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MESTO  SENICA 

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD 

Štefánikova 1408/56, 90525 Senica 

Č. j.: SOÚ–1433/2019-NOS                                                                                              V Senici dňa 30.09.2019 

Vybavuje: Ing. Nosko 

Tel.:  034 / 6987649 

e-mail:  ivan.nosko@senica.sk 

 

 

 

 

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA 
 

 

 

Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby 
 

     Mesto Senica, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, začína správne konanie o odstránení 

stavby „Galéria“ na pozemkoch parcely č. 3464/3, 3464/4  v katastrálnom území Senica, podľa § 88 ods. 2 

stavebného zákona na základe podanej žiadosti navrhovateľa: 

STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56, 90101 Malacky, zastúpeného spoločnosťou DIPA, s.r.o., Dr. 

I. Horvátha 887/30, 90501 Senica. 

 

     O začatí konania Vás podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. upovedomujeme a za účelom prerokovania 

tejto veci nariaďujeme ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 

 

24. októbra 2019 (štvrtok)   o 9.00 hod. 

 

so stretnutím účastníkov na mieste stavby – Sadová ulica č. 618. 

 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na tunajšom úrade v úradných 

dňoch a pri ústnom pojednávaní. 

     Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr pri 

ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. 

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

splnomocnenie s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 

 

 

Toto oznámenie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta. 

 

 

 

Vyvesené dňa: ............................................                                   Zvesené dňa: ....................................  

 

 

 

 

                                                                                                       ............................................................ 

                                                                                                      Odtlačok pečiatky a podpis  

 

 

 

 

 

                                                                                                                            Ing. Ivan Nosko 

                                                                                                                               vedúci SOÚ 
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Oznamuje sa: 

1. Veľkému počtu účastníkov konania a účastníkom na neznámom mieste verejnou vyhláškou 

2. DIPA, s.r.o., Dr. I. Horvátha 887/30, 90501 Senica   

3. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Senica, Nám. oslobodenia 2, 90501 Senica 

4. Pavol Mach, Hurbanova 521, 90501 Senica 

5. JUDr. Ľubomír Polák, Hurbanova 522/18, 90501 Senica 

6. LEKOCENTRUM, s.r.o., Štefánikova 721/26, 90501 Senica 

7. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 91701 Trnava  

8. STAV-TRADE, spol. s r.o., Tomášikova 3/A, 82101 Bratislava 

9. NOVATEC EU, s.r.o, Jána Náhlika 2620/14, 90501 Senica 

10. SBDKREDIT, s. r.o., Tomášikova 11, 82101 Bratislava  (oznámenie vyvesiť do vchodu bytového domu 

č. 2719) 

11. Mesto Senica - odd. výstavby, ŽP a dopravy 

 

https://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladajVlastnikByIdAction.do?selectedOkresKod=205&idVlastnik=19366421&hash=vvpQNmuKA79GoAZUL50fCA%3D%3D
https://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladajVlastnikByIdAction.do?selectedOkresKod=205&idVlastnik=19366475&hash=4prn5s0rnm9JJFPhBSRffg%3D%3D
https://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladajVlastnikByIdAction.do?selectedOkresKod=205&idVlastnik=19366476&hash=E%2FiP%2BICK79jOtbdmedS09Q%3D%3D

