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

Číslo: 14682/ÚPaSP  1137/2018                                                        V Seredi  dňa 26.11.2018 

 

 

Vec :  Ing. Jaroslav Bielený a manž. Monika,         v zastúpení    Ing. Andreou Šefčíkovou,  

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

„Prístavba k hospodárskemu objektu a skladovému priestoru“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

DODATOČNÉ   STAVEBNÉ   POVOLENIE 
(verejná vyhláška) 

 

       

     Stavebníci Ing. Jaroslav Bielený a manž. Monika,                  v zastúpení Ing. Andreou 

Šefčíkovou,          podali dňa 10.10.2018 na Mestský úrad v Seredi, oddelenie územného 

plánovania a stavebného poriadku  žiadosť o dodatočné povolenie stavby spojené 

s kolaudačným konaním na stavbu „Prístavba k hospodárskemu objektu a skladovému 

priestoru“  na pozemkoch parc. č. 864/1, 864/2, 864/3 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  
 

stavby:                           Prístavba k hospodárskemu objektu a skladovému priestoru      
 

pre stavebníkov:               Ing. Jaroslav Bielený a manž. Monika, rod. Kovšová 
 

na pozemkoch parc. č. 862, 864/2  k. ú. Sereď, LV č. 244. 

 

  Stavba je  riešená  prízemná jednopodlažná s čiastočným podpivničením, zastrešená 

strechou so sklonom 6
o
 a 8

o 
, bez podkrovia. Objekt  je napojený na všetky inžinierske siete.  

 

Bilancia plôch : 

- zastavaná plocha:     100,877 m
2
 

- úžitková plocha :           79,870 m
2
 

 

Dispozičné riešenie: 

suterén: 2 x sklad 
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prízemie: jedáleň, kuchynka, sprcha s WC, chodba, sklad, sklad náradia. 

 

 

Podľa § 88a ods. 4 stavebného zákona sa dodatočne povoľujú vykonané stavebné práce 

v tomto rozsahu: 

1. Stavba je  dokončená, riešená  je ako prízemná jednopodlažná stavba s čiastočným podpiv-

ničením. 

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

teľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 

3. Stavba bola dokončená v marci 2018. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : 

Vlastník susednej nehnuteľnosti Doc. Ing. Peter Mrva, Csc.,         na konaní do zápisnice zo 

dňa 20.11.2018 podal požiadavku: „Súhlasím so  stavbou a požadujem natretie komína čier-

nou farbou a ukončiť terénne úpravy z mojej strany.“ 

Námietke sa vyhovuje.   

 

 

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:                           Prístavba k hospodárskemu objektu a skladovému priestoru      

pre stavebníkov:               Ing. Jaroslav Bielený a manž. Monika, rod. Kovšová 

na pozemkoch parc. č. 862, 864/2,  k.ú. Sereď  

(po zameraní geom. plánom č. 47/2018 hospodársky objekt  na parc.č. 864/2). 

 

Pri miestnom zisťovaní v konaní boli na stavbe zistené drobné nedostatky, ktoré nebránia 

užívaniu stavby: 

a) natrieť komín čiernou farbou,  

b) ukončiť  terénne úpravy v termíne do 1 roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto 

rozhodnutia. 

 

Odstránenie nedostatkov nahlásiť písomnou formou na príslušný stavebný úrad v termíne do 

5 dní po ich ukončení. 

 

 

 

O d ô v o d n e n i e  

 

    Stavebníci Ing. Jaroslav Bielený a manž. Monika,    v zastúpení Ing. Andreou Šefčíkovou,      

podali dňa 10.10.2018 na Mestský úrad v Seredi, oddelenie územného plánovania 

a stavebného poriadku žiadosť o dodatočné povolenie stavby spojené s kolaudačným konaním 

na stavbu „Prístavba k hospodárskemu objektu a skladovému priestoru“  na pozemkoch parc. 

č. 864/1, 864/2, 864/3 k. ú. Sereď. 
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Oznámením č. 14682/ÚPaSP 1137/2018 zo dňa 22.10.2018 stavebný úrad oznámil začatie 

konania o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudačným konaním a nariadil na pre-

rokovanie predloženej žiadosti ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 

20.11.2018. Na konaní bolo zistené, že stavba je  ukončená a užívania schopná. 

 

Vlastník susednej nehnuteľnosti Doc.Ing. Peter Mrva, Csc.,         na konaní do zápisnice 

zo dňa 20.11.2018 uviedol pripomienky: 

„Súhlasím so  stavbou a požadujem natretie komína čiernou farbou a ukončiť terénne úpravy 

z mojej strany.“ Stavebníci zobrali uplatnené námietky na vedomie a súhlasia s ich realizá-

ciou. Stavebný úrad požiadavke účastníka vyhovel.  

 

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 § 43d a 43e stavebného zákona a všeobecne technické 

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

 

Ku kolaudácii stavby boli predložené nasledovné doklady:  list vlastníctva, projektová do-

kumentácia, revízne správy – elektro, blekozvod, plyn, komín, a tlakové skúšky – vodovod, 

kanalizácia, geometrický plán, súhlas na užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdu-

šia. 

 

     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 vypracovala  Ing. Andrea Šefčíková, osoba s príslušným 

odborným vzdelaním. 

 

      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 podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní  v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej ta-

buli  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 znení neskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia 

na Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej sprá-

vy, Kollárova 8, 917 01 Trnava, podaním na Mesto Sereď, Nám. republiky 1176/10, 926 01 

Sereď. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných pro-

striedkov. 

 

 

 

 

                                                                                                            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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


