
MM  EE  SS  TT  OO        SS  EE  RR  EE  ĎĎ  
Nám. republiky 1176/10, Sereď 

Číslo: 14614/ÚPaSP 1096/2018                                                             V Seredi, dňa 09.11.2018 

 

 

VEC:  Mgr. Jozef Karmažín a manž. Kristína  

- žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Novostavba rodinného domu“  v spojenom 

územnom a stavebnom konaní         

 

 

 

 STAVEBNÉ   POVOLENIE 
/verejná vyhláška/ 

 

    Stavebníci Mgr. Jozef Karmažín a manž. Kristína rod. Trávniková                    podali 

dňa 02.10.2018 na Mestský úrad v Seredi, oddelenie územného plánovania a stavebného 

poriadku žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Novostavba rodinného domu“  

na pozemku parc. č. 4135/16,  k.ú. Sereď v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby 

a stavebnom konaní.           

 

     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 stavebníkov podľa § 37, 62 a 63 stavebného zákona v spojenom územnom 

konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto : 

 

podľa § 39, § 39a ods. 4, § 66 stavebného zákona a  § 10 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 
 

p o v o ľ u j e  

stavbu:                                 „Novostavba rodinného domu“                         

pre stavebníkov:                 Mgr. Jozef Karmažín a manž. Kristína rod. Trávniková        

na pozemku parc. č. 4135/16,   k.ú. Sereď,  LV č. 6497       

              

   Podľa predloženej projektovej dokumentácie rodinný dom je samostatne stojaci 

jednopodlažný,  bez obytného podkrovia a vstavanou dvojgarážou, zastrešený valbovou 

valbovou  strechou so sklonom 22
o
. Objekt  bude napojený na inžinierske siete- elektrickou, 

plynovou, kanalizačnou a vodovodnou prípojkou.  

 

Dispozičné riešenie rodinného domu: 

prízemie: závetrie, vstupná hala, práčovňa, WC, chodba, technická miestnosť, obývacia izba + 

jedáleň,  kuchyňa, špajza, chodba, kúpeľňa, WC,  3x izba, šatník, terasa a dvojgaráž. 
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Plochy stavby:                        RD                             

- zastavaná plocha :                    298,24 m
2
   

                          

- úžitková plocha:                       218,48 m
2  

                      
 

- Obytná plocha:                           99,14 m
2
                     

 

V rámci stavby sa zrealizuje: 

- bleskozvod  

- nový vjazd 

 

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky: 

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, 

ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. 

    Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

2. Stavba rodinného domu  bude umiestnená na pozemku parc.č. 4135/16, k.ú. Sereď a  bude 

osadená od susedných nehnuteľností vo vzdialenostiach:   

 

Rodinný dom: 

- od hranice pozemku parc.č. 60/1 a 60/4                   min.1,000 m – max. 1,270 m   

- od hranice pozemku parc.č. 4135/1                                           3,586 m                                                   

- od RD na pozemku parc.č. 38                                                 10,953 m                                                   

- od hranice vl. pozemku parc.č. 4135/16                  min. 3,400 m – max. 5,225 m               

 

 

Umiestnenie rodinného domu na pozemku parcela číslo 4135/16 kat. územie Sereď od  

hranice pozemku parc. č. 60/1 a 60/4  kat. územie Sereď na vzdialenosť 1,270 m  je na 

základe písomného súhlasu vlastníkov susedných nehnuteľností Miroslava Joštiaka,                                                          

 Michaely Horváthovej     a Alena Joštiaková        zo dňa 06.09.2018. 

 

      Výška podlahy prízemia ± 0,000 bude  400 mm nad úroveň existuj.cesty  

    Maximálna výška stavby rodinného domu od kóty ± 0,000 je na úrovni  + 6,540 m.     

 

3. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržať predpisy týkajúce sa                   

bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.  

4. Pri všetkých stavebných a montážnych prácach na stavbe treba dodržať pokyny a predpisy, 

ktoré sú popísané v časti statika, ktorú vypracoval  Ing. Branislav Irsák, osoba s príslušným 

odborným vzdelaním.  

5. Energetické kritérium je splnené a merná potreba tepla na vykurovanie spĺňa podmienky 

podľa STN 73 0540. Podmienka dosiahnutia energetickej triedy globálneho ukazovateľa – 

primárna energia A1 je splnená. 

6.  Dažďové vody zo strechy rodinného domu budú zvedené do terénu na vlastný  pozemok.  

7. Bleskozvod  realizovať v súlade s STN 34 1390 a STN EN 33 2000-5-54. 

8. Stavebné výrobky použité na stavbe musia spĺňať vlastnosti podľa zákona  č.133/2013 Z. z. 

o stavebných výrobkoch. 

9. Vykurovanie bude podlahové s núteným obehom vykurovacej vody. Objekt bude 

zásobovaný teplom nástenným plynovým kotlom Attack Maximus RTZ - 1ks s menovitým  

tepelným príkonom 26 kW a  alternatívnym zdrojom tepla bude krbová vložka CHOPOK na 

pevné palivo- 1ks s menovitým  tepelným príkonom 7 kW. Odvod spalín bude riešený 

komínom nad strechu stavby.    
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Malý zdroj znečisťovania ovzdušia inštalovať podľa predloženej projektovej dokumentácie 

a montážne práce vykonať v súlade s podmienkami určenými výrobcom  týchto zariadení.  

Riešiť odvod spalín nad strechu budovy cez komín, ktorého výška (výduchu) musí byť      

najmenej 4 m nad terénom v súlade s Prílohou č. 9 Vyhlášky č. 410/2012 Z.z.,  ktorou sa      

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v platnom znení. 

Informovať  orgán  ochrany  ovzdušia (mesto Sereď)  o  každej  ďalšej zmene týkajúcej sa 

malého zdroja  znečisťovania  ovzdušia, ku ktorému je tento súhlas vydaný a požiadať 

o vydanie nového súhlasu.    

10. Všetky inštalačné práce musia byť uskutočnené odbornými pracovníkmi v zmysle STN 

a musí sa o nich urobiť záznam do stavebného denníka. Elektrickú inštaláciu, inštaláciu 

vody a kúrenia vykonať v zmysle platných STN. Potvrdenie o preskúšaní  inštalácií predloží 

stavebník  pri kolaudácii stavby. 

11. Vyjadrenie Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie číslo     OU-

GA-OSZP-2018/010780                  zo dňa 18.09.2018: 

Parcela číslo 4135/16 sa nachádza v katastrálnom území Sereď v  zastavanom  území, na 

ktorom v zmysle § 12 zákona o „OPaK“ platí prvý stupeň  územnej ochrany. Parcely 

nezasahujú do žiadneho územia chráneného z hľadiska ochrany prírody a krajiny.   

Z hľadiska OPaK nemáme námietky k umiestneniu stavby „Novostavba rodinného domu“ 

na uvedených parcelách v k.ú. Sereď podľa predloženej projektovej dokumentácie. 

Toto vyjadrenie je záväzným stanoviskom dotknutého orgánu podľa § 140 písm. b) zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení 

neskorších prepisov. Nenahrádza povolenie ani súhlas, a nie je rozhodnutím podľa predpisov 

o správnom konaní. 

12. Rozhodnutie Okresného úradu Galanta, pozemkový a lesný odbor, pod č.OU-GA-PLO-

2018/011236-02 zo dňa 17.10.2018:   

       I. Odnímať poľnohospodársku pôdu na nepoľnohospodárske účely natrvalo, pre účel 

výstavby rodinného domu nasledovne: 

       na pozemku parcela číslo 4135/16 orná pôda  o výmere 873, BPEJ 0002002/2 k.ú. Sereď. 

     Rozsah a hranice trvalého odňatia sú stanovené na grafickom podklade katastrálnej mapy 

vyhotovenej Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom dňa 08.08.2018 pod č. 

K1 3514/2018. 

    Parcela sa nachádza mimo 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)projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala Erika Tóthová, 

     b) bilancie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy na jej hospodárne 

využitie, spracovanej žiadateľ, 

     c)základných identifikačných údajov o pozemku, ktoré obsahujú: 

     -výpis z katastra nehnuteľností –LV č.6497 pre k.ú. Sereď zo dňa 08.08.2018 

     -kópiu katastrálnej mapy zo dňa 08.08.2018, vyhotovenú pod číslom zákazky K1  

3514/2018 

     -potvrdenie o bonitovanej pôdno-ekologickej jednotke, ktoré vydal Okresný úrad  Galanta, 

katastrálny odbor dňa 07.09.2018       

     d)potvrdenie Mesta Sereď č.14510/ÚPaSP 1062/2018 zo dňa 27.09.2018, o spojení 

územného a stavebného konania, 

     e)vyjadrenie hydromeliorácií, š.p. vydané dňa 25.09.2018 pod č.5316-2/120/2018 

     II. podľa §17 ods.6 písm. d) zákona schvaľuje bilanciu skrývky humusového horizontu    

     poľnohospodárskej pôdy vypracovanú žiadateľkou 
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     III. podľa §17 ods. 6 písm. e) zákona ukladá podmienky na zabezpečenie ochrany       

poľnohospodárskej pôdy: 

     -pred začatím výstavby, týmto rozhodnutím natrvalo odňaté pozemky je potrebné vytýčiť 

v teréne a zabezpečiť, aby pri stavebnej činnosti neboli hranice budúceho staveniska 

porušované a svojvoľne posunuté do okolitých pozemkov 

     -zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu odňatú týmto rozhodnutím až 

do realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemku  a porastom samonáletu drevín 

     -vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy odnímanej natrvalo 

a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie, na základe bilancie skrývky humusového 

horizontu, schválenej v bode II. tohto rozhodnutia    

     -pri vykonávaní skrývky dbať nato, aby nedošlo k premiešaniu humusového horizontu 

s ostatnými vrstvami pôdy a zabezpečiť, aby sa skrývka nevykonávala zo zamokreného 

pozemku  

     IV. podľa §17 ods.7 zákona toto právoplatné rozhodnutie je podkladom na vyznačenie 

zmeny druhu pozemku v katastri nehnuteľností ostatnú plochu  

     V. podľa §17 ods.8 zákona toto rozhodnutie je platné len na odsúhlasený  

     VI. podľa §17 ods.10 zákona toto  rozhodnutie stratí platnosť, ak do troch rokov od jeho  

právoplatnosti nebola pôda použitá na zámer uvedený v bode I. tohto rozhodnutia  

     VII. podľa §17 ods.14 zákona právoplatné rozhodnutie o trvalom odňatí je podkladom na 

vydanie stavebného povolenia podľa osobitných predpisov.  

12. Stavba bude dokončená v termíne do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti  

tohto rozhodnutia. 

13. Stavba bude realizovaná svojpomocne, za odborné vedenie a uskutočňovanie stavby bude   

zodpovedný stavebný dozor Ján Hrušovský, stavebný dozor, ev.č.02573*10-21-24*.  

14. Stavebník na stavbe realizovanej svojpomocou je povinný viesť jednoduchý záznam o 

stavbe, ktorý spolupodpisuje osoba vykonávajúca odborný dozor nad uskutočňovaním 

stavby. 

15. Za súlad priestorovej polohy stavby s overenou projektovou dokumentáciou zodpovedá 

stavebník a spoluzodpovedá stavebný dozor.    

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

vyplývajúce z riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby, ktorú vypracoval Miroslav Szabó, 

špecialista požiarnej ochrany, reg.č. 52/2014.    

17. Pôvodca odpadov zo stavebných prác je povinný prednostne ich využiť pri vlastnej               
činnosti. Odpady, ktoré nebudú využité, je potrebné zhodnotiť alebo zneškodniť v súlade  so 

zákonom o odpadoch. Pri kolaudačnom konaní predloží stavebník stavby doklady o spôsobe 

a množstve všetkých zhodnotených a zneškodnených odpadov, ktoré vzniknú počas 

realizácie stavby.   

18. Stavebník pred začatím zemných prác požiada všetkých správcov inžinierskych sietí  

o vytýčenie podzemných vedení. Križovania a súbehy vedení inžinierskych sietí riešiť 

v súlade s STN 73 6005 „ Priestorová úprava vedení technického vybavenia “. 

19. Vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu Trnava pod č.KPUTT–2018/19040-

2/77370/HOR    zo dňa 28.09.2018 súhlasí s podmienkami: 

Termín zahájenia ako aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou 

požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému 

pamiatkovému úrad Trnava. V ohlásení prosíme uviesť telefonický kontakt.   

V prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca 

alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác nález ihneď ohlásiť Krajskému pamiatkovému 

úradu Trnava priamo alebo prostredníctvom obce. Podľa § 40 ods. 3 pamiatkového zákona 

archeologický nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým 
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úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni 

odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca 

povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho 

proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže 

vyzdvihnúť  a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislosti iba oprávnená 

osoba metódami archeologického výskumu. 

Na nálezy, ktoré sa nájdu počas stavby, sa vzťahuje  §127 zákona 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. 

Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trnava má platnosť 3 roky odo dňa 

vydania, ak nedôjde k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.  

20. Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bratislava číslo 6611827761  zo dňa 28.09.2018: 

Na základe žiadosti o vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre   

záujmové územie. 

Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti 

Slovak Telekom, a.s.. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.    

Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.)  a 

zároveň je potrebné dodržať ustanovenia § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti 

rušeniu. 

Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade 

zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené 

parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní  

povinnosť podľa bodu 3. 

Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý 

podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s., alebo zasahuje do 

ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie 

stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s., na stanovenie konkrétnych podmienok 

ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného  

správou sietí : Martin Moravčík, Martin.moravcik@telekom.sk,  +421 37 6566312, + 421 

0902719875. 

V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 

telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany 

žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa 

§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.  o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia 

pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je 

oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez 

súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na 

telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie 

doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods.1 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických 

komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budov, ktoré 

prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je 

potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v 

budove a prístupovým bodom k nej. 

21. Mesto Sereď  rozhodnutie o povolení vjazdu z miestnej komunikácie, pod č.22625/2018  zo 

dňa   07.11.2018 za podmienok: 

       - žiadateľ je povinný dodržať podmienky v stanovisku ODI Galanta,  
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       - nový vjazd šírky 6 m bude vyhotovený v zmysle PD, bezbariérovo z MK cez spevnenú 

plochu, odvodený na pozemok žiadateľa tak, aby dažďová voda nezasahovala na miestnu 

komunikáciu, 

       - povrch bude zo zámkovej dlažby, asfaltobetónu alebo betónu na podkladovom lôžku, 

- v prípade prekrytia inžinierskych sietí požadujeme rešpektovať vyjadrenia ich správcov,  

       - otváranie vstupnej brány riešiť  na pozemok žiadateľa, prípadne posuvná brána, 

- žiadateľ si zaisťuje údržbu vjazdu (vrátane zimnej údržby) na vlastné náklady, 

22. Záväzné stanovisko: Mesto Sereď pod č.14613/21676 ÚPaSP 1095/2018   zo dňa 05.10.2018 

-Podľa Územného plánu mesta Sereď je časť predmetného pozemku súčasťou územia, ktoré 

je funkčne určené ako plocha existujúcich a navrhovaných rodinných domov označené je 

funkčným kódom BI-22 (územie je určené na zástavbu rodinnými domami v hĺbke cca 50 m 

od okraja miestnej komunikácie). Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie 

vyhotovila Erika Tóthová, osoba s príslušným odborným vzdelaním. 

-Navrhovaná stavba podľa predloženej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je 

v súlade s ÚPN –M Sereď.   

-Spaliny z inštalovaných vykurovacích zariadení musia byť odvádzané tak, aby spĺňali 

základné požiadavky pre zabezpečenie  rozptylu znečisťujúcich látok, v súlade s prílohou   

č.9 Vyhlášky č. 410/2012 Z.z.,  ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší 

v platnom znení. 

-Odpady vznikajúce pri realizácii stavby musia byť zneškodňované v zmysle platnej 

legislatívy, zákon č. 79/2015 Z. z.  o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a vykonávacích Vyhlášok MŽP SR č. 283/2001 Z.z. 

o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a Vyhlášky MŽP SR č.284/2001 

Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov a  VZN mesta Sereď č. 7/2017 zo dňa 

14.12.2017 o  nakladaní s  komunálnymi odpadmi a  drobnými stavebnými  odpadmi.  

-Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov. Ak bude počas prípravných prác na stavenisku nevyhnutný výrub 

drevín, je stavebník povinný požiadať orgán ochrany prírody a krajiny (mesto Sereď) 

o súhlas na ich odstránenie. Súhlas na výrub stromov a kríkov vydáva mesto Sereď v súlade 

s § 47 a 48 zákona SNR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení a doplnení 

neskorších predpisov formou rozhodnutia, určí bližšie podmienky vykonania výrubu 

a nariadi primeranú náhradnú výsadbu.       

-Poškodené trávnaté plochy na verejných priestranstvách, pri realizácii stavebnej činnosti, je 

stavebník povinný uviesť do pôvodného stavu zatrávnením. 

-Mesto Sereď ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie podľa 

§ 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov nemá námietky a súhlasí s realizáciou stavby podľa predloženej 

projektovej dokumentácie za splnenia podmienok: 

a) v prípade prekrytia inžinierskych sietí požadujeme rešpektovať vyjadrenia ich  správcov,  

b) zriadenie vjazdu na pozemok z miestnej komunikácie – pripojenie podlieha 

samostatnému povoľovaciemu konaniu, podmienené je súhlasom ODI Galanta, príslušným 

povoľujúcim cestným správnym orgánom je Mesto Sereď, 

c) povrch vjazdu bude bezbariérovej úpravy zo zámkovej dlažby, asfaltobetónu alebo 

betónu na podkladovom lôžku, žiadateľ si zaisťuje údržbu vjazdu (vrátane zimnej údržby) 

na vlastné náklady, 

d) otváranie vstupu – brány bude len v smere na pozemok žiadateľa 

e) v prípade vydania povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie požadujeme 

podať rozkopávkové povolenie, ktoré je potrebné vybaviť v dostatočnom časovom predstihu 

u správcu komunikácie - MsÚ Sereď, oddelenie rozvoja mesta, kde budú stanovené 
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podmienky realizácie, 

f) v prípade vydania povolenia na zvláštne užívania verejného priestranstva umiestnením 

stavebného materiálu – štrk, piesok, uloženie výkopovej zeminy atď. je potrebné vybaviť na 

príslušnom oddelení mesta Sereď povolenie, kde budú stanovené podmienky výrubu dane. 

23. Stavebník je povinný zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb a označiť stavenisko 

s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby. 

24. Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby stavebnému úradu. 

25. Nie je prípustný zásah do verejného  priestranstva ( uskladnenie stavebného materiálu, 

rozkopávka verejného priestranstva) bez predchádzajúceho písomného súhlasu obce. 

26. V prípade poškodenia vecí na susedných pozemkoch ich vlastník stavby uvedie do 

pôvodného stavu na vlastné náklady. 

27. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na  

základe kolaudačného rozhodnutia,  podľa § 76 ods. 1 stavebného zákona.  
  
Stavba  nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudlo právoplatnosť. 

 

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

nebude stavba začatá. 

 

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 Mgr. Jozef Karmažín a manž. Kristína rod. Trávniková                   podali 

dňa 02.10.2018 na Mestský úrad v Seredi, oddelenie územného plánovania a stavebného 

poriadku žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Novostavba rodinného domu“  

na pozemku parc. č. 4135/16,  k.ú. Sereď v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby 

a stavebnom konaní.           

 

      Oznámením č. 14614/ÚPaSP 1096/2018 zo dňa 10.10.2018 stavebný úrad spojil podľa 

§39a ods.4 stavebného zákona územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním 

a  z dôvodu, že sú mu známe pomery staveniska, bolo v zmysle § 61 ods.2 stavebného zákona 

upustené od miestneho zisťovania.   

 

      Prípojky –voda, kanalizácia, NN prípojky a plyn boli povolené oznámením k ohláseniu 

drobnej stavby podľa § 57 stavebného zákona pod č.14665/ÚPaSP 1118/2018 zo dňa 

15.10.2018.     

 

    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 požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na 

stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.   
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     Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 37, 62 a 63 stavebného 

zákona a bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy 

spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania. 

    

     Súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia vydalo Mesto Sereď pod 

č. RŽP 21 209/2018 zo dňa 26.09.2018.                                       

           

     Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a účastníkov konania sú zahrnuté a 

skoordinované v podmienkach stavebného povolenia. 
       

Zodpovedný projektant za projektovú dokumentáciu stavby je  Erika Tóthová, osoba 

s príslušným odborným vzdelaním.   

 

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. 

 

 

P o p l a t k y  

 

Za vydanie stavebného povolenie bol uhradený správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. 

z. o správnych poplatkoch v hodnote 50,00 € 

 

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

úradnej tabuli  a webovom sídle Mesta Sereď. 

 

 

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, Kollárova 8, 917 01 Trnava podaním na Mesto Sereď, Námestie 

republiky 1176/10, 926 01 Sereď. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní 

riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

                                                                                            

                                                                                                 Ing. Martin Tomčányi  

                                                                                                        primátor mesta 
 

 

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

b) stavebného zákona. 

 

 

 

Vyvesené dňa :                      Zvesené dňa : 

 (pečiatka, podpis)                    (pečiatka, podpis) 

 

 

 


