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

Číslo : 15085/ ÚPaSP 1395/2018                                                       V Seredi, dňa 04.02.2019 

 

 

Vec :   Pavol Buday a manž. Beáta, bytom  

           „ Stavebné úpravy bytu č. 48 (III.posch) v obytnom dome č. 1223 “ -  dodatočné     

           povolenie stavby             

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DODATOČNÉ   POVOLENIE   STAVBY 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

        
     Stavebníci Pavol Buday a manž. Beáta, bytom                                       , podali dňa 

12.12.2018 žiadosť o vydanie povolenia o dodatočnom povolení stavby „ Stavebné úpravy 

bytu č. 48 (III.posch) v obytnom dome č. 1223 “, existujúci bytový dom na pozemku parc. 

č. 374/16, k. ú. Sereď.  

  

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

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) 

prerokoval žiadosť podľa § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a stavebného zákona a po preskúmaní 

žiadosti rozhodol takto:   

podľa § 88a ods. 4 a ods. 7 stavebného zákona  

 

dodatočne  povoľuje   
   

zmenu dokončenej stavby : Stavebné úpravy bytu č. 48 (III. posch)  
  

pre stavebníkov : Pavol Buday a manž. Beáta, 
 

v bytovom dome súp. č. 1223/2, byt č. 48 na 3.poschodí na pozemku parc. č. 374/16 k. ú. 

Sereď (LV č. 5543), byt vo vlastníctve Stavebného bytového družstva Sereď /IČO: 

30997755/. 

       

     Na  základe predloženej projektovej dokumentácie sa zrealizovali stavebné úpravy bytu v 

rozsahu :  vytvorenie dverového otvoru medzi obývacou izbou a kuchyňou so svetlým 

rozponom 1000 mm, odstránili sa dvere a dverový rám medzi chodbou a obývacou izbou 

pôvodný dverový otvor medzi kuchyňou a chodbou sa zamuroval, pôvodné murované steny 

bytového jadra sa čiastočne nahradili materiálom PORFIX, stavebné úpravy a udržiavacie 



práce (zmena polohy zdravotechnických rozvodov, obloženie keramickými obkladačkami, 

obmurovanie vane, položenie keramickej dlažby ...). 

 

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

v tomto rozsahu: 
 otvor v nosnej stene je ukončený, priečky vo WC a v kúpeľni sú odstránené podľa 

statického posudku, pôvodný dverový otvor medzi kuchyňou a chodbou sa zamuroval.    

Pre dokončenie stavby sa primerane podľa § 66 stavebného zákona sa určujú tieto 

záväzné podmienky : 

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

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

stavenisku. 

2. Dodržať podmienky stanoviska Stavebného bytového družstva č. TÚO/18/616 zo dňa 

7.12.2018. 

3. Stavebné práce sú realizované dodávateľsky : TB CONSTRUCTIONS s.r.o., Mierová 

442/29, 962 01 Zvolenská Slatina, /IČO: 46938419/. 

4. Projektant stavby v zmysle § 46 ods. 1 stavebného zákona zodpovedá za správnosť 

a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2 stavebného zákona a aj za jej 

realizovateľnosť. 
5. Všetky inštalačné práce musia byť uskutočnené odbornými pracovníkmi v zmysle 

STN a musí sa o nich urobiť záznam do stavebného denníka. Potvrdenie o preskúšaní 

uvedených inštalácií treba predložiť pri kolaudácii stavby. 

6. Pri realizácii stavebných prác rešpektovať zásady dobrého občianskeho 

spolunažívania.  

7. Pri stavebných prácach je potrebné dbať na to, aby nebola ohrozená bezpečnosť a 

zdravie ľudí a aby sa neohrozovala bezpečnosť a stabilita susedných bytov a stavieb.  

8. Pri prácach je potrebné dbať na to, aby bolo čo najmenej rušené užívanie susedných 

nehnuteľností a aby nevznikli škody, ktorým je možné zabrániť. 

9. V prípade poškodenia vecí na susednom pozemku a stavbe, tieto na vlastné náklady 

uviesť do pôvodného stavu. 

10. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do 

skončenia stavebných prác. 

11. Stavebné výrobky použité na stavbe musia spĺňať vlastnosti podľa zákona č.133/2013 

Z. z. o stavebných výrobkoch. 

12. Stavba bude dokončená najneskôr do 31.12.2019. 

13. Odpad vznikajúci počas stavebných prác zneškodniť na povolenej skládke a doklad 

o zneškodnení odpadu predložiť ku kolaudácii. 

14. Dokončenú prestavbu bytu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia, 

podľa § 76 odst. 1 stavebného zákona. 

15. Toto rozhodnutie je podľa § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov 

účastníkov konania. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : neboli vznesené. 

 

 

O d ô v o d n e n i e     

 

        Stavebníci Pavol Buday a manž. Beáta, bytom                             , podali dňa 

12.12.2018 žiadosť o vydanie povolenia o dodatočnom povolení stavby „ Stavebné úpravy 

bytu č. 48 (III.posch) v obytnom dome č. 1223 “, existujúci bytový dom na pozemku parc. č. 

374/16, k. ú. Sereď.  



 

Oznámením zo dňa 14.12.2018 č. 15085/ÚPaSP 1395/2018 stavebný úrad oznámil 

začatie stavebného konania verejnou vyhláškou podľa § 61 ods. 4 účastníkom konania 

a dotknutým orgánom štátnej správy a nariadil  ústne konanie na deň 14.1.2019.  Oznámenie 

bolo vyvesené na úradnej tabuli od 17.12.2018 do 1.1.2019). 

 

Dňa 23.1.2019 Mesto Sereď konanie o dodatočnom povolení stavby prerušilo 

a vyzvalo stavebníka na doplnenie dokladov a to : prehlásenie zhotoviteľa, že počas 

stavebných prác bol dodržaný postup podľa statického vyjadrenia a to : preklad dverného 

otvoru realizovať oceľovým profilom 2xU80. Po doplnení chýbajúceho dokladu pokračoval 

stavebný úrad v konaní. 

 

K žiadosti bolo predložené : nájomná zmluva medzi Stavebným bytovým družstvom 

Sereď a Pavlom Budayom zo dňa 29.10.2018, čestné prehlásenie vlastníkov bytov (byty č. 52, 

56, 60, 64) nad bytom v ktorom sa realizuje prestavba (byt č. 48), prehlásenie zhotoviteľa, že 

počas stavebných prác bol dodržaný postup podľa statického vyjadrenia a to : preklad 

dverného otvoru realizovať oceľovým profilom 2xU80 zo dňa 30.1.2019, statické vyjadrenie 

stavebnej úpravy. 

 

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

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

Stavba spĺňa požiadavky uvedené v § 43b, 43d a 43e stavebného zákona a všeobecne 

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

 

Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval Ing. Dušan Vajda, autorizovaný stavebný 

inžinier, statika stavieb, reg. č. 5889*I3. 

 

      Vzhľadom na posúdenia z hľadiska zámerov a cieľov územného plánovania, 

starostlivosti o životné prostredie a jednotnej technickej politiky vyjadrenej všeobecnými 

technickými požiadavkami na výstavbu  stavebný úrad dospel k záveru, že stavba nie je s 

týmito  záujmami v rozpore.  

 

      Na základe vyššie uvedených skutočností rozhodol stavebný úrad tak, ako je uvedené 

vo výroku rozhodnutia. 

 

Poplatky : Za vydanie stavebného povolenia bol uhradený správny poplatok podľa zákona č. 

145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch 300 € v pokladni MsÚ Sereď.      

  

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky, musí byť vyvesené po dobu 15 dní na 

úradnej tabuli Mesta SEREĎ, webovej stránke Mesta Sereď (www.sered.sk) a vo 

vchodoch bytového domu Dolnomajerská 1223/1, 2, 3, 4, 5, Sereď. Vyvesenie vo 

vchodoch bytového domu zabezpečí správca bytového domu SBD Sereď /15. deň vyvesenia 

verejnej vyhlášky je dňom doručenia/. 
 
 

P o u č e n i e      
 

      Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa  § 53  a  §  54   zákona číslo 

71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov ( správny zákon ) v lehote 15 

dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, 

podaním na Mesto Sereď, so sídlom na Mestskom úrade v Seredi, Nám. republiky 1176/10, 

http://www.sered.sk/


926 01 Sereď (15 – ty deň vyvesenia je dňom doručenia rozhodnutia). Toto rozhodnutie 

možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku 

 

 

 

 

                                                                                                                    podpísané 

                                                                                                         Ing. Martin Tomčányi 
                                                                                                                primátor mesta 

 

 

 

 

 

príloha pre stavebníka :  
projektová dokumentácia stavby 

 

 

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

písm. b) stavebného zákona. 

 

Účastníkmi stavebného konania podľa § 59 ods. 1 písm. b) stavebného zákona nie sú 

nájomcovia bytov a nebytových priestorov 

 

 

vyvesené :        zvesené : 
(pečiatka, podpis)       (pečiatka, podpis) 

 

 

 

 

 


