
M E S T O    S E R E Ď  
Nám. republiky 1176/10, 926 01 Sereď 

Číslo: 13860/ÚPaSP 769/2018                                                          V Seredi, dňa 17.09.2018 

 

 

 

Vec:   Ján Oravec a manž. Lýdia 

         -žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením „zmena účelu stavby -Masážny salón -    

rodinný dom“ 

 

 

 

 

P O V O L E N I E   Z M E N Y   S T A V B Y  
pred jej dokončením 

/verejná vyhláška/ 
 

 

         Stavebníci Ján Oravec a manž. Lýdia 

podali dňa 16.07.2018 na Mestský úrad v Seredi, oddelenie územného plánovania 

a stavebného poriadku žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením „zmena účelu stavby -

Masážny salón - rodinný dom“ na pozemku  parc. č. 2461/3, 2461/1, 2459 kat. územie  

Sereď   v stavebnom konaní.   

   

 Na stavbu „Masážny salón – pre rodinné účely“ vydalo Mesto Sereď stavebné povolenie, pod 

číslom 6423/ÚPaSP 769/2003, dňa 20.10.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

03.12.2003. 

 

   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 v súlade s ust.  § 68 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších 

predpisov v rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, právom chránených záujmov alebo 

povinností účastníkov stavebného konania, ako i záujmov chránených dotknutými orgánmi 

štátnej správy a rozhodla takto : 

 

p o v o ľ u j e  

 

zmenu stavby : „zmena účelu stavby -Masážny salón – rodinný dom“  

pred jej dokončením, na pozemku parc.č. 2461/3, 2461/1, 2459, k.ú.  Sereď.   

 

Zmena stavby pred jej dokončením sa povoľuje v tomto rozsahu: 

1. mení sa podmienka č.14 stavebného povolenia: Stavba bude dokončená do 31.12.2019. 

2. zmena dispozičného riešenia –z masážneho salónu na rodinný dom  

3. zmena stavebného dozoru, novým stavebným dozorom bude Ľudovít Šíp,    

Dolnočepenská 59, 926 01 Sereď, evid.č. 07008*10*. 
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Dispozičné riešenie: 

prízemia: závetrie, predsieň, kúpeľňa + WC,  obývacia izba,  kuchyňa,  technická miestnosť a 

WC, schodisko hala, loggia, loggia 

podkrovie: chodba, kúpeľňa a WC, 2x izba, šatník 

 

Rodinný dom bude napojený na verejné inžinierske siete prípojkami – vody, plynu,  kanalizácie 

a elektriny. 

 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:  
1. Rozhodnutie Okresného úradu Galanta, pozemkový a lesný odbor, pod č.OU-GA-PLO-

2017/009504-02 zo dňa 26.07.2017:   

I. usporadúva nezákonný stav na poľnohospodárskej pôde a mení druh poľnohospodárskeho 

pozemku „orná pôda na „zastavaná plocha a nádvorie“ nasledovne: 

na pozemku parcela číslo 2461/1 orná pôda  o výmere 388 m2 na zastavaná plocha a nádvorie, 

k.ú. Sereď. 

Rozsah a hranice zmeny druhu pozemku sú stanovené GP č.25/2017, úradne overeným  

Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom dňa 04.07.2017 pod č. 838/2017. 

Pozemok sa nachádza v hraniciach zastavaného územia obce vytýčeného lomovými bodmi 

zastavaného územia obce, ktoré boli premietnuté do odtlačkov katastrálnych máp k 1.1.1990.        

Rozhodnutie sa vydáva na základe týchto dokladov:  

a) základné identifikačné údaje o pozemku, ktoré obsahujú: 

-výpis z katastra nehnuteľností –LV č.1624 pre k.ú.Sereď zo dňa 10.07.2017 

-geometrický plán č.25/2017, úradne overený  Okresným  úradom Galanta, katastrálny odbor 

dňa 04.07.2017 pod č. 838/2017 

b) stavebného povolenia vydaného Mestom Sereď dňa 20.10.2003 pod č.6423/ÚPaSP 769/2003  

II. podľa §19 ods. 2 zákona toto právoplatné rozhodnutie je podkladom na vyznačenie  

Zmeny druhu pozemku v katastri nehnuteľností na zastavanú plochu a nádvorie.  

 

2. Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby stavebník je povinný dodržať  požiadavky 

vyplývajúce z riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby, ktorú vypracovala Ing. Barbora 

Urbanová, Špecialista požiarnej ochrany reg.č. 54/2014.   

 

3. Objekt stavby spĺňa minimálne požiadavky energetickú hospodárnosť budov pre energeticky 

úsporné budovy – primárna energia: energetická trieda C.  

 

4. Ku kolaudácii stavebník predloží právo k pozemku parc. č. 2459, k.ú. Sereď v rozsahu: 

uloženie inžinierskych sietí,  právo prejazdu, prechodu a k parkovaniu 2 motorových 

vozidiel. 

 

Ostatné podmienky pôvodného stavebného povolenia ostávajú v platnosti. 

 

 

Odôvodnenie 

 

     Stavebníci Ján Oravec a manž. Lýdia                         podali dňa 16.07.2018 na Mestský 

úrad v Seredi, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku žiadosť o zmenu stavby 

pred jej dokončením „zmena účelu stavby - Masážny salón - rodinný dom“ na pozemku  parc. 

č. 2461/3, 2461/1, 2459 kat. územie  Sereď   v stavebnom konaní.   
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    Stavebník predložil nasledovné doklady:  list vlastníctva č. 1624, stavebné povolenie,  

rozhodnutie Okresného úradu Galanta, pozemkový a lesný odbor, prehlásenie stavebného 

dozoru, súhlas vlastníka pozemku Juraja Oravca, bytom Trnavská 909/86, Sereď a projektovú 

dokumentáciu. 

 

    Vlastník pozemku parc.č. 2459, k.ú. Sereď Juraj Oravec,                            listom zo dňa 

10.08.2018  súhlasí s uložením inžinierskych sietí na pozemok parc.č. 2459, Sereď a zároveň 

prideľuje právo prejazdu a prechodu cez tento pozemok na jeho doživotné užívanie. 

 

    Objekt rekonštrukcie rodinného domu zahrňuje sčasti staré pôvodné konštrukcie ako aj 

nové prvky. Preto možno budovu zaradiť z hľadiska jej hodnotenia do budov s významnou 

rekonštrukciou. Pri významnej obnove budov nemusí budova splňovať požiadavky na 

energetickú triedu A1, ale pokiaľ je to technicky funkčne a ekonomicky neuskutočniteľné, 

budova nemusí dosahovať úroveň ultranízkoenergetických budov.   

 

Stavebný úrad preskúmal žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením v zmysle 

§ 68 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a zistil, že 

zmenou stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené 

práva a oprávnené záujmy účastníkov.  

 

Poplatky: Za vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred jej dokončením bol uhradený 

správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v hodnote  50,- €   

v hotovosti. 

 

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 lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Trnava, 

odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy, 917 01 Trnava, 

podaním na Mesto Sereď, Nám. republiky 1176/10, 926 01 Sereď. Toto rozhodnutie je 

preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

    Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na 

úradnej tabuli  a webovom sídle Mesta Sereď. 

 

     

 

 

 

                                                                                                            podpísané 

                                                                                                 Ing. Martin Tomčányi  

                                                                                                        primátor mesta 

 

 

 

Príloha pre stavebníka: 

Overená dokumentácia stavby 
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Verejnou vyhláškou sa doručuje účastníkom stavebného konania podľa § 59   ods. 1 

písm. b) stavebného zákona. 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa :                      Zvesené dňa : 

 (pečiatka, podpis)                    (pečiatka, podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


