
  MM  EE  SS  TT  OO        SS  EE  RR  EE  ĎĎ    
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď 

Číslo: 20114/ÚPaSP 1054/2017                                                           V Seredi, dňa 6.12.2017 

  

 

 

  

 

 

DODATOČNÉ  POVOLENIE   ZMENY   STAVBY  

pred jej dokončením 
 

( VEREJNÁ  VYHLÁŠKA ) 

 

 

     Stavebníci Branislav Bokora, Marcela Bokorová,    

            v zastúpení Ing. Mariánom Uhliarikom,                                                            podali 

dňa 30.8.2017 žiadosť o dodatočné povolenie zmeny stavby pred jej dokončením 

„Rekonštrukcia polyfunkčného objektu BB passage “ - dostavba 3. NP, na pozemkoch 

parcela číslo 259/2, 259/5, 314/2 kat. úz. Sereď, ul. M.R.Štefánika súp.č. 4393/29B.        

     Na stavbu „Rekonštrukcia polyfunkčného objektu BB passage “ bolo vydané stavebné 

povolenie Mestom Sereď pod č. 16425/ÚPaSP 543/2017 dňa 3.7.2017, právoplatné dňa 

7.8.2017.   

 

     Mesto Sereď, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov           

prerokoval žiadosť stavebníka podľa  § 88 ods.1 písm. b), § 88a, § 68 stavebného zákona a po 

preskúmaní žiadosti v súlade s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

v znení neskorších predpisov rozhodol takto:  

Podľa § 88a ods.4 a ods.7, § 68 stavebného zákona   

 

dodatočne  povoľuje 
zmenu stavby pred jej dokončením  

 

názov stavby :  „Rekonštrukcia a dostavba 3.NP polyfunkčného objektu BB passage “ 
                             
pre stavebníkov:   Branislava Bokoru a Marcelu Bokorovú rod. Molnárovú   
 
na pozemkoch parcela číslo 259/2, 259/5, 314/2 kat. úz. Sereď, mesto Sereď, ul. 

M.R.Štefánika súp.č. 4393/29B, (LV č.821).       

  

     Projektová dokumentácia zmeny stavby pred dokončením rieši rekonštrukciu a dostavbu 

3.NP – bytov v polyfunkčnom objekte BB PASSAGE. Dispozičné riešenie 1.NP a 2.NP 

zostáva bez zmeny. Zmenou stavby dôjde k dostavbe časti 3.NP.  

V dostavanej časti tretieho podlažia bude vytvorených osem samostatných malometrážnych 

bytových jednotiek do ktorých bude vstup so spoločného priestoru (chodby). Na 3.NP je 

situovaná tiež kotolňa a 2 izbový byt, ktoré sú v pôvodnej časti objektu. Riešená dostavba 

bude napojená výškovo na existujúci objekt. Vchod do bytov na 2. a 3. NP je situovaný 

z ulice Spádovej.   
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Podľa § 88a ods. 4 stavebného zákona sa dodatočne povoľujú vykonané stavebné práce 

v tomto rozsahu: ukončená je hrubá stavba dostavby bytov na 3.NP, dostavba je zastrešená, 

uzatvorená oknami.   

  

     Zmena stavby je zrealizovaná v zmysle predloženej projektovej dokumentácie zmeny 

stavby pred dokončením, ktorú vypracoval Ing. Jozef Zemanovič, autorizovaný stavebný 

inžinier, reg.č. *0076*SP*I1 a ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny stavby 

nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 
 
     Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante posúdilo projektovú 

dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie   

Rekonštrukcia a dostavba 3.NP polyfunkčného objektu BB passage, M.R.Štefánika 2112/34B 

a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí s touto pripomienkou:   

1. Chránená úniková cesta z obytných buniek (bytov) musí byť na 1. nadzemnom podlaží 

osvetlená núdzovým osvetlením, nakoľko slúži na únik viac ako 50 osôb v súlade s 

§73 ods. 2 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky 

na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších 

predpisov.    

Domáci rozhlas, ktorého povinnosť inštalácie vyplynula z pôvodného projektu stavby (BB 

passage) musí byť doinštalovaný aj na 2. a 3. nadzemné podlažie riešenej stavby. Na domáci 

rozhlas sa kladú požiadavky na káble – B2ca /pôvodné značenie ZO – odolné proti šíreniu 

plameňa/, funkčnosť v požadovanom čase t.j. 30 min. a zariadenia domáceho rozhlasu musia 

byť inštalované tak, aby umožňovali dobrú a zreteľnú počuteľnosť.   

Nami overenú dokumentáciu stavby (ORHZ-GA1-563-001/2017 z 09.05.2017) požadujeme 

predložiť pri kolaudačnom konaní. 
 
     Ostatné podmienky stavebného povolenia vydaného Mestom Sereď pod č. 16425/ÚPaSP 

543/2017 dňa 3.7.2017, právoplatné dňa 7.8.2017.   

  

Toto rozhodnutie je podľa § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov 

účastníkov konania. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : námietky neboli vznesené. 

    

 

O d ô v o d n e n i e  

        

     Stavebníci Branislav Bokora, Marcela Bokorová,     

            v zastúpení Ing. Mariánom Uhliarikom,                                           podali dňa 

30.8.2017 žiadosť o dodatočné povolenie zmeny stavby pred jej dokončením „Rekonštrukcia 

polyfunkčného objektu BB passage “ - dostavba 3. NP, na pozemkoch parcela číslo 259/2, 

259/5, 314/2 kat. úz. Sereď, ul. M.R.Štefánika súp.č. 4393/29B.   

     Na stavbu „Rekonštrukcia polyfunkčného objektu BB passage “ bolo vydané stavebné 

povolenie Mestom Sereď pod č. 16425/ÚPaSP 543/2017 dňa 3.7.2017, právoplatné dňa 

7.8.2017.    

     Vzhľadom na to, že predložená žiadosť nebola v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. 

a), b) vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona, bolo konanie rozhodnutím č. 20114/ÚPaSP 1054/2017-prer. zo dňa 

5.9.2017 prerušené. Po doplnení podkladov stavebný úrad pokračoval v konaní.       
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     Oznámením zo dňa 27.10.2017 č. 20114/ÚPaSP 1054/2017 stavebný úrad oznámil 

verejnou vyhláškou začatie konania o dodatočnom povolení zmeny stavby pred dokončením a 

nariadil ústne prerokovanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 21.11.2017. Verejná 

vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta Sereď v termíne od 31.10.2017 do 

15.11.2017.               
 
     Stavebný úrad predloženú žiadosť preskúmal z hľadísk uvedených v § 88a stavebného 

zákona a bolo zistené, že dodatočným povolením zmeny stavby nie sú ohrozené záujmy 

spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania. V rámci 

konania neboli vznesené žiadne námietky. 
 
     Stavebníci Branislav Bokora a Marcela Bokorová,   

               na pozemku parcela č. 259/2, kat. úz. Sereď, ku ktorému majú vlastnícke právo, 

zrealizovali dostavbu bytov na 3.NP polyfunkčného objektu BB passage v rozpore s vydaním 

stavebným povolením  „Rekonštrukcia polyfunkčného objektu BB passage “. Pri stavebnom 

konaní, pri miestnom zisťovaní bola stavba rozostavaná v rozsahu: ukončená bola hrubá 

stavba dostavby bytov na 3.NP, dostavba je zastrešená, uzatvorená oknami. Stavebné práce na 

dostavbe 3.NP boli začaté v auguste 2017.                           
       
     Stavebný úrad v stavebnom konaní posúdil vzájomné odstupy stavieb v zmysle § 6 

vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 

požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a zistil, že spĺňajú požiadavky 

urbanistické, architektonické, životného prostredia, hygienické, veterinárne, ochrany 

povrchových a podzemných vôd, ochrany pamiatok, požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, 

požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a na zachovanie pohody bývania.   

     Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky uvedené v § 43b, 43d a 43e stavebného zákona 

a všeobecné technické požiadavky na výstavbu, určené vyhláškou č.532/2002 Z.z. 

o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 

požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

a zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie.             

     Na základe predložených podkladov stavebný úrad preskúmal, či dodatočné povolenie  

stavby nie je v rozpore so záujmami spoločnosti. 
 
     Mesto Sereď vydalo záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby 

„Rekonštrukcia a dostavba 3.NP polyfunkčného objektu BB passage “ pod č. 20114/ÚPaSP 

1054/2017/ZS zo dňa 06.11.2017. Predmetné územie je podľa Územného plánu mesta Sereď 

funkčne určené ako zmiešané územie s bývaním a občianskou vybavenosťou označené 

funkčným kódom ZÚ-14. Mesto Sereď súhlasí so stavebným zámerom realizovať stavebné 

úpravy polyfunkčnej stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorú vyhotovil 

Ing. Jozef Zemanovič v mesiaci september 2017. Navrhovaná stavba je v súlade s ÚPN-M 

Sereď. 
 
     K zmene stavby vydalo stanovisko Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 

v Galante pod č. ORHZ-GA1-1398-001/2017 zo dňa 12.10.2017. Ich pripomienka bola 

zahrnutá do podmienok tohto rozhodnutia.     
 
     K zmene stavby pred dokončením – Rekonštrukcia a dostavba 3.NP polyfunkčného 

objektu BB passage, bol predložený Svetlotechnický posudok zo dňa 19.9.2017, ktorý 

vypracovala Ing. Irena Kreutzová, autorizovaný stavebný inžinier, reg.č. 4713*SP*I1.              
 
      Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval Ing. Jozef Zemanovič, autorizovaný 

stavebný inžinier, reg.č. *0076*SP*I1.   
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     Vzhľadom na posúdenia z hľadiska zámerov a cieľov územného plánovania, starostlivosti 

o životné prostredie a jednotnej technickej politiky vyjadrenej všeobecnými technickými 

požiadavkami na výstavbu stavebný úrad dospel k záveru, že stavba nie je s týmito  záujmami 

v rozpore. 

     Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili dodatočnému 

povoleniu stavby.      

  

     Poplatky:   

     Za vydanie dodatočného povolenia stavby bol uhradený správny poplatok podľa zákona č. 

145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v hodnote v hodnote 600,00 €.   

       

     Toto rozhodnutie bude doručené verejnou vyhláškou podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 

Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na 

úradnej tabuli mesta Sereď a webovej stránke Mesta Sereď (www.sered.sk).      
Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto rozhodnutia.  

 

 

P o u č e n i e  
 

     Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia 

na Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, podaním na Mesto Sereď, 

Námestie republiky 1176/10, Sereď. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní 

riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

                                                                                    Ing. Martin Tomčányi 

                                                                                                         primátor mesta 

  

 

 

 

Príloha pre stavebníka :  
Overená dokumentácia stavby. 

 

 

 

 
Verejnou vyhláškou sa doručuje účastníkom konania podľa § 59 ods. 1 písm. b) stavebného zákona.  

 

  

 
 

 

 
 

Vyvesené  dňa : 08.12.2017                                           Zvesené  dňa : 

(pečiatka, podpis)                                                          (pečiatka, podpis) 

 


