
MESTSKÝ ÚRAD 
SEREĎ 

Regionálny úrad verejného zdravotm"č'ffa2 O -06- 2018 
so sídlom v Galante ~~.c-- 1 · ~ c ·• 

Hodská 2352/62 :" .·' 924 l G 

Váš list/zo dňa Naša značka 
01328/2018 

Vybavuje 
Mgr. Szäcsová 

Mesto Sered' 

Telefón 
0311783 3324 

V Galante 
19.06.2018 

Vec: "Žiadosť zaslanie kolaudačného rozhodnutia"-postúpenie podania. 

Dňa 15. 06. 2018 bola na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 
doručená žiadosť vo veci sprístupnenia informácie podľa zákona č. 211/200 z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon 
č. 21112000 Z. z.), kde žiadateľka Mgr. Mária Horváthová, Sereď žiada 
o zaslanie kolaudačného rozhodnutia pre prevádzku Stavebno-Obchodná činnosť Róbert Šipka, 
na adrese Slnečná ulica 1408, Sereď, prípadne informáciu o tom, na aké účely je povolené 
užívať uvedené priestory. Postupujeme Vám žiadosť podľa§ 15 zákona č. 211/2000 Z. z. ako 
miestne príslušnému stavebnému úradu v časti zaslania kolaudačného rozhodnutia. 

Prílohy: 
l. Kópia žiadosti 

Telefón: 031nso 67 25, 031/7803221 e-mail : ruvzga@uvzsr.sk 

MUDr. Iveta Šuleková 
regionálna hygienička 

IČO: 00610917 



Mgr. Mária Horváthová, , 92601 Sereď 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 
Hodská 2352/62 

924 Ol Galanta 

Vec: Žiadosť zaslanie kolaudačného rozhodnut ia 

Vážená pani. vážený pane, 

podl'a zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Vás žiadam o zaslanie 
kolaudačného rozhodnutia pre prevádzku Stavebno-Obchodná činnosť Róbert Šípka, ktora sídli na 
Slnečnej ulici 1408 v Seredi, pripadne informáciu o tom. na aké účely má povolené využívať 
priestory, ktoré táto prevádzka vlastni a využíva. 

ZCI vybavenie mojej žiadosti vopr::?d ďakujem . 

S pozdravom 

Mgr. Mária Horváthová 

V Seredi 13.6.2018 



v 

MESTO SERED 
Námestie republiky 1176/1,926 Ol Sereď 

Císla: 18304/UPaSP 647/2018 V Seredi, dňa28.06.2018 

Mgr. Mária Horváthová 

926 Ol Sereď 

V ec : Žiadost' o sprístupnenie informácie v zmysle zákona č. 21112000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 
slobode informácií) 

Na základe postúpenia podania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom 
v Galante, doručeného dňa 20.06.2018 vo veci sprístupnenia informácie podľa zákona č. 
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len zákon č.211/2000 Z.z.), kde žiadateľka Mgr. Mária Horváthová, 

Sereď žiada o zaslanie kolaudačného rozhodnutia pre prevádzku Stavebno-Obchodná 
činnosť Róbert Šípka, na adrese Slnečná ulica 1408, Sereď', prípadne informáciu o tom, na 
aké účely je povolené užívať uvedené priestory. Žiadosť bola postúpená podľa§ 15 zákona č. 
211/2000 Z.z. ako miestne príslušnému stavebnému úradu v časti zaslania kolaudačného 
rozhodnutia. 

V prílohe zasielame dostupné rozhodnutia: 
- Kolaudačné rozhodnutie na stavbu "Predajňa potravín, mäsa a pohostinstva v Seredi -
Dolnom Čepeni", vydané Mestským národným výborom v Seredi pod č. 87811980 zo dňa 
19.5.1980. 
- Kolaudačné rozhodnutie na zmenu v užívaní stavby "Výroba a predaj sil~novjch 
pančuchových nohavíc", vydané Obvodným úradom životného prostredia, oddelenie URaSSS 
v Seredi pod č. výst.6911995 zo dňa 17.2.1995. 
- Rozhodnutie - povolenie zmeny v užívaní časti stavby "Výroba pančuchových nohavíc 
HATA" na pozemku parc.č. 1282/1, ul. Slnečná s.č. 1408 na účel "Pohostinstvo", vydané 
Mestom Sered' pod č. 7242/ÚPaSP 1047/2004 zo dňa 31.01.2005. 

S pozdravom 

Vybavuje: 
Ing. Švehlová, tel.č. 031/789 2094 kl. 184 

/ . /é/J 
Ing. Anna Hala~rylová 

vedúca odd. l}PaSP 
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MESTSK"Y NÁRODN"Y V"YBOR V SEREDI 

PSČ 92601 

878/1980 
Člslo 

Odbor ...... _výstavby 

Sereď ~lôa 

Jednota 
Galanta 

-s potrebné družstvo 

• 
................ -... """·~---·-... •· 

K o l a u d a a n é r o z h o d n u t i e • 

19.5.1980 

J e d n o t a • spotrebné družstvo Galanta podala dňa 25.4.1900 návrh 
na vydanie kolaudačného rozhodnuUa na stavbu 
Predajňa potravin,mäsa a pohostinstvo Serea - Dolný ~epeň, 
pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie dňa 20.4.1978 pod číslom Výst.398/78. 
Odbor výstavby Mestského národného výboru v S e r e d i podľa § 82 odst.l zákona 
číslo 50/1976 Zb, 

p o v o ! u j e u ž i v a n i e 

stavby : P;::_~ajňa potravin,llläsa a pohostinstvo v Seredi - Dolnom ~epeni , 
Stavba obsahuje : predajňu potravin,mäsa a pohostinstvo. 
Pre užívanie stavby odbor výstavby stanovuje podľa § 82 odst.2 stavebného zákona 
a § 43 odst.2 vyhláška Čo85/1976 Zb, tieto podmienky 

žiadne 

Pri kolaudačnom konaní boli v prevedení stavby zistené drobné nedostatky,ktoré 
musia byť odstránené v týchto lehotách : 

viletky závady a nedoroblcy odstránené. 

Zmeny oproti schválenému projektu sa nevyskytli. 
KolAudačné l'ozhodnutie je zároveň v zmysle § 82 odst .3 stavebného zákona osved• 
čením,že stavby je sp8sobilá k prevádzke • 

. ; . ;··----··-···--···--··········- ·-·-. ---1 
J VybavuJe' Vo.vl•isová l 

Telefón: 2392, 23 93, 2447, 209f 
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O d ô v o d n e n i e • 

Návrh bol preskúmaný na ústnom. konaní spojeným s miestnym šetrenim,ktoré sa 
konalo dňa 16.5.1980.K stavbe sa vyjadrili orgány štátnej správy,ktorých sta
noviská nie sú záporné ani protichodné. 

Na konaní bolo zistené 1že stavba je prevedená podľa dokumentáclh:ee overenej staveb
·ir@l: úra.dol!l a boli splneJ:lé podmienky územného rozhodnutia a sta:vebného povolenia • 

. l . " " 
'Poučenie 1 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podat' odvolanie na ·oNV - odbor'výstavby a t1P 
v Gale.nte do 15 dJ:J.:í ddo dňa doručenia prostredníctvom tunajiíieho odboru. 

Ing. Anton B u j n a 

ved.odboru výs·tavby 1 

' . 

_,_"...---· ----:--··-..-·-~-· 
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OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA - oddelenie územného rozvoja a ätátnej stavebnej spráV)' -v Ser:eed;J 
Číslo~ výst.69/1995 V Seredi d~a 17.2.1995 

:J • 11 il ú-:- , ll) \f..,llé do~lfllvt PANTEX 
Ing.Okruhlica Jozef 
Slni!!Čná 1408 

r..·. .• L !:l~~T...;A.:..----I 

926 01 Se re ď 
(islol 

KOLAUDAČNÉ ROZHOONUTIE 
/na zmenu v uftvant stavby/ 

Obvodný úrad životného prostredia, oddelenie ·azemného rozvoja a ätátnej stavebnej správ~· v Seredi .;Ú:o F,ir:Csluäný sPrávnY orgán podľa § 5 ods. 1 zákona l!ís.595/1990 Zb. ti ä·tátnej správe pre životné prostredie n a r i a d i l podľa Úst. li 85 ods. 1 zákona č:(s. 50/1976 Z-b. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení zákona 1!.103/1990 Zb. a zákona čís.262/1992 Zb. k. -ohláseniu PANTEX Ing.Okrúhlicá Jozef, Slnaená 1408, -Sered' zo dl'\a 7.2.1995, zmeny v uf:ival'):ť easti stavby "Predajňa "Potravín, mäsa -a pohostinstyq_ Dolný ČepaA" l"li!i 
Slneene . .j -ulrv- Seredi ln•laudal!né k.onan:iä;· ·· · 

Na základe výsledkov kolaudal!ného konania poc(l'a u!ijt. š 82 ods. l stavebného zál<ona sa p o v o l' u j e firme ·PANTI;!X - Ing. Okruhlic:a Jozef, Slne~ná 1408, Sered' u!!ívanie stavb~ /je4 časti/ Pohostinstvo na ul. Slneenej 1408 v Seredi na pozemku parc:ela I!:Cslo 1282/1, katas·trálne ~tzemie Dpln~ Čepet\, ktorá je v prenájme Uadatera na základe nájomnej zmluV)' zo dňa 29~:12.1994, vlastn:O:om stavby je Jednota SD Galanta L.V e:ťslo 4461, na '·účel: 

- výroba a predaj si.lónových paneuchov:tch noluiv:ťc. ,l 

Stavba obsahuje: Pletaciu diell'lu a äijaciu dielňu s 3 ~ijac:Cmi osobnú hygienu. 

s 5 Pletac:tmi strojmi zn.SABINA strojmi, äattlu a zariadenJ.a pre 

Pri miestnom zisťovaní bol i zistené tie·to drobné nedostatky= - neboli zistené. 

Pre t..d!:ťvanj,e s·tavby l jej· easti/ sa určujú tieto podmienky: do -troch mesiacov vypracovať a predlo!!it: na schv<Uenie ObÚ ŽP v Ser·edj,, referátu odpadového hospodárstva prog,•a.m odpadového hospodárstva pôvode: u odpadov podľ a vyhl. e. 76/1992 Zb. · 
Rozhodnut.j,e c1 námiet:l<ac:h t:teas'l:n!k.ov konania: - neboli vznesené. 
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Oc:IO.,.,oc:ln&tniet 

Stavba" Predajl'la potravín, mäsa a 
Čepel'l ", bola povolená stavebným povolením 

pohostinstvo. -· Doln~;. 
č1slo výst,398/78 zo dl'la 20.4.1978 wdaným MsNV OV Sereď. 

Kolaudačné rozhodnutie vydal MsNV - OV v Seredi dňa .~9.5. :1980 pod f:(s.výst. 878/1980 a podl'a neho sa stavba mala užívať' ako 
'' predajňa potravín, mäsa a pohostinstvo. · 

Stavebm~ urad na základe ohlásenia zmeny v užívaní ča!iti stavb)' -pohostin1Stvo, ktor<~~ s:tce nie je stavebnou zn1enou, ale :bY mohla ohrozovať záuJmy sPOločnosti predovfietkým z hľadiska ochran)• životného prostredia, bezpečnosti práce a technick}'c:h :iar·iadeni nariadil kolaudačné konanie. 
V kolaudačnom konaní bolo zistené, že užívanie stavby na účel uveden~ vo výroku tohto rozhodnutia nie je v rozpore so · záujmami spoločnosti, 'preto rozhodol stavebný úrad tak, ako je vo výroku tohto rozhodnutj.a určené. 

Podmieni<)' pre užívanie stavby boli stanovené dôvodov bezpefnostn;>ch. 
Námietky zo strany účastnikov konal"lia Pri kolaudačnQm konan:! nebol i vznesené. 

P o u e e n i e 1 
Proti tomuto I"Ozhodnutiu možno 

dl'la .ieho doručenia. Odvolanie sa 
orgáne. 

podat! odvolanie do 1.5 drli odo 
podáva na tunajšom správnom 

. .J 

/l 

Ing. Anna Halabt:rn Ja 
prednostka úra u·, 

' 

Doručuje sa 1 

1. PANTEX ·- Ing. Ok1•uhiica Jozef', Slnečná 14013, Se red' 2. Jednota SO Galanta · 
Na vedomie; 
1. Mesto Sered' v .zast. primátorom p. Benom 
2. Obvodný úrad - ätátny obvodný hygienik Galanta 
3. Okresná správa ZbPO Galanta 
4. Obvodný ťtrad ŽP,odd,ŠVSaOO Galanta 
5. O bÚ ŽP. ref'. OH Se red' 
6. !nii\pektorát bezpečnosti prác:e Nitra 
7. Kata!lltrálny ťtrad Galanta 
8. k spisu 



MESTO SEREĎ 
Nám. republiky 1176/10, Sered' 

Císlo: 7242/UPaSP 1047/2004 V Seredi, dňa 31.01.2005 

Vec: Emil Gápa, _ , Sereď 
žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby 

ROZHODNUTIE 

Emil Gápa, , Sereď, ohlásil dňa l 0.11.2004 zmenu v užívaní 
stavby "Výroba pančúch- HATA ", na pozemku parc. č.1282/l, kat. úz. Dolný Čepeň, 
na ul. Slnečnej s.č. 1408, na účel" Pohostinstvo"· 

Mesto Sereď, stavebný wad príslušný podľa § 117 ods.! zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov 
a v súlade so zákonom SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnení, 
posúdil návrh a podľa § 85 .ods.l stavebného zákona v znení neskorších predpisov a § 23 
vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 
rozhodol takto: 

povol'uje zmenu v užívaní časti stavby 

"Výroba pančuchových nohaVic · HATA" 

na pozemku parc. č. 1282/1, kat. úz. Dolný Čepeň, mesto Sered', na ul. Slnečnej s.č. 1408, 

na účel " Pohostinstvo ". 

Ide o zmenu v užívaní časti stavby výroba a predaj silónových pančuchových nohavíc 
na účel pohostinstvo. Stavba obsahuje: priestor pohostinstva so zariadeniami pre osobnú 
hygienu personálu a návštevníkov, miestnosť pre biliard, skladové priestory. Stavba je 
napojená existujúcimi prípojkami na elektrickú sieť, verejný vodovod, kanalizáciu, 
vykurovanie objektu je z existujúcej plynovej kotolne. 
Parkovanie motorových vozidiel je zabezpečené na parkovisku pred objektom na pozemku 
parc.č.1282/2, k. ú. Dolný Čepeň. 

Pre užívanie stavby sa určujú tieto podmienky: 
- Pred začatím prevádzkovania je potrebné požiadať Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
so sídlom v Galante o súhlas k uvedeniu pracovných priestorov do prevádzky podľa 
§27 ods.2 písm. e) zákona č.272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí. 
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Rozhodnutie o námietkach účastnikov konania: námietka Štefana Vargu, 
splnomocneného zástupcu účastnikom konania Ing.Milošom Horváthom, 

3ereď, ktorá sa týkala nesúhlasu s otvorením pohostinstva pre zlé skúsenosti 
s minulým obdobím prevádzkovania pohostinstva a to znečisťovaním okolia a nadmerným 
hlukom odchádzajúcich hosti z pohostinstva sa zamieta. 
Námietke účastníkov konania Pavla Dzivého a manž. Anny, ktorý požadovali okná 
z hygienických zariadení a v miestnosti gulečníkn, ktoré sú situované na pravej strane budovy 
utesniť tak, aby neprechádza! hluk z miestností von sa vyhovuje. 

Odôvodnenie 

Stavebný úrad v súlade s § 85 stavebného zákona preskúmal ohlásenie zmeny v užívaní 
stavby v konaní spojenom s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 2.12.2004. 

V konaní bolo zistené, že stavba splňa podmienky ustanovené § 43c, 43d, stavebného 
zákona v zneni neskorších predpisov. 

Mesto Sereď vydalo rozhodnutie - záväzné stanovisko k zmene v užívaní stavby pod č. 
7242/ÚPaSP 1047/2004 zo dňa 2.12.2004. V zmysle územnoplánovacej koncepcie mesta 
Sereď je v danej lokalite na pozemku parc.č. 1282/1, k. ú. Dolný Čepeň, mesto Sered' 
uvádzaná funkcia pohostinstva. 
Stavba bola povolená stavebným povolenim na stavbu " Predajňa potravin, mäsa 
a pohostinstvo Sered' -Dolný Čepeň ", ktoré vydal MsNV- odbor výstavby v Seredi pod č.: 
Výst.398/78 dňa 20.4.1978. Na časť stavby pohostinstvo bolo vydané kolaudačné 
rozhodnutie na zmenu v užívaní stavby "Výroba a predaj silónových pančuchových nohavíc", 
ktoré vydal Obvodný úrad životného prostredia v Seredi pod číslom: výst.69/1995 zo dňa 
17.2.1995. 

Pri kolaudačnom konaní o povoleni zmeny v užívaní stavby, pri miestnom zisťovaní, ktoré 
sa konalo dňa 02.12.2004 neboli predložené doklady, ktorými sa preukazuje bezpečné 
užívanie stavby a to: projektová dokumentácia riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby 
a stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Galanta, revízna správa 
elektroinštalácie a bleskozvodu. 

Kolaudačné konanie o povolení zmeny v užívaní stavby bolo rozhodnutím Mesta Sereď 
č.7242/ÚPaSP 1047/2004 zo dňa 09.12.2004 prerušené apo predloženi požadovaných 
dokladov, stavebný úrad pokračoval v konani. 

Súhlasné stanovisko k zmene v užívaní stavby vydalo Okresné riaditeľstvo Hasičského 
a záchranného zboru v Galante pod č. : ORHZ-1184/0PP-2004 dňa 24.01.2005. 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante vydal rozhodnutie - súhlas na 
zmenu v užívaní stavby pod č. 7511/1686/2004 dňa 16.12.2004. 

K žiadosti bola priložená projektová dokumentácia zmeny účelu stavby a kolaudačné 
rozhodnutie na zmenu v užívaní stavby "Výroba a predaj silónových pančuchových nohavíc", 
ktoré vydal Obvodný úrad životného prostredia v Seredi pod číslom: výst.69/1995 zo dňa 
17.2.1995. Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy medzi predávajúcim COOP Jednota Galanta, 
spotrebné družstvo so sídlom Revolučná štvrť 953, Galanta a kupujúcim Emilom Gápom, 

Sereď, list vlastníctva č.446, v zmysle ktorého vlastm'kom 
stavby s.č. f408 na parcele č. 1282/1, k. ú. Dolný Čepeň, mesto Sered' a parc.č. 1282/2, 
1282/6, k. ú. Dolný Čepeň, je COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo. 
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Štefan Varga splnomocnený zástupca účastníkom konania Ing. Milošom Horváthom, 
Sereď vlastníkom nehnuteľnosti na pozemku parc.č.l283, k.ú. Dolný Cepeň v konaní vzniesol námietku, ktorá sa týkala nesúhlasu s otvorením pohostinstva pre zlé skúsenosti s minulým obdobím prevádzkovania pohostinstva a to znečisťovaním okolia a nadmerným hlukom odchádzajúcich hostí z pohostinstva. 

Stavebný úrad námietku zamietol z dôvodu, že vznesená námietka nie je svojim obsahom námietkou o ktorej má rozhodnúť stavebný úrad. 

Účastníci konania Pavol Dzivý a rnanž. Anna, vlastníci susednej nehnutel'nosti na pozemku parc.č.l278/2, k. ú. Dolný Čepeň, ktorý požadovali okná z hygienických zariadení a v miestnosti gulečníku, ktoré sú situované na pravej strane budovy utesniť tak, aby neprechádza! hluk z miestností von bolo vyhovené tým, že navrhovateľ 5 ks okien z miestnosti hygienických zariadení z vonkajšej strany prekryl plechovým krytom s vnútornou úpravou polystyrénom a ďalších 5 okien z miestnosti biliardu bolo utesnených z vnútornej strany sadrokartónom. 

Zmenou v užívaní stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie. 

Poplatky: 
· Za vydanie rozhodnutia o zmene v užívaní stavby bol uhradený správny poplatok podľa zákona č.I45/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni neskorších predpisov v hodnote 500,Sk v hotovosti na Mestskom úrade v Seredi. 

Poučenie: 
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa§ 53 a §54 zákona č.7111967 Zb. o správnom konani v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Sereď. Po vyčerpaní 

.... - - ~~~vného prostriedku je možné toto rozhodnutie preskÚ!l1~~-s~~~l11f d{- __ _ _ _ ... _. _ 
/ ) 

Doručí sa: 

'l' ~;\.. ( ~ / r· l '1;:"~· ,;/'"'4 1 .-{~ ~) Jo/i L e h o t a 
'''v•' .. j pnmátor mesta 
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l. Emil Gápa, , Sereď 
2. Maroš Račák, Sered' 
3. Pavol Dzivý, , Sereď 
4. Anna Dzivá, Sereď 
5. Ing. Miloš Horváth, Sereď 
6. Božena Zouharová, . Sereď 
7. COOP Jednota Galanta spotrebné družstvo, Revolučná štvrť 953, Galanta 

Na vedomie: 
l. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Galanta 
2. Regionálny úrád verejného zdravotníctva, Hodská 2352/62, Galanta 
3. Obvodný úrad životného prostredia, Mierové nám.l, Galanta 
4. Katastrálny úrad v Trnave, Správa katastra Galanta (po právoplatnosti) 
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