
Obec Hviezdoslavov 

Stavebný úrad 

Hlavná 8/10, 930 41 Hviezdoslavov 
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Verejná vyhláška 

 

Upovedomenie účastníkov konania o odvolaní 
 

 

 

Obec Hviezdoslavov ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), v súlade s § 

56 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

 

u p o v e d o m u j e 

 

účastníkov konania o obsahu odvolania voči stavebnému povoleniu č.k. OU-HV/S2022/00876/1513/SP 

zo dňa 03.08.2022 na stavbu: 

 

„Cyklotrasa Šamorín – Kvetoslavov, II. etapa“ 

SO-05 Stanica BIKE&RIDE na ŽST Kvetoslavov 

SO 06.1 Sčítač cyklistov 

SO 06.2 Osvetlenie priechodu pre chodcov a cyklistov na križovatke MK Senecká (CK II/503) a MK 

Železničná, 

vydanému pre stavebníka - Obec Kvetoslavov. 

 

Proti tomuto rozhodnutiu bolo Obci Hviezdoslavov v zákonom stanovenej lehote doručené dňa 

06.09.2022 odvolanie – tvorí prílohu, ktoré spoločne podali účastníci konania Dušan Kováč a Anna 

Kováčová, 930 41 Kvetoslavov 141. 

 

V súlade s § 56 správneho poriadku týmto Obec Hviezdoslavov upovedomuje ostatných účastníkov 

konania o obsahu podaného odvolania a 
 

v y z ý v a 

 

účastníkov konania, aby sa v lehote do 5 kalendárnych dní od doručenia upovedomenia vyjadrili 

k jeho obsahu na adresu uvedenú v záhlaví tohto listu. 

 

Zároveň správny orgán oznamuje účastníkom konania, že v zmysle § 57 ods. 2 správneho poriadku, 

po uplynutí lehoty na vyjadrenie odvolanie spolu so spisovým materiálom predloží odvolaciemu orgánu, 

ktorým je Okresný úrad Trnava, Odbor výstavby a bytovej politiky. 

 

Do dokumentácie stavebného povolenia môžu účastníci konania nahliadnuť na stavebnom úrade – 

Obecný úrad Hviezdoslavov počas stránkových hodín v stredu 7,30 - 17,00 hod., resp. v piatok 7,30 - 12,00 

hod. 

 

 

 

         Marek Lackovič, MBA 

                 starosta obce 



 

Prílohy: 

Odvolanie zo dňa 06.09.2022 

 

 

Doručí sa účastníkom konania: 

1. Verejnou vyhláškou všetkým známym aj neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, 

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

stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté 

2. Obec Kvetoslavov, 930 41 Kvetoslavov 258 – zároveň žiadame o zverejnenie na úradnej tabuli 

a webovom sídle obce Kvetoslavov 
3. Mesto Šamorín, Hlavná 37, 931 01 Šamorín 

4. CYKLOPROJEKT s.r.o., Pri Šajbách 7, 831 06 Bratislava 

 

 

Vybavuje: Ján Cilli, stavebný úrad Hviezdoslavov, 0948 948 047 

 

 

Toto oznámenie sa rovnako ako stavebné povolenie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 zákona č. 

71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) tak, že sa vyvesí na dobu 15 dní na úradnej tabuli 

a webovom sídle obce Hviezdoslavov. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

 

Vyvesené dňa: Zvesené dňa: 

 

 

Podpis, pečiatka: Podpis, pečiatka: 

 


