
Vlastníci bytu,Košťál Ivan,Košťálová Zuzana,  

Mesto Sereď 
Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku 
Námestie republiky č. 1176/10 
926 01 Sereď 
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Vec š!JÄJM!r 
Stavebné úpravy bytu na ul.   &? 
- Žiadosť o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov . 

Podpísaní vlastníci bytu č.2 na ul.  , Vás týmto 
žiadame o poskytnutie informácií podľa zákona č . 211/2000 Z. z. k stavebným úpravám bytu, 
ktoré vykonal vlastník bytu p.  v bytovom dome na ul. , 

  

Dôvodom žiadosti je skutočnosť, že v rámci stavebných úprav bytu, ktoré v zmysle zákona č . 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku podliehajú oznámeniu o drobnej 
stavbe, zasiahol stavebnými prácami do strešnej konštrukcie domu. Stavebnými prácami 
odstránil podlahový kryt v strešnej časti a tým narušil jej izoláciu. 

Týmto Vás žiadame preveriť a vlastníkom bytu oznámiť, či stavebné úpravy v strešnej 
časti bytového domu boli súčasť ou oznámenia o drobnej stavbe. 

Pretože ku dnešnému dňu neboli zo strany p.  vykonané žiadne stavebné 
úpravy, ktoré by zabránili podchládzaniu a vlhnutiu bytu, žiadame Vás o nariadenie nápravných 
opatrení v súlade so zákonom 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. 

V Seredi 24. 05. 2016 



v 

MESTO SERED 
Nám. republiky 1176/1, 926 01 Sereď 

číslo: 17089/ÚPaSP 552/2016 

Ivan Košťál a manž. Zuzana 
 

  

v Seredi dňa 30. 5. 2016 

Vec: Žiadosť o sprístupnenie informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 
slobode informácií) 

Na základe Vašej písomnej žiadosti zo dňa 24.5.2016 o poskytnutí informácie 
o stavebných úpravách v byte a v strešnej časti Vám oznamujeme nasledovné: 
V byte č. 1 a v nebytovom priestore (strešná časť) v bytovom dome Cukrovarská 734 v Seredi 
vo vlastníctve , bude vykonaný štátny stavebný dohľad 
v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov. 
O jeho výsledku Vás budeme písomne informovať. 

S pozdravom 

vybavuje : Z.Bieliková, tel.č.031/789 20 94 kl.182 

Ing. Anna Halabríi/ová 
ved.odd.ÚPa7 



v 

MESTO SERED 
Nám. republiky 1176/1, 926 01 Sereď 

číslo : 17089/ÚPaSP 552/2016 - odpoveď 

Ivan Košťál a manž. Zuzana 
 

  

Vec : Výkon štátneho stavebného dohľadu - odpoveď 

v Seredi dňa 25. 11. 2016 

Na základe Vašej písomnej žiadosti zo dňa 24.5.2016 o poskytnutí informácie 
o stavebných úpravách v byte a v strešnej časti Vám oznamujeme nasledovné: 
V byte č. 1 a v nebytovom priestore (strešná časť) v bytovom dome  

, bol zvolaný štátny stavebný dohľad v zmysle 
zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov v dňoch 21.6.2016 (termín preloženia na základe písomnej žiadosti 
vlastníkov bytu na deň 17.8.2016) a s novou majiteľkou bytu  na deň 
17.10.2016. 
Ani jeden z vlastníkov bytu sa štátneho stavebného dohľadu bez ospravedlnenia nezúčastnili. 

V prípade, že budú problémy spôsobené úpravami v stropnej konštrukcii zrealizované 
pôvodným vlastníkom bytovej jednotky pretrvávať a nepríde k dohode s novým vlastníkom, 
podajte opätovne podnet na Mestský úrad v Seredi. 

S pozdravom 

vybavuje: Z.Bieliková, tel.č.031/789 20 94 kl.182 

Ing.Ann  
ved.odd.UPa~ 




