
VZOR príloha č. 1 

Mestský úrad , Námestie republiky 1176110, 926 01 Sereď 

Žiadosť 
o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) 
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Požadovaný spôsob sprístupnenia informácie: 

ústne písomne faxom e-mai lom telefonicky 

Žiadosť postúpená 2/: .. 0 ..................... .... .............................. „ ... „ .... „ ... „.„ ....... „„„ .. „.„.„.„„„„ 

Žiadosť vybavená ~-r. ..... 0..: .. f.t?. : .. ~(€„ ..... „„ ..... . „ .. „ .. „„„„ .... „.„ .. „„.„ ... . 

D ~ d • • v • d • ovo za1n1etnut1a z1a osti: ....... . „ . . „.„.:_::.: .„„ ....... „.„.„ ... „ .... v .„ ....... .. „ .„ „ „.„ ........ „„.„.„.„ .. „ .. 

~ • v· • ŕrJTZJ/aJ?JE fl ,?tl eT;r" /Ie ÍJ' Sposob vybavenia z1adost1: „„„. „„ „ „„„„„. „ .. „„„ .. „. „„„ „„ „„ „ „„„. „.„„„ „.„ „ .. „„.„ „„„. „„„ „ „ „ 
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Žiadosť vybavi l: ... . !l.!~!:-.!J<-..<?. . ť.f. ...... f.. : ... .... ............. „ ....... „ ................... „„ ..... „. „.„„ ... „. „ .. 

pri telefonicky podanej ž iadosti uviesť i čas 
21 • , . v ' ' uv1est organizacny utvar 
31 nehodiace sa šk1inúť 
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• pohĽad čelný 
• ± 0,000 =V?SKOVÁ OROVEŇ PODLAHY V OBJEKTE NA 1 .NP 

• 
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Stavebné úpravy -sociálne byty 
Trnavská ulica č .. 866 Sered 

ing.M .Vladov ič, Sereď 

HL.ARCH.PROJEKTU: 

\I NVESTOR: Mesto Sereď - Cf SLO V?KRESU 
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STAVEBNÉ ÚPRAVY-SOCIÁLNE BYTY 

TRNAVSKÁ ULICA,č.p.866,Sered' 

/ TEXTOVÁ ČASŤ / 

INVESTOR: Mesto Sereď 
PROJEKTANT: ing. Miloslav Vladovič,Sereď 11 .2015 



1/ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY: 

Názov stavby: 
Miesto: 
Číslo parcely: 
Druh stavby: 
Investor: 

Stavebné úpravy-sociálne byty 
Trnavská ulica , č.p.866,Sereď 
2561 
stavebné úpravy 
Mesto Sereď 

Zodp.projektant: ing . Miloslav Vladovič 
Statika: ing. Marian Horvath 
Požiarna ochrana: ing . Barbora Urbanová 

21 PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV: 

Zameranie skutkového stavu a lokalitný program investora. 

31 STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE: 

Stavebné úpravy sú projektované v objekte v súčasnosti slúžiacom ako sociálne 
byty na Trnavskej ulici č . 866 v katastri mesta Sereď. V objekte sú dve bytové 
jednotky,ktoré majú teraz spoločný vstup do objektu. Stavebné úpravy riešia 
oddelenie týchto bytových jednotiek vytvorením samostatného vstupu z dvorovej 
časti a zaslepenie spojovacieho otvoru. 
Zaslepenie otvoru bude sadrokartónovou konštrukciou s výplňou minerálnou vlnou 

ako protihluková izolácia. 
Z dvorovej časti bude po osadení nového prekladu Porotherm KPP12 /4ks/ 

vybúraný nový otvor pre osadenie plastových čiastočne presklených vchodových 
jednokrídlových dverí.Nad dvere bude osadená typová strieška proti dažďu 
s hliníkovou konštrukciou opatrená Lexanom. 

Prístupové schodisko je navrhnuté ako ľahká oceľová nosná konkštrukcia z dvoch 
schodníc z uzavretých profilov.Navytvorenú oceľovú konštrukciu budú osadené 
staveniskové prefabrikáty železobetónových stupňov 01 z betónu C20/25. Tieto 
budú mať povrchovú úpravu pohľadového betónu so zabrúsenými hranami./ je 
možná aj alternatíva hotových typových betónových schodiskových dosiek,ktoré 
budú spÍňať požadovanú pevnosť a rozmery/. Podesta 02 bude železobetónová 
monolitická z betónu C20/25 na oceľovej konštrukcii podesty schodiska. 

Schodisko bude opatrené z oboch strán oceľovým zábradlím upevneným na 
schodiskovú konštrukciu z boku. Oceľovú konštrukciu doporučujeme pozinkovať. 

Ku schodisku je navrhnutý prístupový chodník z betónovej dlažby vymedzený 
betónovými chodníkovými obrubníkmi. 

Pri dokončení doporučujeme umiestniť pri nových stupných dverách el.zvonček 
/bezkáblový/ a osvetlenie nad vstupom /nie je predmetom projektu stavebných 
úprav/. 

Pred schodiskom môže byť umiestnený rošt' na čistenie obuvi/nie je predmetom 
projektu stavebných úprav/. 
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Váš list č./zo dňa 

Vec 

OKRESNÝ ÚRAD GALANTA 
odbor starostlivosti o životné prostredie 

Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta 

• 
Mesto Sereď 

• 
Námestie republiky 1176/1 O 
926 01 Sereď 

Naše číslo 
OU-GA-OSZP-2016/004829 

• • 
Vybavuje 

Ing. Mastný 
Galanta 

11.04.2016 

PD „Stavebné úpravy- sociálne byty Trnavská ulica, č. p. 866 Sered"', parcela č. 2561 
v k. ú. Sereď - oznámenie 

Dňa 07.04.2016 bola na Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné 
prostredie doručená žiadosť investora Mesta Sereď, zastúpeného primátorom mesta Ing. 
Martinom Tomčányim, o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre vydanie stavebného 
povolenia v predmete uvedenej veci. 

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán 
štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, podľa § 1 ods. 1, písm. c) a § 5 ods. 1 zákona 
NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a podľa § 64 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a (ďalej len „zákon o OPaK ), v znení neskorších predpisov V árn 

oznamuje, 

že parcela č. 2561 sa nachádza v katastrálnom území Sereď, v zastavanom území, na 
ktorom podľa§ 12 zákona o OPaK platí prvý stupeň územnej ochrany. 

K Vašej žiadosti o vyjadrenie pre vydanie rozhodnutia o zmene v užívaní stavby, 
podľa § 9 ods. 3 zákona o OPaK v znení neskorších predpisov, novelizovaného zákonom NR 
SR č.479/2005 Z. z„ ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých 
zákonov oznamujeme, že vyjadrenie podľa § 9 ods. 1, písm. c) zákona o OPaK sa 
v zastavanom území obce s prvým a druhým stupňom územnej ochrany nevyžaduje. 

Telefón 
031/7886107 

Fax 
031/7882506 

O!·r" ii; ; 1 1" .rl · •-'lco.ľťa 
orlt )ľ !>~: ,_,c ;.„ ;-,'(, o ZP 
Nová D•) 1;:i 11: DJ/31 

e24 36 G.".l.lanta 
•1Q 

4;,L_J 
RNDr. Eata Belovičová 

vedúca odboru 

E-mail 
Míloslav.Mastny@minv.sk 

Internet 
www.minv.sk 

IČO 
00151866 



Váš list číslo/ zo dňa 
4286/2016 / 04.04.2016 

Vec 

KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD TRNAVA 
Cukrová 1, 917 01 Tmava 

ľľ 
Naše číslo 
KPUTT-201613304-183/26948/HOR 

Mesto Sereď 
Námestie republiky 1176/10 
926 01 Sereď 

Vybavuje/linka Tmava 
Ing. Horváthová / 033 2452828 22.04.2016 

Vyjadrenie k stavbe pre územné a stavebné konanie 

• názov stavby: 
• miesto stavby: 
• investor: 

Stavebné úpravy - sociálne byty, Trnavská ulica, č.p. 866, Sereď 
kat. územie Sereď, mesto Sereď, pare. č. 2561 
Mesto Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď 

Krajský pamiatkový úrad Tmava, ktorý je podľa § 9 odseku 5 zákona č. 49/2002 Z. z. 
o ochrane pamiatkového fondu, v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon"), 
miestne príslušným orgánom štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu, 
na základe žiadosti investora stavby, doručenej dňa 06.04.2016, a po preskúmaní 
predložených dokumentov, k územnému a stavebnému konaniu vo veci predmetnej stavby 
vydáva v zmysle § 41 ods. 4 pamiatkového zákona toto vyjadrenie. 

V prípade zistenia. resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby ie nutné 
postupovať v zmysle § 40 ods. 2 a 5 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. v znení neskorších predpisov. Predovšetkým je 
nutné, aby nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác nález ihneď ohlásila 
Krajskému pamiatkovému úradu Tmava. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky 
krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. 
Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné 
opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu 
a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým 
úradom. Podľa § 40 ods. 3 pamiatkového zákona archeologický nález môže vyzdvihnúť 
a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami 
archeologického výskumu. 

Telefón : 033 24 52 111 

KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD 
TRNAVA 
CU\<rová 'i 

9171)1 TRN.t. lf-. 

Ing. arch. Gabriela K v e t a n o v á 
riaditeľka 

Krajského pamiatkového úradu Tmava 

Fax : 033 24 52 855 E-mail: podatelna.tt@pamiatky.gov.sk 



Obec Šintava 
Šintava244 

V Seredi dňa 10.-05.2016 

Vec : Ohlásenie - drobnej stavby - stavebných úprav - udržiavacích prác 
podľa §57 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a §5 vyhlášky 
č.453/2000 Z.z. 

Stavebné úpravy - sociálne byty Trnavská ulica č.p. 866. Sereď 

Stavebník (meno, priezvisko (názov), adresa (sídlo), u právnických osôb názov a adresa 
podľa výpisu z obchodného registra : 
Mesto Sereď, Námestie republiky 1176110, 926 01 Sereď 

Účel, rozsah a miesto stavby Vybudovanie nového schodiska do bytu. 

Označenie hlavnej stavby - objektu, ku ktorému bude plniť drobná stavba doplnkovú 
funkciu, resp. na ktorej sa budú vykonávať stavebné úpravy - udržiavacie práce : 
Ulica Trnavská pare. č. 2561 k. ú. Sereď obec Sereď 

Doklad o vlastníctve : list vlastníctva č. 591 , alebo doklad o inom práve k pozemku 
ak stavbe ................................................................................................. . 

Termín začatia prác 5/2016 termín ukončenia prác 9/2016 

Stavbu bude stavebník uskutočňovať svojpomocou ....................................................... . 
Dodávateľsky na základe VO 

Stavebný dozor: (meno, adresa, pečiatka, podpis) ............................................................ . 

Spôsob nakladania so stavebným odpadom : .................................................................. . 

Na uskutočňovanie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác sa použijú -
nepoužijú susedné nehnuteľnosti resp. časti verejného priestranstva. V prípade ich 
použitia priložiť k ich ohláseniu vyjadrenie vlastníkov týchto nehnuteľností. 

Zároveň ako dotknutá osoba v súlade s ustanovením § 11 zákona č . 122/2013 Z. z. o ochrane 
osobných údajov (ďalej len „zákon"), poskytuje mestu Sereď ako prevádzkovateľovi súhlas so 
spracovaním všetkých v tejto žiadosti uvedených osobných údajov za účelom bezpeč,._a+ámenu 
vylučujúcej identifikácie dotknutej osoby s tým, že je oprávnený tento súhlas „písomne 6dvolať 
v prípade preukázateľného porušenia zákona zo strany prevádzkovateľa. _„/,,.. 
Doba platnosti súhlasu sa viaže na dobu trv~ifi preukázateľného účelu spr,9-euvania osob1)fch údajov 

dotknutej osoby. / ,;;' -~---- _ \. . 
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prílohy k ohláseniu : 
1, doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku, stavbe, 

v prípade spoluvlastníctva - súhlas všetkých spoluvlastníkov 
2, 2xjednoduchý situačný náčrt podľa THM mapy s vyznačením umiestnenia stavby na 

pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb 
a stavebné riešenie stavby 

3, jednoduchý technický opis stavby 
4, rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých 

orgánov štátnej správy 
5, v prípade ohlásenia stavieb prípojok na verejné rozvodné siete stanoviská správcov 

inžinierskych sietí 
6, doklad o odbornom vzdelaní pri uskutočňovaní drobnej stavby svojpomocou 
7, doklad o zaplatení správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov (položka č. 60a) 

Upozornenie: Ohlasovanú stavbu možno začať uskutočňovať až po doručení 
písomného oznámenia primátora mesta. 
Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu, stavebnú 
úpravu alebo udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa jeho 
doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak. 

K ohláseniu stavebných úprav (výmena bytového jadra) - je potrebné okrem tlačiva 

(ohlásenie stavebných úprav) priložiť: 
vyjadrenie správcu bytového domu 
doklad o zaplatení správneho poplatku 
statický posudok : 

Stavebné bytové družstvo (SBD) má pre bytové domy v ich správe vypracovaný centrálny statický 
posudok ak sa vymieňa iba umakartové bytové jadro bez akýchkoľvek zmien za bytové jadro 
murované z ľahkých tvárnic. 
Ak je byt v správe inej správcovskej spoločnosti ako SBD Sereď, treba dať vypracovať statický 
posudok v každom prípade aj keď sa nerobia žiadne dispozičné alebo rozmerové zmeny. 
Ak sú dispozičné zmeny alebo rozmerové zmeny - treba vypracovať statický posudok pre zamýšľané 
zmeny aj s nákresom (zakreslí statik) - platí pre všetky správcovské spoločnosti 

LV alebo nájomnú zmluvu 
stavebný dozor (razítko, adresa, podpis) : 

uskutočnenie výmeny bytového jadra môže vykonávať len fyzická osoba, ktorá získala oprávnenie na 
výkon tejto činnosti podľa zákona č.13 8/1992 Zb. v znení neskorších predpisov - oprávnená osoba 
- alebo budú stavebné úpravy uskutočnené firmou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie bytových 
stavieb resp. uskutočňovanie stavieb (nie jednoduchých stavieb, ani živnostníci - murári) - doložiť 
kópiu z obchodného registra 



'V 

OBEC SINTAVA 
925 51 Šintava č. 244 

Císlo: 138/16647 UPaSP 489/2016 

Mesto Sereď 
v zastúpení primátorom mesta 
Nám. republiky 1176/10 
926 01 Sereď 

v Sintave dňa 17. 5. 2016 

Vec : O z n á m e n i e - ohlásenie stavebných úprav podľa § 57 stavebného zákona 

Obec Šintava, stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods.3 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) 
a na základe určenia stavebného úradu Krajským stavebným úradom Tmava, odborom 
stavebného poriadku č. 48/URČ/2005/Kos zo dňa 15.02.2005, v znení zmien a doplnení 
a podľa§ 57 ods. 2 stavebného zákona 

oznamuje 

stavebníkovi: Mesto Sereď, v zastúpení primátorom mesta, IČO: 306 169 

že nemá námietky proti uskutočneniu stavebných úprav na existujúcej stavbe súp.č.866 
na pozemku pare. č. 2561 kat. úz. Sereď na Trnavskej ceste: 

• osadenie oceľového prístupového schodiska ku zadnému vchodu do existujúcej 
bytovej jednotky. 

Stavebné úpravy budú zrealizované dodávateľsky - výberovým konaním. Investor 
oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do pätnástich dní po skončení výberového 
konania. 

Pri uskutočňovaní stavebných prác je stavebník povinný dodržiavať príslušné 
slovenské technické normy, dôsledne dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci. 
Stavebný odpad zneškodniť na povolenej skládke odpadov. 
Stavebník zrealizuje ohlásené stavebné úpravy v termíne do 30.9.2016. 

Toto oznámenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné 
opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy požadované podľa osobitných predpisov. 

na vedomie : Mestský úrad Sereď, oddelenie rozvoja mesta 
vybavuje : Z. Bieliková 

staros,tá obce 




