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

Číslo: 14454/ÚPaSP  1028/2018                                                        V Seredi  dňa 28.11.2018 

 

 

 

Vec :  Ing. Igor Beno a manž. Jarmila,  

 - žiadosť o dodatočné povolenie stavby spojené s kolaudačným konaním na stavbu 

„Garáž pri RD“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

DODATOČNÉ   STAVEBNÉ   POVOLENIE 
(verejná vyhláška) 

 

 

 Ing. Igor Beno a manž. Jarmila,                                           podali  dňa 12.09.2018   žia-

dosť o dodatočné povolenie stavby spojené s kolaudačným konaním na stavbu  „Garáž pri 

RD“ na pozemkoch  parc. č. 3281/7, 3281/6  k. ú. Sereď. 

 

Mesto Sereď, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územ-

nom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prero-

koval žiadosť stavebníkov podľa § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a stavebného zákona a po pre-

skúmaní žiadosti rozhodol takto: 

 

 

d o d a t o č n e   p o v o ľ u j e  
 

stavbu:                                                    Garáž pri RD 
 

pre stavebníkov:                 Ing. Igor Beno a manž. Jarmila  rod. Forgáčová 
 

na pozemkoch parc. č. 3281/7, 3281/6  k.ú. Sereď, LV č. 4052 a 6238. 

 

     Stavba garáže pre 2 osobné autá  je  riešená  ako prízemná jednopodlažná drevostavba bez 

suterénu a s plochou strechou. Objekt  je napojený len na elektroinštaláciu. 

 

Bilancia plôch : 

- zastavaná plocha:     52,00 m 
2
 

- úžitková plocha :         44,00 m 
2
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Podľa § 88a ods. 4 stavebného zákona sa dodatočne povoľujú vykonané stavebné práce 

v tomto rozsahu: 

 

1. Stavba je  riešená  ako prízemná jednopodlažná garáž bez suterénu a s plochou strechou. 

2. Stavba je dokončená. 

3. Stavba bola uskutočnená podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorá je neoddeli- 

teľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 

4. Stavba bola dokončená v roku 2015. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : 

Mgr. Marta Bauer,                      účastníčka konania, spoluvlastníčka susednej stavby s. č. 157 

(na pozemku parc. reg. „E“ 951/3 k. ú. Sereď vo vlastníctve Mesta Sereď) podala písomnú 

námietku dňa 08.09.2018, v ktorej uvádza: 

„Nesúhlasím, stavba zasahuje do pozemku, na ktorom máme dvor a nie záhradu. Stavba je 

postavená bez dodržania vzdialenosti od našej bytovky. Pri jej stavbe, mi bolo tvrdené, že 

netreba na ňu stavebné povolenie, nakoľko nemá základy a keď bude treba ju odstránia.“  

Námietka sa zamieta.   

 

Súčasne s dodatočným povolením stavby sa podľa § 82 ods. 1 stavebného 

zákona  

 

p o v o ľ u j e   u ž í v a n i e    

 

stavby:                                                    Garáž pri RD 
 

pre stavebníkov:                 Ing. Igor Beno a manž. Jarmila  rod. Forgáčová 
 

na pozemkoch parc. č. 3281/7, 3281/6  k. ú. Sereď, LV č. 4052 a 6238. 

 

 

 

O d ô v o d n e n i e  

 

Ing. Igor Beno a manž. Jarmila,               podali  dňa 12.09.2018   žiadosť o dodatočné po-

volenie stavby spojené s kolaudačným konaním na stavbu  „Garáž pri RD“ na pozemkoch  

parc. č. 3281/7, 3281/6  k.ú. Sereď. 

 

    Stavebný úrad  konanie  rozhodnutím č. 14454/ÚPaSP 1028/2018 zo dňa 24.09.2018 preru-

šil a vyzval stavebníkov k doplneniu žiadosti a to doplniť predloženú projektovú dokumentá-

ciu o odstupové vzdialenosti od hraníc pozemkov a stavieb  - dokótovať výkres situácia stav-

by  a doložiť v projekte  časť požiarna ochrana  výkres -  situácia. Po predložení dokladov 

 stavebný úrad pokračoval v konaní.              

 

     Oznámením č. 14454/ÚPaSP 1028/2018 zo dňa 22.10.2018 stavebný úrad oznámil začatie 

dodatočného stavebného konania spojeného s kolaudačným konaním a nariadil na prerokova-

nie predloženej žiadosti ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň  20.11.2018, 

kde bolo zistené že stavba je  ukončená a užívania schopná. 
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Stavebník v konaní predložil súhlasy spoluvlastníkov susednej nehnuteľnosti stavby s. č. 

157 (na pozemku parc. reg. „E“ 951/3 k. ú. Sereď vo vlastníctve Mesta Sereď) zo dňa 

08.09.2018 k riešeniu projektu protipožiarnej bezpečnosti  stavby: Petera Zavadila, Anny Za-

vadilovej, Eleny Paštékovej a  Moniky Krivosudskej,  

 

Dňa 08.09.2018 bola podaná písomná námietka účastníčky konania Mgr. Marty Bauer,                                          

       spoluvlastníčky stavby s. č. 157 na pozemku parc. reg. „E“ 951/3 k. ú. Sereď vo 

vlastníctve Mesta Sereď v podiele na spoločných častiach a zariadeniach domu 169/1000 

a vlastníčky  bytu č. 1: „Nesúhlasím, stavba zasahuje do pozemku, na ktorom máme dvor 

a nie záhradu. Stavba je postavená bez dodržania vzdialenosti od našej bytovky. Pri jej stav-

be, mi bolo tvrdené, že netreba na ňu stavebné povolenie, nakoľko nemá základy a keď bude 

treba ju odstránia.“  

 

     Podľa  ust.§ 6 vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 

technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby 

užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie sú odstupové vzdialenosti 

stavieb určené nasledovne: 

(1) Vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať požiadavky urbanistické, architektonické, život-

ného prostredia, hygienické, veterinárne, ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany 

pamiatok, požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, požiadavky na denné osvetlenie a preslne-

nie a na zachovanie pohody bývania. Odstupy musia umožňovať údržbu stavieb a užívanie 

priestorov medzi stavbami na technické alebo iné vybavenie územia a činnosti, ktoré súvisia s 

funkčným využívaním územia. 

 (2) Stavbu možno umiestniť na hranici pozemku, len ak jej umiestnením nebude trvalo ob-

medzené užívanie susedného pozemku na určený účel. 

 (3) Ak rodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný priestor, vzdialenosť medzi nimi nesmie 

byť menšia ako 7 m. Vzdialenosť rodinných domov od spoločných hraníc pozemkov nesmie 

byť menšia ako 2 m. 

(4) V stiesnených územných podmienkach možno vzdialenosť medzi rodinnými domami zní-

žiť až na 4 m, ak v žiadnej z protiľahlých častí stien nie sú okná obytných miestností; v týchto 

prípadoch sa nevyžaduje dodržanie vzdialeností od spoločných hraníc pozemkov podľa odse-

ku 3. 

 (5) Iné riešenia vzdialeností rodinných domov, ako sú ustanovené v odsekoch 3 a 4, možno 

určiť iba na podklade výpočtov a meraní preukazujúcich splnenie požiadaviek na vzájomné 

vzdialenosti podľa odseku 1 alebo podľa územného plánu zóny. 

 (6) Vzdialenosť priečelí budov, v ktorých sú okná obytných miestností, musí byť najmenej 3 

m od okraja pozemnej komunikácie; táto požiadavka neplatí pre budovy umiestňované v sta-

vebných medzerách radovej zástavby. 

 (7) Vzájomné odstupy a vzdialenosti treba merať na najkratších spojniciach medzi vonkajší-

mi povrchmi obvodových stien, ďalej od hraníc pozemkov a okrajov pozemnej komunikácie. 

Vystupujúca časť stavby sa zohľadňuje, ak vystupuje viac ako 1,50 m od steny.  

 

     V danom prípade stavebný úrad  aplikoval ustanovenie § 6 ods. 1  vyhl. č. 532/2002 Z.z.. 

Regulatívom, ktorý zohľadňuje podmienky výstavby  sú požiadavky urbanistické, architekto-

nické, životného prostredia, hygienické, veterinárne, ochrana povrchových a podzemných 

vôd, ochrana pamiatok, požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, požiadaviek na denné osvet-

lenie a preslnenie.  

    Stavebný úrad v konaní zistil, že stavba spĺňa  požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stav-

by, čo je uvedené v projektovej dokumentácii, ktorú vypracovala Ing. Barbora Urbanová, špe-

cialista požiarnej ochrany, reg. č. 54/2014, dátum 07/2018, kde je uvedené:  
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„Odstupové vzdialenosti sú zakreslené v situácii stavby. Požiarne nebezpečný priestor zasa-

huje do vedľajšieho pozemku parc.č.3281/1, 10 a nezasahuje do iných stavieb. Do riešeného 

RD nezasahuje požiarne nebezpečný priestor susedných stavieb.“ 

 

   Stavebný úrad podanú námietku zamietol z dôvodu, že umiestnenie stavby vyhovuje § 6 

ods. 1 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.,  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technic-

kých požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užíva-

né osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a nezasahuje požiarne nebezpeč-

ný priestor susedných stavieb, t.j. ani do stavby vo vlastníctve účastníčky konania Mgr. Marty 

Bauer. Z uvedeného dôvodu stavebný úrad námietku zamietol.   

 

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 88a stavebného zákona a bo-

lo zistené, že dodatočným povolením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprime-

rane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania. 

 

Stavba spĺňa požiadavky uvedené v § 43c, 43d a 43e stavebného zákona a všeobecne tech-

nické požiadavky na výstavbu, určené vyhláškou č. 532/2002 Z.z.. 

 

Ku kolaudácii stavby boli predložené nasledovné doklady:  revízne správy – elektro, bles-

kozvod, doklad o zakúpení hasiaceho prístroja. 

 

Vzhľadom na posúdenie z hľadiska zámerov a cieľov územného plánovania, starostlivosti 

o životné prostredie a jednotnej technickej politiky vyjadrenej všeobecnými technickými po-

žiadavkami na výstavbu stavebný úrad dospel k záveru, že stavba nie je s týmito záujmami v 

rozpore. 

 

Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a účastníkov konania sú zahr-

nuté a skoordinované v podmienkach tohto rozhodnutia. 

 

 Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval  Ing. Vladimír Rusňák, autorizovaný staveb-

ný inžinier, ev.č. 2543*A*1. 

    

     Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili dodatočnému povole-

niu stavieb a vzhľadom na to, že stavby sú ukončené a užívania schopné, bolo zároveň povo-

lené aj ich  užívanie. 

     

    Užívaním stavby nebude ohrozený  život a zdravie osôb, ani  životné prostredie. 

 

 

Poplatky:  
Za vydanie dodatočného stavebného povolenia  spojeného s kolaudačným rozhodnutím bol 

uhradený správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení 

neskorších predpisov, v hodnote 110,- € v hotovosti na Mestskom úrade v Seredi. 

 

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

úradnej tabuli  a webovom sídle Mesta Sereď. 
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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, od-

bor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy, Kollárova 8, 917 01 Tr-

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

preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

                                                                                                           podpísané 

                                                                                                 Ing. Martin Tomčányi  

                                                                                                        primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

Príloha pre stavebníka:  
Overená dokumentácia stavby 

 

 

 

 

 

Verejnou vyhláškou sa doručuje neznámym účastníkom stavebného konania podľa § 59   

ods. 1 písm. b) stavebného zákona. 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa:                                                 Zvesené dňa: 
 (pečiatka, podpis)                                                (pečiatka, podpis) 
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