
Císlo: 1I7551NIN218612022/033-PH/002 Mad, 10.01.2023

Oznámeni e o začatíkonania o dodatočnom povolení stavby
a naľiadenie ústneho konania

Stavebník: Tiboľ Kása
bytom: 929 LlVeloké Dvorníky, Kúpel'ná č.610121

podal dia06.I2.2022 žiadosť o dodatočné povolenie stavby

,, Rodinný dom ,rA" il rrB" "
ktoľá pozostáva:
. z dvoch pľízemných, nepodpivničených ľodinných domov so šikmou valbovou

strechou, bez obytného podkľovia (navľhnuté sú dva ľodinné domy tym spôsobom, že
sú umiestnené vedl'a seba na nulovú vzdialenost) (úžitková plocha 173,54 ĺĺŕ, obytnä
plocha 140,68 m2, zastavaná plocha 212,76 m2, počet izieb 6, počet obytnych miestností 8,
počet pod|aŽi 1, konštľukcia ľodinného domu _ murovaná)

. zo samostatného napojenia každej bytovej jednotky na verejnú siet'vedenia NN, na
veľejný vodovod a na dve izolované žumpy

o zizo|ovanej nepľiepustnej žumpy/l RI)
. zo spevnených plôch
. z oplotenia
na pozemkoch paľc. č.: 4612, 5l'l4 registra ,,rC" (pozemky sú na zŕlklade Lv č. 9I7

vo vlastníctve stavebníka)
62411 ľegistra ,,C" (pozemok je na zák|ade LV č. 163 vo
vlastníctve: Správa a údržba ciest Tmavského samosprávneho
kĺaja)

v katastrálnom'územi: Mad
obce: Mad.

obec Mad, ako stavebný uľad príslušný podľa $ 117 zákona č,. 5011976 o územnom
plánovaní a stavebnom poľiadku v zneni neskoľších predpisov (ďalej len stavebný zákon) v
zmysle $$ 80 a 88a stavebného zákoĺa

oznamuje

zahájenie konania vo veci dodatočného povolenia stavby spojené s kolaudačným konaním,
podľa pľedloŽenej pľojektovej dokumentácie skutočného stavu na pozemku paľc. č.:

46t2,5lt4 a624l1 v k. ú. Mad obce Mad, súčasne naľiaďuje na pľejednanie predloženej
žiadosti ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na

26.01,2023 (štvrtok) o 15'00 hod.
so zrazom na mieste stavby _ pozemok paľc. č. 46/2 v k. ú. Mad.

OBEC MAD
oBECNÝ Únĺp, g30 14 MAD č' 200

Tel. č. 031/ 55 13126



Do podkladov konania možno nahliadnuť pred ústnym konaním na stavebnom úrade
a pľi ústnom konaní.

Učastníci stavebného konania môŽu svoje nrímietky a pripomienky k dodatočnómu
povoleniu stavby uplatniť na obecnom urade v Made, najneskôr však pri ústnom konaní na
mieste stavby, inak sa na ne neprihliadne.

V ľovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté oľgány štátnej spľávy, inak
podľa $ 60 ods. 5 stavebného zákona sa má zato, že ich stanovisko je kladné.

Ak sa niektorí z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca
pľedložiť písomnú plnú moc s oveľeným podpisom toho účastníka konania, ktory sa nechá
zastupovať.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom úrade _ Spoločný
stavebný irad, 929 01 Dunajská Streda, AlŽbetínske nám. 1203 - budova: obchodno-
infoľmačné centrum, III. posch. č. dv. 31 1.

IN
Mgľ. Gabriel László, MBA

starosta obce

Doručí sa:

1. Tiboľ Kása, 929 0I Veľké Dvoľníky, Kúpeľná č.61012I
2. ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou
3. KOSA a spol. s.ľ.o.' Bc Roland Kósa, 930 25 Vľakúň, Hlavná č.23173 _ projektant,

stavebný dozor
4. Slovenský pozemkový fond, 817 l5 Bľatislava l 1, Búdkova cesta č,. 36 - sused
5. Spľáva aífuŽba ciest Trnavského samospľávneho kĺaja, 918 53 Tmava, Bulhaľská ul. č.

39 - sused
6. Západoslovenská distribučná a.s., 816 47 Bľatislava, Čulenova 6
7 . Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.,929 01 Dun' Streda, Kľačanská cesta 1233
8. SPP _ distľibúcia, a.s., 825 1I Bľatislava, Mlynské nivy 44lb
9. Slovak Telekom a.s., 8l7 62 Bľatislava, Bajkalská 28

10. Kľajský pamiatkoý tlrad,9I7 01 Tľnava, Cukľová l
11. oU Dunajská Stľeda, pozemkoý a lesný odboľ, 929 0I Dun. Stľeda, Korzo B. Bartóka

789t3
12. okľesný úľad Dunajská Streda, odbor staľostlivosti o ŽP,92g OI Dunajská Streda, Koľzo

B. Baľtóka 78913
13. ďa_ obec Mad
14. a/a_ Spoločný stavebný úrad Dunajská Stľeda

Vybavuje: Bc. Henľieta Poková
Spoločný stavebný trad,929 01 Dunajská Stľeda, Alžbetínske nám. l203
Budova: obchodno-infoľmačné centrum, III. posch. č. dv. 31l
Tel. č. 09181607345

Stľánkové hodiny sú: pondelok 8,00_11,45, stľeda 8'00-11'45 a piatok 8,00_11o45



Toto oznámenie má povahu veľejnej vyhlášky_ podl'a $ 61 ods. 4 stavebného zákona
a má byt'zveľejnené iodl'a ustanóvenie $ 2ó zátkona-č,.71ll967 Zb, o správnom konaní
v znení neskorších predpisov a vyvesené po dobu 15 dní na úľadnej tabuli obce Mad.

Vyvesené dĺa: ./..7.lg.L.p.? )...

Zvesené dňa:

odtlačok pečiatky obce
a podpis opľávnenej osoby

odtlačok pečiatky obce
a podpis opľávnenej osoby


