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                                                   R o z h o d n u t i e 
                                                 

                                            o prerušení odvolacieho konania 

 

Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej 

správy (ďalej iba OU Trnava OVBP), ako orgán štátnej správy, príslušný podľa ust. § 1 

zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok 

a bývanie, ust. § 9 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a ust. § 118 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v spojení s ust. § 58   

ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov, odvolacie konanie proti rozhodnutiu mesta Sereď  č. 7200/ÚPaSP 465/2018  zo 

dňa 23. 07. 2018, ktorým bola umiestnená stavba: „ARDA II. etapa – Prístavba haly PP - 

Sereď“, na pozemkoch par. č. 4085/26, 4085/27, 4057/1, 4061/23 v kat. ú. Sereď, 

navrhovateľovi spoločnosti ARDA Slovakia, s. r. o., Priemyselná 5, 926 01 Sereď 

 

                                             prerušuje  

 

na dobu doriešenia námietok v odvolaní, ktoré podal účastník konania Združenie domových 

samospráv so sídlom Nám. SNP 13, P. O. Box 218, 850 00 Bratislava, podľa ust. § 140b ods. 

6 stavebného zákona, smerujúcich proti záväzným  stanoviskám Mesta Sereď, ako 

príslušného cestného správneho orgánu č. 23945/2017 zo dňa 05. 12. 2017, Okresného úradu 

Galanta,  odbor  starostlivosti  i životné  prostredie  č.  OU-GA-OSZP-2017/014173   zo  dňa 

 07. 12. 2017 (posúdenie z hľadiska vodných pomerov) a Okresného úradu Galanta, odbor 

starostlivosti i životné prostredie č. OU-GA-OSZP-2017/014172 zo dňa 05. 12. 2017 

(vyjadrenie z hľadiska ochrany prírody a krajiny). 

                                              

                                                          Odôvodnenie. 

 

 

              Napadnutým rozhodnutím  č. 7200/ÚPaSP 465/2018  zo dňa 23. 07. 2018, mesto 

Sereď umiestnilo podľa ust. § 39, 39a stavebného zákona stavbu: „ARDA II. etapa – 

Prístavba haly PP - Sereď“, na pozemkoch par. č. 4085/26, 4085/27, 4057/1, 4061/23 v kat. ú. 

Sereď, navrhovateľovi spoločnosti ARDA Slovakia, s. r. o., Priemyselná 5, 926 01 Sereď. 

              Voči uvedenému rozhodnutiu sa v zákonnej lehote odvolalo Združenie domových 

samospráv so sídlom Nám. SNP 13, P. O. Box 218, 850 00 Bratislava, v zastúpení predsedom 

Marcelom Slávikom. 

              Odvolanie okrem iného, smeruje aj proti stanovisku mesta Sereď, príslušného 

cestného správneho orgánu a stanoviskám Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti 

o životné prostredie, vydané podľa ust. § 28 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a podľa ust. § 

64 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody. 
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              Podľa ust. § 140b ods. 6 stavebného zákona, ak odvolanie proti rozhodnutiu podľa 

tohto zákona smeruje proti obsahu záväzného stanoviska, odvolací orgán konanie preruší 

a vyžiada  si stanovisko  k obsahu  odvolania od dotknutého orgánu príslušného na vyžiadanie  

záväzného stanoviska. Odvolanie spolu so stanoviskom dotknutého orgánu k obsahu 

odvolania predloží stavebný úrad orgánu, ktorý je nadriadeným orgánom dotknutého orgánu 

a vyžiada si od neho potvrdenie alebo zmenu záväzného stanoviska. Počas prerušenia konania 

neplynú lehoty na vybavenie veci odvolacím orgánom. 

 

              V zmysle uvedeného ustanovenia OU Trnava OVBP vyzval listom č. OU-TT-

OVBP2-2018/031990/Ve-1 zo dňa 08. 10. 2018 Mesto Sereď, ako cestný správny orgán 

a listami č. OU-TT-OVBP2-2018/031990/Ve-2 zo dňa 08. 10. 2018 a č. OU-TT-OVBP2-

2018/031990/Ve-3 zo dňa 08. 10. 2018  OU Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

aby sa vyjadril k obsahu odvolania, ktoré je nasmerované proti ich záväzným stanoviskám: 

č. 23945/2017 zo dňa 05. 12. 2017 

č.  OU-GA-OSZP-2017/014173   zo  dňa 07. 12. 2017 

č. OU-GA-OSZP-2017/014172 zo dňa 05. 12. 2017 

a odvolacie konanie prerušil. 

               

               Počas prerušenia konania v súlade u ust. § 29 ods. 5 správneho poriadku lehoty 

neplynú. 

 

                                                             

          

                                                            Poučenie. 
 

               Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa ust. § 2 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní nemožno ďalej odvolať. Rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom. 

 

 

 

 

                                                                                    Ing. Ľubomír Antal 

                                                                    vedúci odboru výstavby a bytovej politiky 

     

 

 

 

             

 

           Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť v zmysle ust. § 42 ods. 

6 stavebného zákona vyvesené na úradnej tabuli mesta po dobu 15 dní. Za deň 

doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia. 
               Po uplynutí doby, určenej na vyvesenie, bude verejná vyhláška vrátená na OU 
Trnava - OVBP, Kollárova 8, 917 02 Trnava, s vyznačeným dátumom vyvesenia a 
zvesenia.   

    

 

           

 

            Vyvesené dňa:                                                                    Zvesené dňa: 

           pečiatka, podpis                                                                 pečiatka, podpis 
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Doručí sa: 

1. Arda Slovakia, s. r. o., Priemyselná 5, 926 01 Sereď 

2. Mesto Sereď, Nám republiky 1176/10, 926 01 Sereď 

3. TRADE B a S, s. r. o., Bratislavská cesta 806, 926 01 Sereď 

4. SEMMELROCK STEIN + DESIGN Dlažby, s. r. o., Trnavská cesta 3728/95 926 01 

Sereď 

5. Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 817 15 Bratislava 

6. Združenie domových samospráv, Nám. SNP 13, P. O. Box 218, 850 00 Bratislava 

7. OU Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 924 36 

Galanta 

8. Mesto Sereď, Nám. Republiky 1176/10, 926 01 Sereď + 2 x verejná vyhláška 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                            
        


