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

Číslo: 14903/ÚPaSP 1285/2018                                                             V Seredi, dňa 03.04.2019 

 

 

VEC: - JUDr. Dag Klimčo, Dobrá 1377, 914 01 Trenčianska Teplá  

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

územnom a stavebnom konaní         

 

 

 

 

 

 STAVEBNÉ   POVOLENIE 
/verejná vyhláška/ 

 

     Stavebník JUDr. Dag Klimčo, Dobrá 1377, 914 01 Trenčianska Teplá podal dňa 

12.11.2018 na  Mestský úrad v Seredi, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku 

žiadosť o vydanie stavebného povolenia na  stavbu „Novostavba rodinného dom A“ na 

pozemku parc. č. 3418/2 k.ú. Sereď ul. Fándlyho 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 dom A“  

pre stavebníka:                        LU Invest spol. s r.o., IČO: 52 063 488  

na pozemku parc. č. 3418/2,   k.ú. Sereď,  LV č. 5699.          

        

   Podľa predloženej projektovej dokumentácie rodinný dom je samostatne stojaci 

jednopodlažný s dvomi samostatnými obytnými jednotkami,  bez podpivničenia a  zastrešený 

plochou strechou so sklonom 2%. Objekt  bude napojený na inžinierske siete- elektrickou, 

kanalizačnou a vodovodnou prípojkou.  
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Dispozičné riešenie rodinného domu: 

prízemie: 

byt A:  
-chodba, izba, komora, izba, obývacia izba, kuchyňa, kúpeľňa, WC+ technická miestnosť           
 
byt B:  

-chodba, izba, komora, izba, obývacia izba, kuchyňa, kúpeľňa, WC+ technická miestnosť            

 

Plochy stavby:                        RD                            Byt A                     Byt B 

- zastavaná plocha :                    171,00 m
2
     

                                                       
 

- úžitková plocha:                       144,46 m
2  

                       72,23 m
2
                72,23 m

2
            

 

- Obytná plocha:                           94,62 m
2
                        47,31 m

2                        
47,31 m

2 

 

V rámci stavby sa zrealizuje: 

- bleskozvod  

- vodovodná prípojka 

- kanalizačná prípojka 

- elektrická prípojka 

- spevnená plocha pre parkovanie  

- 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. 3418/2  k.ú. Sereď a  bude 

osadená od susedných nehnuteľností vo vzdialenostiach:   

 

Rodinný dom: 

- od hranice pozemkov parc.č. 3415/5 a 3415/3                            7,730 m   

- od hranice pozemku parc.č. 3418/1                             min. 11,000 m – max. 12,000 m  

- od hranice pozemku parc.č. 3478/21                                          2,400 m                                                   

 

      Výška podlahy prízemia ± 0,200 bude od miestnej komunikácie  

    Maximálna výška stavby rodinného domu od kóty ± 0,000 je na úrovni  + 3,565 m.     

 

3. Prístup k objektu bude zabezpečený novonavrhovaným vjazdom šírky 6,0 m.          

4. Stavebník pri zriadení nového vjazdu je povinný dodržať podmienky vydané v rozhodnutí 

Mestom Sereď  o povolení vjazdu z miestnej komunikácie, pod č.21819/2018  zo dňa   

11.10.2018: 

- žiadateľ je povinný dodržať podmienky v stanovisku ODI Galanta,  

- nový vjazd šírky 6,0 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, 

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

bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.  
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6. Pri všetkých stavebných a montážnych prácach na stavbe treba dodržať pokyny a predpisy, 

ktoré sú popísané v časti statika, ktorú vypracoval  Ing. Jozef Zemanovič, autorizovaný 

stavebný inžinier, reg.č. 0076*SP* l3, statika stavieb.  

7. 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. 

8. Zásobovanie rodinného domu pitnou vodou - bude zabezpečené z verejného vodovodu 

navrhovanou vodovodnou prípojkou DN 40, materiál HDPE, dĺžka cca 8 m. 

9. Odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie je  navrhovanou kanalizačnou  

prípojkou PVC DN 200, materiál PVC, gravitačná, dĺžka 10 m. 

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

10. Vyjadrenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., OZ Galanta, so sídlom 

     Pázmanya 4, Šaľa pod č. 10010/2018  zo dňa 06.02.2018:  

       Vyjadrenie vodovod: Vlastníkom vodovodnej prípojky je stavebník. Pripojením   stavby na   

verejný vodovod  PVC DN 100 a s dodávkou vody súhlasíme za nasledovných podmienok: 

       -Dimenzia a materiál vodovodnej prípojky: spoločná vodovodná prípojka – kvôli 

vzdialenosti navrhovaných RD požadujeme   DN 40, materiál HDPE, dĺžka cca 8 m. 

Vodovodná prípojka bude spoločná pre dva rodinné domy s dvoma bytovými 

jednotkami na  č. p.  3418/2. 

      -Vodovodná prípojka bude pred vstupom do vodomernej šachty VŠ rozvetvená na 4 

vetvy DN 25. Na každej vetve bude pred vstupom do vodomernej šachty osadený 

zemný uzáver. Vodovodné prípojky budú uložené do navrhovanej spoločnej 

vodomernej šachty, s osadením  samostatných vodomerných zostáv pre každú bytovú 

jednotku.     

    -Spôsob určenia dodaného množstva vody: Určeným meradlom – navrhovanými vodomermi 

DN 20 v počte 4 ks, pre každú bytovú jednotku dvojdomu, umiestnené v navrhovanej  

spoločnej vodomernej šachte VŠ. Filter žiadame umiestniť za vodomernou zostavou. 

    -Pripojenie na verejný vodovod a vodomerná šachta realizovať v súlade s „Technickými        

podmienkami pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo verejnú 

knalizáciu“ ZsVS, a.s., uverejnenými na www.zsvs.sk/zakaznici/. 

-Vodovodná prípojka a vodomerná šachta nie sú súčasťou verejného vodovodu, k ich 

povoleniu na cudzom pozemku stavebník musí preukázať stavebnému úradu, že má 

k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 Stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na 

ňom predmetnú stavbu. 

-V zmysle § 27 ods. 7 zákona č. 442/2002 Z.z. je zakázané prepojiť rozvody z vlastného 

zdroja vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s verejným 

vodovodom. 

- Údaje o množstve dodávanej vody:  

Qp... ....540  l/deň     Qm... ....0,0078 l/s       Qh... ....0,014 l/s       Qr.........197,10 m
3
/rok      

Vyjadrenie kanalizácia:  
K napojeniu spoločnej kanalizačnej prípojky na existujúcu verejnú kanalizáciu DN 300 

určujeme nasledovné podmienky: 

-Vlastníkom kanalizačnej prípojky je stavebník. 

-Dimenzia, materiál a druh navrhovanej spoločnej gravitačnej kanalizačnej prípojky: PVC  

DN 200, dĺžka 10 m. Spoločná kanalizačná prípojka je úsek od revíznej šachty S5 po 

napojenie na verejnú kanalizáciu. 

-Kanalizačnú prípojku a revíznu šachtu realizovať v súlade s „Technickými podmienkami 

pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu“ ZsVS, 

a.s., uverejnenými na www.zsvs.sk/zakaznici/.   

http://www.zsvs.sk/zakaznici/
http://www.zsvs.sk/zakaznici/
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-Množstvo odvádzaných splaškových vôd sa bude určovať na základe nameraného množstva 

dodanej vody vodomerom. 

-Kanalizačná prípojka a revízna šachta nie sú súčasťou verejnej kanalizácie, k ich povoleniu 

na cudzom pozemku stavebník musí preukázať stavebnému úradu, že má k pozemku iné 

právo podľa § 139 ods. 1 Stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom predmetnú 

stavbu. 

    -Odvádzanie odpadových vôd z povrchového odtoku (dažďové vody zo strechy 

a spevnených plôch) do verejnej kanalizácie v mieste stavby je zakázané.   
Pokyny pre stavebníka/ žiadateľa: 

-K uzatvoreniu zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových 

vôd do verejnej kanalizácie stavebník predloží overený súhlas vlastníka p.č.3478/12 (C) 

a1066/4 (E)  k napojeniu na verejný vodovod  a verejnú kanalizáciu cez pozemok 

v jeho vlastníctve. 

-Žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu sa môže pripojiť na verejný 

vodovod a verejnú kanalizáciu len na základe písomnej zmluvy o dodávke vody z verejného 

vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie uzatvorenej 

s prevádzkovateľom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ak spĺňa technické 

podmienky určené prevádzkovateľom. 

-Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní 

odpadových vôd do verejnej kanalizácie sa podáva na predpísanom tlačive v zákazníckom 

centre ZSVS, a.s., OZ GA, 927 01 Šaľa, Pázmanya č. 4. Tlačivo o uzatvorenie zmluvy je 

zverejnené na internetovej stránke ZSVS, a.s., http“//www.zsvs.sk/zakaznici/. 

-Žiadosť o montáž vodomeru podáva na predpísanom tlačive na ZsVS, a.s., OZ GA, 927 01 

Šaľa, Pázmanya č. 4. Tlačivo žiadosti  je zverejnené na internetovej stránke ZSVS, a.s., 

http“//www.zsvs.sk/zakaznici/ 

-Po doručení žiadostí, žiadateľ kontaktuje príslušné výrobno-prevádzkové stredisko za 

účelom dojednania termínu kontroly splnenia technických podmienok pripojenia. Po splnení 

technických podmienok zákaznícke centrum pripraví zmluvu o dodávke vody a odvádzaní 

odpadových vôd. Po podpísaní zmluvy príslušné stredisko pristúpi k napojeniu prípojky na 

verejný vodovod a namontuje vodomer. 

-U novej vodovodnej prípojky hradí žiadateľ: prípojné potrubie s vyhľadávacím vodičom, 

uzatváracie ventily pred a za vodomerom, spätnú klapku, šachtu, montážne práce, zemné 

práce (ak ich nevykoná sám), preplach a dezinfekciu. Navŕtavací pás s uzáverom hradí 

vlastník verejného vodovodu. 

- Náklady spojené s vybudovaním  kanalizačnej prípojky a revíznu šachtu hradí stavebník. 

-Vyjadrenie a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že žiadosť o vydanie 

stavebného povolenia bude podaná najneskôr do 06.02.2020, ak stavebník túto lehotu 

zmešká, je povinný požiadať ZsVS a.s., o vydanie  nového vyjadrenia.  

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

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

o stavebných výrobkoch. 

13. Vykurovanie bude podlahové, tepelným čerpadlom vzduch-voda VIESSMANN Vitocal 

222-S s tepelným výkonom 1,3-6,50 kW.   

14. Vyjadrenie SPP–distribúcia, a.s., Bratislava číslo TD/NS/0174/2019/Ka zo dňa 08.02.2019:      

         Súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie  uvedenú stavbu (bez jej plynofikácie) za 

podmienok: 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

-Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je      

stavebník povinný požiadať  SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení 
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na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné  zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a.s., 

Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom 

online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk)  

  -V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky   

  a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie    

plynárenských zariadení do vzdialenosti l00m  

    -stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 

stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly 

prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie 

(obnovy) plynárenských zariadení 

-stavebník je povinný umožniť zástupcovi  SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 

realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení 

-stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú 

stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po 

predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových 

mechanizmov, 

  -Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 

kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu 

obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej 

fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka   

-prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia 

s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D 

  -odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené 

proti poškodeniu 

-stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili      

jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky    

zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu 

-každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť      

ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. 0850 111 727 

-upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých  prípadoch poškodenia plynárenských      

zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za      

porušenie povinnosti v ochrannom a /alebo bezpečnostnom pásme plynárenského     

zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-€ až       

150 000,-€  poškodením plynárenského zariadenie môže dôjsť  aj k spáchaniu trestného činu 

všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania 

a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 

zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, 

-Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike,       

Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky      

uvedené v Zápise z vytýčenia  plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických      

pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 906 01, TPP 700 02,TPP 702 02. 

-Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení  a/alebo 

bezpečnostných pásiem  

-Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi        

plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN  73 

6005 a TPP 906 01 

-Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80       

Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty       

a pod. 

http://www.spp-distribucia.sk/


6 

 

Osobitné podmienky:  

-stavebník po ukončení montážnych prác v mieste kde dôjde ku križovaniu navrhovaných 

pripojení na inžinierske siete - vodovodná prípojka, prípojka splaškovej kanalizácie a 

prípojka dažďovej kanalizácie - s exitujúcimi plynárenskými zariadeniami (PZ) zabezpečí 

obnovu pieskového lôžka PZ v súlade s TPP 7020 01 / TPP 702  

-stavebník je povinný po ukončení montážnych prác navrhovaných vedení technického 

vybavenia v mieste/miestach, kde dôjde k ich uloženiu v ochrannom pásme plynárenských 

zariadení (PZ), resp. k ich križovaniu s PZ pred ich zasypaním - prizvať zástupcu 

prevádzkovateľa SPP-D na kontrolu realizácie prác za účelom dodržania stanovených 

všeobecných podmienok  

-stavebník je povinný v mieste križovania navrhovaného elektrického zariadenia v zemnom 

prevedení s exitujúcimi plynárenskými zariadeniami vykonať ich uloženie, tak ako ich 

predpisujú STN 73 6005 a TPP 906 01, a pred ich zasypaním prizvať zástupcu 

prevádzkovateľa SPP-D  

-súčasťou dodržania minimálnych odstupových vzdialeností v mieste/miestach križovania - 

navrhovaných vedení technického vybavenia elektrického zariadenia v zemnom prevedení 

vrátane uzemňovacej sústavy s exitujúcimi plynárenskými zariadeniami, je povinnosť 

stavebníka vykonať ich uloženie v zmysle STN 73 6005, TPP 906 01, a pred ich zasypaním 

prizvať zástupcu prevádzkovateľa SPP-D 

-stavebník je povinný dodržať pri umiestnení vonkajších obvodov kanalizačných a 

vodomerných šácht, uličných vpustí dažďovej kanalizácie min. vodorovnú vzdialenosť - 7 m 

od plynárenského zariadenia - podľa STN 73 6005  

- V prípade, že stavebník realizuje zemné práce pretláčaním -je povinný zabezpečiť, aby pri 

týchto činnostiach boli dodržané ustanovenia STN 733050 a vyhlášky č. 373/1990 Zb. 

Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce a 

technických zariadení pri stavebných prácach zo dňa 14.8.1990 

-Ďalej je stavebník v mieste navrhovaného križovania - bezvýkopovou melódou                    

(pretláčaním) s PZ povinný zriadiť zemnú sondu v rozsahu ochranného pásma PZ - min 1 m 

obojstranne od osi PZ za účelom dodržania vyššie stanovej podmienky , realizáciu v tomto 

mieste previesť len za účasti zodpovedného zástupcu SPP-D , resp. ním povereného 

zástupcu prevádzkovateľa siete. Zodpovedný zástupca , resp. nim poverený zástupca 

prevádzkovateľa siete, vyznačí  v stavebnom denníku pre navrhovanú stavbu - dodržanie 

stanovených podmienok.  

Upozornenie: 

-Orientačné znázornenie nie je možné samostatne, t.j. bez tohto stanoviska, použiť     

-Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných 

bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania 

-Každú zmenu dokumentácie /umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto 

stanoviska, je povinný stavebník prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie 

k navrhovanej zmene. 

-Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na 

vydanie stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 08.02.2020, ak stavebník túto 

lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska 

-V prípade, že stavba má byť v budúcnosti pripojená na distribučnú sieť prevádzku SPP-D, 

je stavebník povinný pred začatím stavebného konania overiť dostupnosť a kapacitu 

distribučnej siete a to podaním žiadosti o pripojenie  distribučnej siete na predpísanom 

tlačive, alebo elektronicky, prostredníctvom aplikácie zverejnenej na webovom sídle SPP-   

D(www.spp-disstribúcia.sk) 

http://www.spp-disstribúcia.sk/
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-SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť 

v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní 

tohto stanoviska vychádzala, lebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych 

predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.   

15. Napojenie stavby na elektrickú energiu bude zabezpečené z rezervného vývodu skrine SR4 

č. 0700803 káblom NAYY-J4x95 uloženým v zemi a ukončená je v skrini SP+RE pre 4 

meracie súpravy osadenom na hranici pozemku v oplotení. 

Výkonové bilancie:   4 x Pi =  18,0 kW    Ps=13,0 kW    hlavné istenie  In=25,0A  

16. Vyjadrenie Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava    

     pod č. CD 18961/2018                       zo dňa 20.03.2018                             

     Západoslovenská distribučná, a.s. s umiestnením stavby a návrhom predloženého projektu  

     stavby súhlasí s podmienkami: 

-žiadame dodržať prúdovú hodnotu trojfázového ističa pred elektromerom  

In=25,0A s vypínacou  charakteristikou „B“ a zabezpečiť plombovateľnosť všetkých 

nemeraných  a meracích okruhov, 

-pred začatím zemných prác žiadame realizovať vytýčenie podzemných vedení v správe  

Západoslovenskej distribučnej, a.s.  

- križovatky a súbehy vedení žiadame riešiť v súlade s ustanoveniami STN 73 6005  

-pri stavebných prácach žiadame dodržať bezpečnostné predpisy pre prácu v blízkosti 

elektrického vedenia,  

- v prípade potreby úpravy a preložky jestvujúcich distribučných zariadení žiadame 

postupovať podľa ustanovení zákona č.112, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z.z. 

o energetike, 

-v súvislosti s pripojením odberného miesta do distribučnej siete  energetiky budú technické 

podmienky zmluvne riešené s našou a.s. uzatvorením „Zmluvy o pripojení odberného 

zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenskej distribučnej, a.s.“   

-naše vyjadrenie je platné 1 rok od dňa vydania stanoviska, tj. do 20.marca 2019.  

17. 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. 

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

GA-OSZP-2018/002593                  zo dňa 05.02.2018: 

Parcela reg. „C“ číslo 3418/2, evidovaná v katastri nehnuteľností ako záhrada, sa nachádza v 

katastrálnom území Sereď v  zastavanom  území, na ktorom v zmysle § 12 zákona o 

„OPaK“ platí prvý stupeň  územnej ochrany. Parcela nezasahuje do žiadneho územia 

chráneného z hľadiska ochrany prírody a krajiny.   

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

0120 -Sereď“ na uvedených parcelách v k.ú. Stredný Čepeň v obci Sereď podľa predloženej 

projektovej dokumentácie. 

Z hľadiska OPaK nemáme námietky k umiestneniu stavby „Novostavba RD A a RD B“ na 

uvedenej parcele v k.ú. Sereď  podľa predloženej projektovej dokumentácie za podmienky, 

že ak v súvislosti s prípravou staveniska bude potrebné odstrániť dreviny, v zmysle §47 

ods.3 zákona o OPaK a §17 vykonávacej vyhlášky MŽP SR č.24/2003 Z.z. v znení 

neskorších predpisov je na výrub dreviny potrebný súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento 

zákon neustanovuje inak. Podľa §69  písm.d) zákona o OPaK, súhlas na výrub dreviny 

vydáva príslušná obec.   
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V zmysle § 47  ods.4 písm. a) zákona o OPaK  súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje na 

stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130cm nad zemou a na súvislé 

krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m
2
. 

V zmysle § 47  ods.4 písm. c) zákona o OPaK  súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje na 

stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou a rastú na 

parcelách vedených v katastri nehnuteľností ako záhrady alebo v záhradkárskych osadách.  

Zároveň Vám oznamujeme, že k žiadosti o vyjadrenie pre stavebné povolenie, podľa 

§9,ods.3 zákona o OPaK v znení neskorších predpisov, novelizovaného zákona NR SR 

č.479/2005 Z.z., ktorým sa dopĺňa a mení zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, sa vyjadrenie podľa §9 ods.1, písm.c) zákona o OPaK v zastavanom 

území obce, s prvým a druhým stupňom územnej ochrany, nevyžaduje.   

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. 

19. Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, pod č.OU-GA-PLO-2018/004341-02 zo 

dňa 19.03.2017 súhlasí s navrhovaným zámerom na poľnohospodárskej pôde za dodržania 

týchto podmienok:  

    -zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané  

stanovisko až do doby realizácie stavby, najmä pred zaburinením a porastom samonáletu 

drevín, 

-vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej 

hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti  uvedených  parciel, 

-za účelom usporiadania druhov pozemkov v katastri nehnuteľností podľa § 3 ods. 2 zákona, 

požiadať po realizácii stavby Správu katastra v Galante o zápis zmeny druhu 

poľnohospodárskeho pozemku „záhrada“ na „zastavaná plocha a nádvorie“ s predložením 

geometrického plánu a tohto stanoviska. (LV č. 5699, parcela C KN 3418/2, výmera parcely 

948 m
2
, druh pozemku záhrada, navrhovaný záber 500 m

2
). 

20. Stavba bude dokončená v termíne do jedného roku odo dňa nadobudnutia právoplatnosti  

tohto rozhodnutia. 

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

zodpovedný stavebný dozor Ing. Jozef  Zemanovič, stavebný dozor, ev.č.008832*10*.  

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

stavbe, ktorý spolupodpisuje osoba vykonávajúca odborný dozor nad uskutočňovaním 

stavby. 

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

stavebník a spoluzodpovedá stavebný dozor.    

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

vyplývajúce z riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby, ktorú vypracoval Peter Bokor, 

špecialista požiarnej ochrany, reg.č. 91/2014.    

25. 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.   

26. 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 “. 
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27. Vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu Trnava pod č.KPUTT–2018/3743-2/11259/HOR    

zo dňa 12.02.2018 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 

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 č. 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.  

28. Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bratislava číslo 6611906096  zo dňa 05.03.2019: 

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. 
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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. 

29. Záväzné stanovisko: Mesto Sereď pod č.510/40683 ÚPaSP 104/2018    zo dňa 14.03.2018 

-Predmetné územie je podľa Územného plánu mesta Sereď funkčne určené ako plocha 

bývania, označená funkčným kódom BI-41. Podľa predloženej projektovej dokumentácie je 

vyhodnotený súlad návrhu so záväznou časťou Územného plánu mesta Sereď, je 

akceptovaný regulatív koeficientu zastavanosti max. 40 % -navrhovaná stavba na pozemku 

RD (948) je v rozsahu zastavanosti 36,1 % (342 m
2
) a koeficient zelene min. 40 % pozemku 

rodinného domu – návrh 40,6 %(385 m
2
) , spevnené plochy sú v rozsahu 121 m

2 
(12,7 %).  

-Spaliny z 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. 

-Pri výrube stromov je stavebník povinný požiadať orgán ochrany prírody a krajiny (mesto 

Sereď) o súhlas na jeho výrub. Súhlas na výrub stromov a kríkov vydáva mesto Sereď 

v súlade s § 47 a 48 zákona o ochrane prírody formou rozhodnutia, určí bližšie podmienky 

vykonania výrubu a nariadi primeranú náhradnú výsadbu 

-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.  

-V prípade poškodenia verejnej zelene z dôvodu realizácie  stavebnej činnosti bude verejná 

zeleň uvedená  do pôvodného stavu. 

-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 bude 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 

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

stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby. 

31. Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby stavebnému úradu. 

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

rozkopávka verejného priestranstva) bez predchádzajúceho písomného súhlasu obce. 

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

pôvodného stavu na vlastné náklady. 

34. 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  

 

 

    Stavebník JUDr. Dag Klimčo, Dobrá 1377, 914 01 Trenčianska Teplá podal dňa 12.11.2018 

na  Mestský úrad v Seredi, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku žiadosť o 

vydanie stavebného povolenia na  stavbu „Novostavba rodinného dom A“ na pozemku parc. č. 

3418/2 k.ú. Sereď ul. Fándlyho v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom 

konaní.           

     Stavebné konanie bolo rozhodnutím č.14903/ÚPaSP 1285/2018 zo dňa 30.11.2018 

prerušené, a stavebný úrad vyzval stavebníka k doplneniu žiadosti o  doklady, ktorým žiadateľ 

preukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemkom, ktoré ho oprávňuje zriadiť na nich  

požadovanú stavbu ( prípojky, vodomerná šachta).  

Dňa 31.01.2019 stavebník LU Invest spol. s r.o., /IČO: 52 063 488/, č.377, 919 32 Opoj podal 

na  Mestský úrad v Seredi, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku žiadosť o 

predĺženie lehoty na predloženie dokladov a zmenu stavebníka – postúpenie žiadosti v konaní o 

povolení stavby na nového stavebníka: pôvodný stavebník: JUDr. Dag Klimčo, Dobrá 1377, 

914 01 Trenčianska Teplá a  nový stavebník: LU Invest spol. s r.o., IČO: 52 063 488, 919 32 

Opoj č.377.  Po predložený dokladu stavebný úrad v konaní pokračoval. 

 

     Oznámením č. 14903/ÚPaSP 1285/2018 zo dňa 05.03.2019 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.   
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    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.   

                

     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 k umiestneniu vodovodnej, kanalizačnej a elektrickej prípojke vydalo Mesto Sereď 

pod č. 4501/2019 zo dňa 13.02.2019.                                       

           

     Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a účastníkov konania sú zahrnuté a 

skoordinované v podmienkach stavebného povolenia. 
       

Zodpovedný projektant za projektovú dokumentáciu stavby je  Ing. Marián Uhliarik, 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. 

 

 

 

 

                                                                                      podpísané                                                      

                                                                                                 Ing. Martin Tomčányi  

                                                                                                        primátor mesta 
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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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha pre stavebníka: 

Overená dokumentácia stavby 

 

 

 

 

 

 

 

 


