 Dolná Streda s. č. 310
4. Ing. Anna Polakovičová, 925 63 Dolná Streda s. č. 310
5. Miroslav Chmelár, 925 63 Dolná Streda s. č. 707
6. Anežka Chmelárová, 925 63 Dolná Streda s. č. 707
7. Projektant: Aproving, s.r.o., Svätoplukova 434/13, 979 01 Rimavská Sobota – Ing. Roman
Vaľo (IČO: 44 140 100)
8. Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava – Ing. Milan Kaňuščák
9. Inšpektorát práce Trnava, J. Bottu 4, 917 01 Trnava (IČO: 35 627 361)
10. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava (IČO:
35 919 001)
11. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava, P.O.BOX.
č. 100, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Odbor cestnej infraštruktúr
(ICO: 30 416 094)
12. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava, P.O.BOX.
č. 100, - oddelenie cestného správneho orgánu (IČO: 30 416 094)
13. Slovenský zväz zdravotne postihnutých, OR, Mierové nám. č. 1, 924 00 Galanta (IČO
00698 172)
14. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Galanta, Parková 10, 924 01 Galanta (IČO: 00151866)
15. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, Hodská cesta 2352/62,
92481 Galanta (IČO: 00 610 917)
Na vedomie:
1. SLOVNAFT, a.s., , Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832,
2. Aproving, s.r.o., Svätoplukova 434/13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 44 140 100,
3. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra, P.Pazmánya 4, 927 01 Šaľa (IČO:
36550949)
4. Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia a.s., RC/LC Západ, Mlynské Nivy 44/b,
825 11 Bratislava 26 (IČO: 35910739)
5. Západoslovenská distribučná, a.s., RSS JUH Dunajská Streda, Čulenova 6, 816 47 Brati
slava (IČO: 36361518)
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6.
7.
8.

Slovak Telekom, a.s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (IČO: 35 763469)
ENERGOTEL, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava (IČO: 35 785 217)
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, OR, Mierové nám. č. 1, 924 00 Galanta (IČO
00698 172)
9. Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava (IČO: 35 860 839)
10. Krajský pamiatkový úrad, Cukrová 1, 917 01 Trnava (IČO: 31755194)
11. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 924
36 Galanta (IČO: 00151866) – OPaK
12. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 924
36 Galanta (IČO: 00151866) – OH
13. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 924
36 Galanta (IČO: 00151866) – ochrana vôd
14. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
15. Slovnaft a.s., Prevádzkovanie produktovodov Kľačany, 920 64 Kľačany (IČO:
31 322 832)
16. Transpetrol, a.s. Šumavská 38, 821 08 Bratislava
17. Obec Dolná Streda, 925 63 Dolná Streda s. č. 650 (IČO: 00 611 638)
18. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35 697 270)
19. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 924
36 Galanta (IČO: 00151866) – odbor krízového riadenia
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OBEC

DOLNÁ STREDA

925 63 Dolná Streda s. č. 650
Číslo: 491/17440/ÚPaSP 680/2017

V Dolnej Strede, dňa: 29.6.2017

OZNÁMENIE
o začatí dodatočného stavebného konania a nariadenie ústneho konania spojené
s kolaudačným konaním.
Ing. Peter Vrba a manž. Mgr. Izabela rod. Púčeková, bytom Pažitná 1013/1, 926 01
Sereď, podali dňa 9.6.2017 na Obecný úrad v Dolnej Strede žiadosť o vydanie dodatočného
stavebného povolenia spojeného s kolaudačným konaním na stavbu „Záhradný domček“,
na pozemku parcela číslo 1128/2, katastrálne územie Dolná Streda ( po zameraní
geometrickým plánom č. 04-05/2017 pozemok parcela číslo 1128/5 – záhradný domček ).
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie o dodatočnom povolení stavby spojené
s kolaudačným konaním.
Obec Dolná Streda, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona číslo 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v súlade s § 61
ods. 1 a § 88a stavebného zákona o z n a m u j e začatie konania o dodatočnom povolení
stavby a súčasne
nariaďuje
na prerokovanie predloženej žiadosti ústne konanie, spojené s miestnym zisťovaním
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na deň 18.7.2017 ( utorok ) o 9, 00 hod.
so stretnutím pozvaných na mieste stavby v Dolnej Strede.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Seredi, odd.
územného plánovania a stavebného poriadku (ÚPaSP), v súlade so zmluvou o zriadení
spoločného obecného úradu vo veci výkonu činnosti stavebného úradu a pri ústnom konaní.
Účastníci konania, dotknuté orgány a organizácie môžu svoje námietky, pripomienky
a stanoviská k žiadosti o dodatočnom povolení stavby uplatniť najneskôr pri tomto ústnom
konaní, inak sa na ne neprihliadne.
Ak sa nechá niektorí z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca
písomnú plnú moc s overeným podpisom zastupovaného.

PhDr. Mgr. Ľuboš Š ú r y
starosta obce
Ing. Anna H a l a b r í n o v á
vedúca oddelenia ÚPaSP
MsÚ Sereď

Doručí sa:
16. Ing. Peter Vrba, Pažitná 1013/1, 926 01 Sereď
17. Mgr. Izabela Vrbová, Pažitná 1013/1, 926 01 Sereď
18. Ľubica Ščípová, 925 63 Dolná Streda s. č. 647
19. Peter Ščípa, 925 63 Dolná Streda s. č. 647
20. Dušan Vajdík, 925 63 Dolná Streda s. č. 499
21. Monika Vajdíková, 925 63 Dolná Streda s. č. 499
22. Obec Dolná Streda, v zast. starostom, 925 63 Dolná Streda s. č. 650
23. Projektant a stav. dozor: g.a.m. s.r.o., - Ing. Peter Aštary, Vajanského 1518/15, 924 01
Galanta
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OBEC

DOLNÁ STREDA

925 63 Dolná Streda s. č. 650
Číslo: 284/6695/ÚPaSP 352/2017

V Dolnej Strede, dňa: 11.4.2017

OZNÁMENIE
o začatí dodatočného stavebného konania a nariadenie ústneho konania spojené
s kolaudačným konaním.
Andrej Sobol, bytom 925 63 Dolná Streda s. č. 778, podal dňa 29.3.2017 na Obecný
úrad v Dolnej Strede žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia spojeného
s kolaudačným konaním na stavbu „Prístavba k rodinnému domu“, na pozemku parcela
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číslo 1106/2, katastrálne územie Dolná Streda ( po zameraní geometrickým plánom č. 113/2017 pozemok parcela číslo 1106/3 – rodinný dom ).
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie o dodatočnom povolení stavby spojené
s kolaudačným konaním.
Obec Dolná Streda, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona číslo 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v súlade s § 61
ods. 1 a § 88a stavebného zákona o z n a m u j e začatie konania o dodatočnom povolení
stavby a súčasne
nariaďuje
na prerokovanie predloženej žiadosti ústne konanie, spojené s miestnym zisťovaním
na deň 26.4.2017 ( streda ) o 9, 00 hod.
so stretnutím pozvaných na mieste stavby v Dolnej Strede.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Seredi, odd.
územného plánovania a stavebného poriadku (ÚPaSP), v súlade so zmluvou o zriadení
spoločného obecného úradu vo veci výkonu činnosti stavebného úradu a pri ústnom konaní.
Účastníci konania, dotknuté orgány a organizácie môžu svoje námietky, pripomienky
a stanoviská k žiadosti o dodatočnom povolení stavby uplatniť najneskôr pri tomto ústnom
konaní, inak sa na ne neprihliadne.
Ak sa nechá niektorí z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca
písomnú plnú moc s overeným podpisom zastupovaného.
Poznámka: stavebník na konaní predloží vyjadrenie Okresného úradu Galanta, pozemkového
a lesného odboru.
PhDr. Mgr. Ľuboš Š ú r y
starosta obce
Ing. Anna H a l a b r í n o v á
vedúca oddelenia ÚPaSP
MsÚ Sereď

Doručí sa:
24. Andrej Sobol, 925 63 Dolná Streda s. č. 778
25. Lýdia Sobolová, 925 63 Dolná Streda s. č. 778
26. Ing. Patrik Války, 925 63 Dolná Streda s. č. 778
27. Mgr. Eva Válkyová, 925 63 Dolná Streda s. č 752
28. Ľuboš Sobol, Na Križovatkách 16210/37, 821 04 Bratislava
29. Projektant: Ing. Miriama Stehelová, 925 51 Šintava s. č. 540
30. Stav. dozor: Igor Kubinyi, s. č. 915, 925 85 Neded
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OBEC

DOLNÁ STREDA

925 63 Dolná Streda s. č. 650
Číslo: 135/3003/ÚPaSP 195/2017

V Seredi, dňa: 15.3.2017

OZNÁMENIE
o začatí dodatočného stavebného konania a nariadenie ústneho konania spojené
s kolaudačným konaním.
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Ing. Peter Vrba a manž. Mgr. Izabela rod. Púčeková, bytom Pažitná 1013/1, 926 01
Sereď, podali dňa 22.02.2017 na Obecný úrad v Dolnej Strede žiadosť o vydanie
dodatočného stavebného povolenia spojeného s kolaudačným konaním na stavbu „Rodinný
dom“, na pozemku parcela číslo 1126 a 1127, katastrálne územie Pata ( po zameraní
geometrickým plánom č. 08-11/2014 pozemok parcela číslo 1127/5 – rodinný dom ).
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie o dodatočnom povolení stavby spojené
s kolaudačným konaním.
Obec Dolná Streda, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona číslo 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v súlade s § 61
ods. 1 a § 88a stavebného zákona o z n a m u j e začatie konania o dodatočnom povolení
stavby a súčasne
nariaďuje
na prerokovanie predloženej žiadosti ústne konanie, spojené s miestnym zisťovaním
na deň 30.3.2017 ( štvrtok ) o 9, 00 hod.
so stretnutím pozvaných na mieste stavby v Dolnej Strede.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Seredi, odd.
územného plánovania a stavebného poriadku (ÚPaSP), v súlade so zmluvou o zriadení
spoločného obecného úradu vo veci výkonu činnosti stavebného úradu a pri ústnom konaní.
Účastníci konania, dotknuté orgány a organizácie môžu svoje námietky, pripomienky
a stanoviská k žiadosti o dodatočnom povolení stavby uplatniť najneskôr pri tomto ústnom
konaní, inak sa na ne neprihliadne.
Ak sa nechá niektorí z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca
písomnú plnú moc s overeným podpisom zastupovaného.

PhDr. Mgr. Ľuboš Š ú r y
starosta obce
Ing. Anna H a l a b r í n o v á
vedúca oddelenia ÚPaSP
MsÚ Sereď

Doručí sa:
31. Ing. Peter Vrba, Pažitná 1013/1, 926 01 Sereď
32. Mgr. Izabela Vrbová, Pažitná 1013/1, 926 01 Sereď
33. Ľubica Ščípová, 925 63 Dolná Streda s. č. 647
34. Peter Ščípa, 925 63 Dolná Streda s. č. 647
35. Oliver Novota, 925 63 Dolná Streda s. č. 687
36. Renáta Mikuleková, 925 51 Šintava s. č. 703
37. Alojz Ondrejkovič – Domov pre seniorov, 919 24 Križovany nad Dudváhom s. č. 54
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Eva Dudonová, Dionýza Štúra 1010/6, 926 01 Sereď
Mária Pozdníčková, Ohrazenice 200, 511 01 Turnov (ČR)
Mgr. Karina Ondrejkovičová, Adama Trajana 4651/12, 921 01 Piešťany
Projektant a stav. dozor: g.a.m. s.r.o., - Ing. Peter Aštary, Vajanského 1518/15, 924 01
Galanta
42. Zsolt Galambos, g.a..m., Vajanského 1518/15, 924 01 Galanta
43. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Galanta, Parková 1607/10, 924
01 Galanta
44. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hodská ul. 2352/62, 924 81 Galanta
38.
39.
40.
41.
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OBEC

PATA

Hlohovecká s. č. 103, 925 53 P a t a
Číslo: 1328/21637/ÚPaSP 1282/2016

V Seredi, dňa: 23.11.2016

OZNÁMENIE
o začatí dodatočného stavebného konania a nariadenie ústneho konania spojené
s kolaudačným konaním.
Ľubomír Ševčovič a manž. Mária rod. Orelová, bytom Hájska s. č. 290, 925 53 Pata,
podali dňa 4.11.2016 na Obecný úrad v Pate žiadosť o vydanie dodatočného stavebného
povolenia spojeného s kolaudačným konaním na stavbu „ Prístavba k rodinnému domu “,
na pozemku parcela číslo 2740/1, katastrálne územie Pata ( po zameraní geometrickým
plánom č. 5/2016 pozemok parcela číslo 2740/3 – prístavba k rodinnému domu).
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie o dodatočnom povolení stavby spojené
s kolaudačným konaním.
Obec Pata, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona číslo 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v súlade s § 61
ods. 1 a § 88a stavebného zákona o z n a m u j e začatie konania o dodatočnom povolení
stavby a súčasne
nariaďuje
na prerokovanie predloženej žiadosti ústne konanie, spojené s miestnym zisťovaním
na deň 8.12.2016 ( štvrtok ) o 9, 00 hod.
so stretnutím pozvaných na mieste stavby v Pate.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Seredi, odd.
územného plánovania a stavebného poriadku (ÚPaSP), v súlade so zmluvou o zriadení
spoločného obecného úradu vo veci výkonu činnosti stavebného úradu a pri ústnom konaní.
Účastníci konania, dotknuté orgány a organizácie môžu svoje námietky, pripomienky
a stanoviská k žiadosti o dodatočnom povolení stavby uplatniť najneskôr pri tomto ústnom
konaní, inak sa na ne neprihliadne.
Ak sa nechá niektorí z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca
písomnú plnú moc s overeným podpisom zastupovaného.

PaedDr. Jozef B e r č í k, PhD.
starosta obce
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v zastúpení
Ing. Anna H a l a b r í n o v á
vedúca oddelenia ÚPaSP
MsÚ Sereď
Oznámenie sa doručí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ľubomír Ševčovič, Hájska s. č. 290, 925 53 Pata
Mária Ševčovičová, Hájska s. č . 290, 925 53 Pata
Ľudmila Kováčová, Hájska s. č. 289, 92 553 Pata
Eva Becková, Lipová s. č. 473, 925 53 Pata
Miloš Beck, Lipová s. č. 473, 925 53 Pata
Projektant: A-studio s.r.o., Pekárska 1171/10, 926 01 Sereď - Ing. Miloslav Vladovič
Stav. dozor: Ján Hrušovský, Záhradná s. č. 881, 925 53 Pata
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OBEC

PATA

Hlohovecká s. č. 103, 925 53 P a t a
Číslo: 1107/18234/ÚPaSP 1152/2015

V Seredi, dňa: 12.11.2015

OZNÁMENIE
o začatí dodatočného stavebného konania a nariadenie ústneho konania spojené
s kolaudačným konaním.

Michal Macho a manž. Katarína rod. Darfašová, bytom Sereďská 436/6, 925 53 Pata,
podali dňa 14.10.2015 na Obecný úrad v Pate žiadosť o vydanie dodatočného stavebného
povolenia spojeného s kolaudačným konaním na stavbu „ Rodinný dom “, na pozemku
parcela číslo 6374/25, katastrálne územie Pata.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie o dodatočnom povolení stavby spojené
s kolaudačným konaním.
Obec Pata, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona číslo 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v súlade s § 61
ods. 1 a § 88a stavebného zákona o z n a m u j e začatie konania o dodatočnom povolení
stavby a súčasne
nariaďuje
na prerokovanie predloženej žiadosti ústne konanie, spojené s miestnym zisťovaním
na deň 1.12.2015 ( utorok ) o 9,00 hod.
so stretnutím pozvaných na mieste stavby v Pate.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Seredi, odd.
územného plánovania a stavebného poriadku (ÚPaSP), v súlade so zmluvou o zriadení
spoločného obecného úradu vo veci výkonu činnosti stavebného úradu a pri ústnom konaní.
Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu svoje námietky, pripomienky
a stanoviská k žiadosti o dodatočnom povolení stavby uplatniť najneskôr pri tomto ústnom
konaní, inak sa na ne neprihliadne.
Ak sa nechá niektorí z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca
písomnú plnú moc s overeným podpisom zastupovaného.

PaedDr. Jozef B e r č í k, PhD.
starosta obce

14
v zastúpení
Ing. Anna H a l a b r í n o v á
vedúca oddelenia ÚPaSP
MsÚ Sereď
Oznámenie sa doručí:
8. Michal Macho, Sereďská s. č. 436/6, 925 53 Pata
9. Katarína Machová, Sereďská s. č. 436/6, 925 53 Pata
10. Margita Práznovská, Lipová s. č. 437, 925 53 Pata
11. Miroslav Práznovský, Lipová s. č. 437, 925 53 Pata
12. Jozef Paulus, Tichá 1116/1A, 925 53 Pata
13. Projektant: Ing. Miriama Juhásová, Vinárska 130, 926 01 Sereď
14. Zhotoviteľ: Marcel Ščevík, 925 55 Vinohrady nad Váhom s. č. 569
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OBEC

PATA

Hlohovecká s. č. 103, 925 53 P a t a
Číslo: 552/10372/ÚPaSP 524/2015

V Seredi, dňa: 11.6.2015

OZNÁMENIE
o začatí dodatočného stavebného konania a nariadenie ústneho konania spojené
s kolaudačným konaním.

Ľudmila Filipeková rod. Práznovská, Zuzana Filipeková, Jana Hric – Kováčová rod.
Filipeková, Juraj Filipek, bytom Stará poštová s. č 497, 925 53 Pata, podali dňa
1.6.2015 na Obecný úrad v Pate žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia
spojeného s kolaudačným konaním na stavbu „ Prístavba k rodinnému domu “, na
pozemku parcela číslo 6374/124, katastrálne územie Pata.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie o dodatočnom povolení stavby spojené
s kolaudačným konaním.
Obec Pata, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona číslo 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v súlade s § 61
ods. 1 a § 88a stavebného zákona o z n a m u j e začatie konania o dodatočnom povolení
stavby a súčasne
nariaďuje
na prerokovanie predloženej žiadosti ústne konanie, spojené s miestnym zisťovaním
na deň 25.6.2014 ( štvrtok ) o 10,00 hod.
so stretnutím pozvaných na mieste stavby v Pate.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Seredi, odd.
územného plánovania a stavebného poriadku (ÚPaSP), v súlade so zmluvou o zriadení
spoločného obecného úradu vo veci výkonu činnosti stavebného úradu a pri ústnom konaní.
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Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu svoje námietky, pripomienky
a stanoviská k žiadosti o dodatočnom povolení stavby uplatniť najneskôr pri tomto ústnom
konaní, inak sa na ne neprihliadne.
Ak sa nechá niektorí z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca
písomnú plnú moc s overeným podpisom zastupovaného.

PaedDr. Jozef B e r č í k, PhD.
starosta obce
v zastúpení
Ing. Anna H a l a b r í n o v á
vedúca oddelenia ÚPaSP
MsÚ Sereď
Oznámenie sa doručí:
15. Ľudmila Filipeková, Stará poštová s . č. 497, 925 53 Pata
16. Zuzana Filipeková, Stará poštová s . č. 497, 925 53 Pata
17. Jana Hric – Kováčová, Stará poštová s . č. 497, 925 53 Pata
18. Juraj Filipek, , Stará poštová s . č. 497, 925 53 Pata
19. Darina Trubačová, Stará poštová s. č. 498, 925 53 Pata
20. Stanislav Pastucha, Stará poštová s.č. 496, 925 53 Pata
21. Projektant: Ing. arch. Dana Gálová, J. M. Petzvala 1404, 924 01 Galanta
22. Stav. dozor: Milan Čelár, Dlhá s. č. 1050, 925 53 Pata
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OBEC

PATA

Hlohovecká s. č. 103, 925 53 P a t a
Číslo: 460/9648/ÚPaSP 414/2015

V Seredi, dňa: 11.6.2015

OZNÁMENIE
o začatí dodatočného stavebného konania a nariadenie ústneho konania spojené
s kolaudačným konaním.

Ivan Novotný a manž. Miroslav rod. Majdiaková, bytom Hlohovecká s. č. 55/24, 925
53 Pata podali dňa 7.5.2015 na Obecný úrad v Pate žiadosť o vydanie dodatočného
stavebného povolenia spojeného s kolaudačným konaním na stavbu „ Prístavba
k rodinnému domu “, na pozemku parcela číslo 219/1, katastrálne územie Pata.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie o dodatočnom povolení stavby spojené
s kolaudačným konaním.
Obec Pata, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona číslo 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v súlade s § 61
ods. 1 a § 88a stavebného zákona o z n a m u j e začatie konania o dodatočnom povolení
stavby a súčasne
nariaďuje
na prerokovanie predloženej žiadosti ústne konanie, spojené s miestnym zisťovaním
na deň 25.6.2014 ( štvrtok ) o 9,00 hod.
so stretnutím pozvaných na mieste stavby v Pate.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Seredi, odd.
územného plánovania a stavebného poriadku (ÚPaSP), v súlade so zmluvou o zriadení
spoločného obecného úradu vo veci výkonu činnosti stavebného úradu a pri ústnom konaní.
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Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu svoje námietky, pripomienky
a stanoviská k žiadosti o dodatočnom povolení stavby uplatniť najneskôr pri tomto ústnom
konaní, inak sa na ne neprihliadne.
Ak sa nechá niektorí z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca
písomnú plnú moc s overeným podpisom zastupovaného.

PaedDr. Jozef B e r č í k, PhD.
starosta obce
v zastúpení
Ing. Anna H a l a b r í n o v á
vedúca oddelenia ÚPaSP
MsÚ Sereď
Oznámenie sa doručí:
23. Ivan Novotný, Hlohovecká s. č. 55/24, 925 53 Pata
24. Miroslav Novotná, Hlohovecká s. č. 55/24, 925 53 Pata
25. Anna Valentová, Budovateľská s. č. 941, 925 53 Pata
26. Štefan Valenta, Budovateľská s.č. 941, 925 53 Pata
27. Mária Skácelová, Hlohovecká 56, 925 53 Pata
28. Projektant: Ing. Juraj Hubinák, Sereďská 998, 925 53 Pata
29. Stav. dozor: Ing. Jaroslav Sivák, Vlárska 8, 917 01 Trnava
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OBEC

PATA

Hlohovecká s. č. 103, 925 53 P a t a
Číslo: 573/12164/ÚPaSP 359/2014

V Seredi, dňa: 26.5.2014

OZNÁMENIE
o začatí dodatočného stavebného konania a nariadenie ústneho konania spojené
s kolaudačným konaním.

Marián Hubinák a manž. Marta rod. Hubináková, bytom Hlohovecká s. č. 846/116,
925 53 Pata, podali dňa 14.5.2014 na Obecný úrad v Pate žiadosť o vydanie dodatočného
stavebného povolenia spojeného s kolaudačným konaním na stavbu „ Garáž “, na pozemku
parcela číslo 6376/202, ( po zameraní geometrickým plánom č. 6-4/2014, pozemok parcela
číslo 6376/239 ), katastrálne územie Pata.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie o dodatočnom povolení stavby spojené
s kolaudačným konaním.
Obec Pata, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona číslo 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v súlade s § 61
ods. 1 a § 88a stavebného zákona o z n a m u j e začatie konania o dodatočnom povolení
stavby a súčasne
nariaďuje
na prerokovanie predloženej žiadosti ústne konanie, spojené s miestnym zisťovaním
na deň 5.6.2014 ( štvrtok ) o 8,30 hod.
so stretnutím pozvaných na mieste stavby v Pate.
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Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Seredi, odd.
územného plánovania a stavebného poriadku (ÚPaSP), v súlade so zmluvou o zriadení
spoločného obecného úradu vo veci výkonu činnosti stavebného úradu a pri ústnom konaní.
Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu svoje námietky, pripomienky
a stanoviská k žiadosti o dodatočnom povolení stavby uplatniť najneskôr pri tomto ústnom
konaní, inak sa na ne neprihliadne.
Ak sa nechá niektorí z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca
písomnú plnú moc s overeným podpisom zastupovaného.

Milan Č a m b á l i k
starosta obce
Ing. Anna H a l a b r í n o v á
vedúca oddelenia ÚPaSP
MsÚ Sereď
Oznámenie sa doručí:
1. Marián Hubinák, Hlohovecká s. č. 846/116, 925 53 Pata
2. Marta Hubináková, Hlohovecká s. č. 846/116, 925 53 Pata
3. Zuzana Farárová, Letná s. č. 602, 925 53 Pata
4. Ľubomír Mesároš, Majerská s. č. 915, 925 53 Pata
5. Alena Mesárošová, Majerská s. č. 915, 925 53 Pata
6. Ľuboš Török, Letná s. č. 603, 925 53 Pata
7. Jotef Török, Letná s. č. 603, 925 53 Pata
8. Anna Hánová, s. č. 451, 951 33 Hájske
9. Projektant: Ing. Jaroslav Franta, 951 33 Hájsle s. č. 18
10. Stav. dozor: Ing. Ján Bagi, Priečna 1569/32, 924 01 Galanta
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OBEC

PATA

Hlohovecká s. č. 103, 925 53 P a t a
Číslo: 509/3711 ÚPaSP 339/2012

V Seredi, dňa: 31.10.2012

OZNÁMENIE
o začatí dodatočného stavebného konania a nariadenie ústneho konania spojené
s kolaudačným konaním.

Viliam Tóth, V and M, Párovská s. č. 367/3, 925 53 Pata, podal dňa 16.04.2012 na
Obecný úrad v Pate žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia spojeného
s kolaudačným konaním na stavbu „ „ Zmena dokončenej stavby prístavba a stavebné
úpravy spoločenského domu v Pate “, na pozemku parcela číslo 572/11,572/12, 572/13,
572/14, katastrálne územie Pata.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie o dodatočnom povolení stavby spojené
s kolaudačným konaním.
Obec Pata, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona číslo 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v súlade s § 61
ods. 1 a § 88a stavebného zákona o z n a m u j e začatie konania o dodatočnom povolení
stavby a súčasne
nariaďuje
na prerokovanie predloženej žiadosti ústne konanie, spojené s miestnym zisťovaním
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na deň 15.11.2012 o 09,00 hod.
so stretnutím pozvaných na mieste stavby v Pate, ul. Nitrianska.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Seredi, odd.
územného plánovania a stavebného poriadku (ÚPaSP), v súlade so zmluvou o zriadení
spoločného obecného úradu vo veci výkonu činnosti stavebného úradu a pri ústnom konaní.
Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu svoje námietky, pripomienky
a stanoviská k žiadosti o dodatočnom povolení stavby uplatniť najneskôr pri tomto ústnom
konaní, inak sa na ne neprihliadne.
Ak sa nechá niektorí z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca
písomnú plnú moc s overeným podpisom zastupovaného.

Milan Č a m b á l i k
starosta obce
Ing. Anna H a l a b r í n o v á
vedúca oddelenia ÚPaSP
MsÚ Sereď

6.
7.
8.
9.

Ivan Lukáč, Nová 1057, 925 53 Pata
Mgr. Marek Cicák, ul. Nová 1058, 925 53 Pata
Projektant: Štefan Kovács, Hlavná 232, 925 84 Vlčany
Stav. dozor: Emília Kováčiková, Lipová 2, 927 01 Šaľa
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Oznámenie sa doručí:
11. Viliam Tóth, V and M, Párovská 367/3, 925 53 Pata
12. Obec Pata, v zast. starostom Milanom Čambálikom, Hlohovecká 103, 925 53 Pata
13. Slovenský vodohospodársky podnik, povodie dolného Váhu, Dolná 16, 927 01 Šaľa
14. Projektant: Ing. arch. Igor Bučenec, Pod Párovcami 116, 921 01 Piešťany,
15. Zhotoviteľ: Marta Košecová, KM-STAV – STAVEBNÁ FIRMA, Hájjske 404, 954
33, Hájske
16. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Galanta, Parková 176/10, 924
01 Galanta
17. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta, Hodská 2352/62, 924 01 Galanta
18. Obvodný úrad životného prostredia Galanta, Mierové nám. č. 1, 924 01 Galanta
19. Inšpektorát práce Trnava, J. Bottu 4, 917 01 Trnava
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OBEC

PATA

Hlohovecká s. č. 103, 925 53 P a t a
Číslo: 545/7212 ÚPaSP 1067/2009

V Seredi, dňa: 20.11.2009

OZNÁMENIE
o začatí dodatočného stavebného konania a nariadenie ústneho konania
Martin Tóth rod. Tóth, bytom Párovská 367, Pata, podal dňa 15.07.2009 (tu
30.09.2009) na Obecný úrad v Pate žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia na
stavbu „ Rodinný dom – Bungalov 68 “, na pozemku parcela číslo 6402/14, katastrálne
územie Pata.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie o dodatočnom povolení stavby.
Obec Pata, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona číslo 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon )v znení neskorších predpisov,
v súlade s ustanovením § 88a stavebného zákona o z n a m u j e začatie konania
o dodatočnom povolení stavby a súčasne
nariaďuje
na prerokovanie predloženej žiadosti ústne konanie, spojené s miestnym zisťovaním
na deň 05.11.2009 o 10,30 hod.
so stretnutím pozvaných na mieste stavby v Pate.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Seredi, odd.
územného plánovania a stavebného poriadku (ÚPaSP), v súlade so zmluvou o zriadení
spoločného obecného úradu vo veci výkonu činnosti stavebného úradu a pri ústnom konaní.
Účastníci môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na
ne neprihliadne.
Ak sa nechá niektorí z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca
písomnú plnú moc s overeným podpisom zastupovaného.
Milan Č a m b á l i k
starosta obce
Ing. Anna H a l a b r í n o v á
vedúca oddelenia ÚPaSP
MsÚ Sereď
Oznámenie sa doručí:
20. Martin Tóth, Párovská s. č. 367, 925 53 Pata
21. Michal Tóth a manž. Michaela, Hlohovecká s. č. 51, 925 53 Pata
22. Ing. Martin Luterán, Dolné Janíky č. 271, 930 39 Janíky
23. Jozef Križo, Majcichov č. 474
24. Ján Hrušovský, Záhradná s. č. 881, 925 53 Pata
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25. EUROLINE Slovakia s.r.o., Vajnorská 134/A, P.O.BOX 68, 830 00 Bratislava – Ing.
Pavel Timár

OBEC

PATA

Hlohovecká s. č. 103, 925 53 P a t a
Číslo: 673/6514 ÚPaSP 1103/2008

V Pate, dňa: 04.12.2008

OZNÁMENIE
o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby
a stavebného konania a nariadenie ústneho konania
Miroslav Urbančok a manž. Ľudmila rod. Fančovičová, bytom Letná s. č. 596, Pata,
podali dňa 26.09.2008 na Obecný úrad v Pate žiadosť o vydanie stavebného povolenia na
stavbu „ Rodinný dom – obnova a modernizácia, prístavba a stavebné úpravy “, na
pozemku parcela číslo 6376/204 a 6376/132, katastrálne územie Pata.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie o dodatočnom povolení stavby.
Obec Pata, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona číslo 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon )v znení neskorších predpisov
a v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnení, v
súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona o z n a m u j e začatie stavebného
konania a súčasne
nariaďuje
na prerokovanie predloženej žiadosti ústne konanie, spojené s miestnym zisťovaním
na deň 16.12.2008 ( utorok ) o 9,30 hod.
so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade v Pate.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Seredi, odd.
územného plánovania a stavebného poriadku (ÚPaSP), v súlade so zmluvou o zriadení
spoločného obecného úradu vo veci výkonu činnosti stavebného úradu a pri ústnom konaní.
Účastníci môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na
ne neprihliadne.
Ak sa nechá niektorí z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca
písomnú plnú moc s overeným podpisom zastupovaného.
Milan Č a m b á l i k
starosta obce
Ing. Anna H a l a b r í n o v á
vedúca oddelenia ÚPaSP
MsÚ Sereď
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Oznámenie sa doručí:
26. Miroslav Urbančok a manž. Ľudmila, Letná s. č. 596, 925 53 Pata
27. Roman Práznovský a manž. Klaudia, Letná s. č. 595, 925 53 Pata
28. Mária Práznovská, Letná s. č. 595, 925 53 Pata
29. Ľubomír Bennár a manž. Vlasta, Letná s. č. 597, 925 53 Pata
30. Viliam Tóth, Letná s. č. 597, 925 53 Pata
31. Zhotoviteľ: STAVBYT Sereď, s.r.o., Tehelná 2928/12, 926 01 Sereď – Jozef Benko
32. Ing. Eva Bachorecová, Krásna 1214/201, 924 01 Galanta
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OBEC

PATA

Hlohovecká s. č. 103, 925 53 P a t a
Číslo: 509/6672 ÚPaSP 972/2009

V Seredi, dňa: 21.10.2008

OZNÁMENIE
o začatí dodatočného stavebného konania a nariadenie ústneho konania
Bohumil Súkeník rod. Súkeník, bytom Dlhá 989, 925 53 Pata, podal dňa 22.10.2009 na
Obecný úrad v Pate žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia na stavbu
„ Polyfunkčný objekt – Obchodné priestory a 6 bytových jednotiek “, na objekte s. č. 333,
na pozemku parcela číslo 1993, katastrálne územie Pata.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie o dodatočnom povolení stavby.
Obec Pata, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona číslo 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon )v znení neskorších predpisov,
v súlade s ustanovením § 88a stavebného zákona o z n a m u j e začatie konania
o dodatočnom povolení stavby a súčasne
nariaďuje
na prerokovanie predloženej žiadosti ústne konanie, spojené s miestnym zisťovaním
na deň 30.11.2009 o 09,00 hod.
so stretnutím pozvaných na mieste stavby v Pate.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Seredi, odd.
územného plánovania a stavebného poriadku (ÚPaSP), v súlade so zmluvou o zriadení
spoločného obecného úradu vo veci výkonu činnosti stavebného úradu a pri ústnom konaní.
Účastníci môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na
ne neprihliadne.
Ak sa nechá niektorí z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca
písomnú plnú moc s overeným podpisom zastupovaného.
Milan Č a m b á l i k
starosta obce
Ing. Anna H a l a b r í n o v á
vedúca oddelenia ÚPaSP
MsÚ Sereď
Oznámenie sa doručí:
33. Bohumil Súkeník, Dlhá 989, 925 53 Pata
34. Emil Tóth, Horská 1309/57, 958 06 Partizánske 6
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35. Jana Chudáčiková rod. Ondrušková, Pod vinohradmi s. č. 334, 925 53 Pata
36. Ľudovít Durdiak a manž. Mária, Pod vinohradmi s. č. 332, 925 53 Pata
37. G.A.M. - Ing. Peter Aštary, Vajanského 1518/15, 924 01 Galanta
38. Obvodný úrad životného prostredia, Mierové nám. č. 1., OV, OH, OPaK, OO,
Galanta
39. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, Hodská 2352/62,
924 01 Galanta
40. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, ul. Parková 1607/10, 924 01
Galanta
41. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Kollárova 8, 917 01 Trnava
42. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
43. Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s. , Mlynské nivy 44/b, 825 11
Bratislava
44. Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, a.s., OZ, P.Pázmanya 4, 927 01 Šaľa
45. Slovak Telekom, a.s., Horná 77, P.O.BOX 4, 974 08 Banská Bystrica
46. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Mierové nám. č. 1, 924 01
Galanta
47.

