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

Číslo: 1523/ÚPaSP 180/2019                                                             V Seredi, dňa 26.04.2019 

 

 

VEC: - S1 Real s.r.o., Šulekovská 2112/34B, 926 01 Sereď  

- žiadosť o dodatočné povolenie na stavbu „Rekonštrukcia a nadstavba polyfunkčného 

objektu č. 749“   

 

 

 

 

 

 

DODATOČNÉ POVOLENIE STAVBY 
/verejná vyhláška/ 

 

       Stavebník S1 Real s.r.o., IČO: 50 633 635  so sídlom Šulekovská 2112/34B, 926 01 

Sereď podal dňa 13.02.2019 na Mestský úrad v Seredi, oddelenie územného plánovania a 

stavebného poriadku žiadosť o vydanie dodatočného povolenia stavby „Rekonštrukcia a 

nadstavba polyfunkčného objektu č. 749“  na pozemku parc. č. 3485 k. ú. Sereď, ul. 

Fándlyho.           

 

Uvedeným dňom bolo začaté konanie o dodatočnom povolení stavby. 

 

       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 stavebníka podľa § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a a § 85 stavebného zákona  

a po preskúmaní žiadosti v súlade s ustanovením § 32 a § 46 zákona číslo 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov rozhodol takto: 

 

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

 

 

d o d a t o č n e  p o v o ľ u j e  

stavbu:                        „Rekonštrukcia a nadstavba polyfunkčného objektu č. 749“  

pre stavebníka:             S1 Real s.r.o., IČO: 50 633 635, Sereď  

na pozemku parc. č. 3485,   k.ú. Sereď,  LV č. 801.          
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   Podľa predloženej projektovej dokumentácie sa zrealizovala nadstavba a stavebné úpravy 

existujúceho objektu č. 749 predajne s príslušenstvom. Projekt rieši stavebné úpravy pôvodnej 

stavby prízemia 1.NP a suterénu 1.PP. Pôvodný objekt je obdĺžnikového pôdorysného tvaru, 

jednopodlažný (jedno nadzemné podlažie) čiastočne podpivničený s plochou strechou. Po 

stavebných úpravách a nadstavbe zostane pôdorysný tvar nezmenený. Predmetom nadstavby je 

2. NP v rovnakom pôdorysnom tvare obdĺžnika ako prízemie. Základná architektonická 

koncepcia vychádza z jednoduchej hmoty kvádru, zastrešeného plochou pultovou strechou s 

presahmi so sklonom 2%. Stavba bude zateplená polystyrénom, farebné riešenie fasády 

dotknutého objektu bude zdôrazňovať farebné prelínanie fasádnych omietok. Nosná 

konštrukcia strechy nadstavby je riešená z drevených trámov a doskového záklopu. Stavebnými 

úpravami a nadstavbou objektu sa zmenila pôvodná dispozícia prízemia. Na prízemí bude 

vytvorených 10 samostatných garážových státí so samostatnými vstupmi, 1 bytová jednotka 

určená pre trvalé bývanie, 3 apartmánové byty (nebytové priestory) a spoločné priestory. V 

nadstavbe poschodí bude 9 bytových jednotiek, spoločné priestory a kotolňa - výmenníková 

miestnosť. Skladové priestory v suteréne budú rekonštruované bez významnej zmeny 

dispozície. Vchod do bytových jednotiek bude situovaný z Fándlyho ulice. Vjazdy do garáži sú 

situované z druhej strany objektu z existujúcej spevnenej komunikácie. Objekt je napojený na 

jestvujúce inžinierske siete STL plynovod, verejný vodovod, kanalizáciu.  

 

SO 01 Polyfunkčný objekt: 

Zastavaná plocha - existujúca (pôdorysná):  416,00 m
2 

 

 

Úžitková plocha pôvodný stav: 

1.NP — 332,91 m
2 
 

1.PP —   30,15 m
2
  

 

Úžitková plocha nový stav:  

1.PP —   29,93 m
2
 

1.NP — 324,75 m
2 
 

2.NP — 343,66 m
2 
 

 

1.NP                                                            Úžitková plocha                          Obytná plocha               

GARÁŽ 1 - 10                                                     15,00 m
2 

APARTMÁN 1.1 - nebytový priestor                    35,94 m
2
                                     24,58  m

2
 

APARTMÁN 1.2 - nebytový priestor                     37,86 m
2                                                        

23,61 m
2
 

APARTMÁN 1.3 - nebytový priestor                     37,25 m
2                                                        

23,54 m
2
 

BYT 1.4                                                               38,50 m
2                                                        

23,82 m
2
 

 

2.NP  

BYT 2.1                                                 34,12 m
2
+ 3,9 m

2
 balkón                         27,83 m

2
 

BYT 2.2                                                 35,04 m
2
+ 3,9 m

2
 balkón                         28,38 m

2
         

BYT 2.3                                                 32,46 m
2
 + 3,9 m

2
 balkón                        25,63 m

2
 

BYT 2.4                                                 32,46 m
2
 + 3,9 m

2
 balkón                        25,17 m

2
 

BYT 2.5                                                 32,46 m
2
 + 3,9 m

2
 balkón                        25,17 m

2
 

BYT 2.6                                                 32,46 m
2
 + 3,9 m

2
 balkón                        25,17 m

2
     

BYT 2.7                                                 32,74 m
2
 + 3,9 m

2
 balkón                        25,91 m

2
 

BYT 2.8                                                 30,99 m
2
 + 3,9 m

2
 balkón                        24,54 m

2
             

BYT 2.9                                                 28,73 m
2
 + 3,9 m

2
 balkón                        23,44 m

2
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V rámci stavby sa zrealizuje: 

- bleskozvod  

- spevnená plocha - chodníky  

 

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

tomto rozsahu: 

1.Stavba je uskutočnená podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorá je neoddeliteľnou 

súčasťou tohto rozhodnutia. 

2.Stavba je pred dokončením, chýba bleskozvod, chodníky, terénne úpravy, zábradlia, 

obklady, podlahy a nátery.  

 

Pre dokončenie stavby, primerane podľa § 66 stavebného zákona, 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 je umiestnená na pozemku parc.č. 3485  k.ú. Sereď.  

       Výška podlahy prízemia ± 0,000 = +126,60 m. n. m.=  + 0,100 PVB  

     Maximálna výška stavby od kóty ± 0,000 je na úrovni  + 4,160 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. Ján Englich, autorizovaný stavebný 

inžinier, reg.č. 5252*l3, statika stavieb.  

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 B je splnená, spĺňa požiadavky pre významne  obnovovanú budovu. 

6. Dažďové vody zo strechy stavby 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. Teplo a teplá voda pre potreby objektu bude dodávaná od miestneho dodávateľa  

ENERGETIKA Sereď a.s. prostredníctvom výmenníkovej stanice umiestnenej na 2.NP 

riešeného objektu — kotolňa.  

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. Dodržať podmienky stanovísk dotknutých orgánov: 

 

Vyjadrenie Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie číslo     

OU-GA-OSZP-2018/002592                  zo dňa 05.02.2018: 

Parcela reg. „C“ číslo 3485, 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 „Rekonštrukcia a nadstavba 

polyfunkčného objektu“  na uvedenej parcele v k.ú.  Sereď podľa predloženej projektovej 

dokumentácie s podmienkou, že k žiadosti  pre vydanie stavebného povolenia bude 
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priložený odborný posudok na výskyt chránených druhov živočíchov (vtákov alebo 

netopierov) v predmetnej budove, vypracovaný odborne spôsobilou osobou , ktorá má 

udelenú výnimku zo zákona OPaK.  

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. 

  

  JOB SOLUTIONS s.r.o., Nitra  

Posudok na výskyt chránených druhov živočíchov v budove:  

Výsledok fyzickej obhliadky: Pri fyzickej obhliadke objektu vykonanej dňa 6.3.2018 bolo 

zistené, že na objekte z JZ strany sa nachádzajú dutiny odvetrania, ktoré sú využívané 

chránenými druhmi vtáctva. V jednom z otvorov bol dohľadaný hniezdny materiál 

žltochvosta domového (Phoenicurus ochruros). Nakoľko obhliadka bola vykonaná v 

mimohniezdnom období, aktuálny výskyt vtáctva nebol zistený. Výskyt netopierov na 

objekte v čase kontroly nebol zistený.  

Navrhované opatrenia:  

1. Realizátor stavby zabezpečí, aby nedošlo k rušeniu, ohrozeniu alebo usmrteniu 

chránených druhov živočíchov, ani poškodeniu či ničeniu ich stanovíšť a hniezd na objekte.  

2. Aby bola zabezpečená ochrana chránených druhov živočíchov na objekte počas 

stavebných prác, je potrebné dodržať nasledovné opatrenia: 

• Stavebné práce na objekte z strany uskutočniť pokiaľ je to možné pokiaľ je to možné mimo 

hniezdneho obdobia vtáctva (hniezdne obdobie je od 1.4. do 15.8.).  

• V prípade, že harmonogram prác nie je možné zosúladiť s vyššie navrhovaným termínom, 

je potrebné, aby stavebník ešte pred začatím hniezdnej sezóny (do 31.3.) utesnil všetky 

dutiny na objekte, čím sa zamedzí zahniezdeniu vtáctva a predíde sa tak negatívnemu 

vplyvu prác na živočíchy (rušenie, ohrozenie). V prípade, ak do 31.3. stavebník tieto 

opatrenia nezrealizuje a práce budú prebiehať počas obdobia hniezdenia, pred začatím 

stavebných prác zabezpečí na vlastné náklady opätovnú kontrolu objektu, ktorá bude 

vykonaná osobou s príslušnými odbornými skúsenosťami. V prípade zisteného aktuálneho 

hniezdenia, táto osoba určí podmienky vykonávania prác v závislosti od vývinového štádia 

jedincov (ochranná sieť na lešení bude na miestach s výskytom umiestnená tak, aby vtáky 

mohli voľne opúšťať a vracať sa k hniezdu až do úspešného vyhniezdenia mláďat.  Zrušenie 

hniezd po vyhniezdení chránených druhov živočíchov môže vykonať len osoba, ktorá má na 

uvedenú činnosť udelenú výnimku MŽP SR.   

3. Nakoľko však plán rekonštrukcie budovy nepočíta so zachovaním pôvodných hniezdnych 

možností, stavebník na vlastné náklady zabezpečí vytvorenie náhradných hniezdnych dutín, 

formou polobúdky pre žltochvosta, ktorú je potrebné vyvesiť na zrekonštruovanú fasádu 

objektu alebo strom v blízkosti objektu v min. výške 3 m nad zemou.  

Búdku je možné zakúpiť napr. na nasledovnej internetovej stránke: https://www.bat-

man.sk/Hniezdna-budka-pre-vtaky-SCHWEGLER-2HW-polobudka-hlboka-d109.htm  

V zmysle zákona o OPaK a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o 

ochrane prírody a krajiny, na odchyt a akúkoľvek manipuláciu s chránenými druhmi, ich 
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hniezdami a vývinovými štádiami je potrebná výnimka z príslušných zákazov uvedených v 

zákone o OPaK, ktorú udeľuje príslušný orgán štátnej správy. 

 

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie 

pod č.OU-GA-OSZP-2018/002580 zo dňa 05.02.2018 vyjadrenie: 

Z hľadiska ochrany vodných pomerov s predloženým zámerom súhlasíme za splnenia 

nasledovných podmienok:  

1. Nakoľko vodovodná prípojka ani kanalizačná prípojka nie je vodnou stavbou (podľa §52 

vodného zákona) povolenie na ich uskutočnenie vydáva príslušný všeobecný stavebný Úrad. 

2. V stavebnom konaní všeobecného stavebného úradu investor predloží stanovisko správcu 

verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 3. Výpočet potreby vody bude realizovaný podľa 

vyhlášky MŽP SR č. 68412006 Z. z. 4. Navýšenie potreby vody ako aj nárast množstva 

splaškových vád z dôvodu rekonštrukcie a nadstavby objektu požadujeme odsúhlasiť so 

správcom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.  

Toto vyjadrenie je záväzným stanoviskom dotknutého orgánu podľa § 140b/ zákona 

č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon). Nie je rozhodnutím v 

správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané 

podľa zákona o vodách. 

    

    Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie 

pod č.OU-GA-OSZP-2018/002581              zo dňa 07.02.2018  

Pre zabezpečenie nakladania s odpadmi v súlade s platnými právnymi predpismi v 

odpadovom hospodárstve je potrebné, aby boli splnené podmienky:  

1. Pôvodca odpadov z rekonštrukcie stavby je povinný prednostne ich využiť pri vlastnej 

činnosti, recyklovať, zhodnotiť alebo zneškodniť. Odpady, ktoré nebudú využité, je potrebné 

zhodnotiť alebo zneškodniť spôsobom, ktorý neohrozuje ľudské zdravie, životné prostredie 

a je v súlade so zákonom o odpadoch a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

2. Pôvodca má tiež zabezpečiť kontrolu triedenia stavebných odpadov priamo v mieste jeho 

vzniku. 

3. Pri kolaudačnom konaní predloží investor stavby doklady o spôsobe a množstve všetkých 

zhodnotených a zneškodnených odpadov z realizácie stavby (vážne lístky, faktúry a pod.) v 

zariadeniach oprávnených podľa zákona o odpadoch. 4. Pôvodcovia komunálneho odpadu a 

z neho vyseparovaných zložiek sú povinní zapojiť sa do systému zberu týchto odpadov v 

meste Sereď.  

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

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 

(stavebný zákon) 

 

    Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie 

pod č.OU-GA-OSZP-2018/013823              zo dňa 19.12.2018  

Z hľadiska ochrany vodných pomerov s predloženým zámerom súhlasíme za splnenia 

podmienok:  

1. Projektová dokumentácia spracovaná v rozsahu pre stavebné povolenie bude obsahovať 

pozdĺžne profily navrhovanej vodovodnej a kanalizačnej prípojky.  

2. Technické podmienky napojenia na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu požadujeme 

odsúhlasiť s jeho správcom a pri realizácii stavby dodržať ním stanovené povinnosti.  

Toto vyjadrenie je záväzným stanoviskom dotknutého orgánu podľa § 140b/ zákona 

č.50/1976 Z13. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon). Nie je rozhodnutím v 
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správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané 

podľa zákona o vodách. 

   

  Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Galante 

       pod č. ORHZ-GA1-148-001/2018  zo dňa 16.02.2018 : 

    súh1así s týmito pripomienkami :  

1. Nakoľko s navrhnutým hadicovým zariadením /chodba miestnosť 1.12/ na 1. nadzemnom 

podlaží nie je možné hasiť všetky požiarne úseky /garáže/ v stavbe na bývanie skupiny B, je 

potrebné navrhnúť pre I. nadzemné podlažie hadicové zariadenie v súlade s §89a MV SR    

č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri 

výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 2 písm. c) vyhl. MV 

SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov v nadväznosti na č1. 

3.4.2 písm. a) STN 92 0400 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie 

požiarov. Hadicové zariadenie sa musí navrhnúť pre celú stavbu tak, aby bolo možné ho 

použiť na rýchly zásah pre ktorýkoľvek požiarny úsek, tzn. zvonka stavby na obvodovú 

stenu.  

2. Požiarny strop nad chránenou únikovou cestou musí byt' vyhotovený z konštrukčných 

prvkov druhu D1 s požiarnou odolnosťou najmenej REI 30 v súlade so schváleným riešením 

protipožiarnej bezpečnosti stavby a s § 52 ods. 3 vyhl. MV SR  č. 94/2004 Z.z., ktorou sa 

ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní 

stavieb v znení neskorších predpisov. 

      Toto vyjadrenie je nenahrádza stanovisko dotknutého štátneho požiarneho dozoru pre 

konanie nasledujúce podľa  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších prepisov a spolu s nami overenou 

projektovou dokumentáciou stavby požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.  

 

    Vyjadrenie SPP– distribúcia, a.s., Bratislava číslo TD/NS/0095/2018/Ve zo dňa    

27.02.2018:      

         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 

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 l00 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 

hodinu, 

    -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 

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

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 27.02.2019, 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 
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tlačive, alebo elektronicky, prostredníctvom aplikácie zverejnenej na webovom sídle SPP-   

D(www.spp-disstribúcia.sk) 

-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.   

 

      Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bratislava číslo 6611906191  zo dňa 05.03.2019: 

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

záujmové územie. 

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

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

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených  

stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného  

povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto    

stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné : 

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

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

rušeniu. 

-Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení,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 Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. 

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 0902 719 875. 

-V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do 

projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto 

povinnosti zodpovedá projektant. 

-Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je 

potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s 

vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť- zrealizovať 

prekládku SEK. 

-Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 

podmienka spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. o zákaze zriaďovania 

skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich 

podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných 

vedení a zariadení.  

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

telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI             

SLOVAKIA s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti              

poškodeniu alebo  narušeniu ochranného pásma. 

-Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti            

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

http://www.spp-disstribúcia.sk/
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-V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov   

pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce            

a požiadať o nové vyjadrenie. 

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK 

spoločnosti Slovak Telekom,a.s. a DIGI SLOVAKIA  s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k 

tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu  nachádzať zariadenia iných 

prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové rasy, televízne káblové rozvody, 

týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 

prevádzkovateľov týchto zariadení. 

-Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. na           

povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú 

aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia 

Vytýčenia bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.         

-Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body       

dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu       

tohto vyjadrenia. 

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

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 verejnú 

elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 

rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

-Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát v 

elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

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. 

Všeobecné podmienky ochrany SEK: 

1.V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK 

Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma 

týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný 

zabezpečiť: 

-Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom 

Slovak Telekom,a.s.  

-Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia 

-Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia.  

-V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením 

sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav 

Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907  

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s 

rôznou funkčnosťou.  

2.Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je 

žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: 
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-Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu 

terénu,  

-Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s 

vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré bolo na jeho 

ochranu stanovené  

-Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku 

±30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu 

terénu  

-Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení 

pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. 

hĺbiace stroje) 

-Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a 

poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia  

-Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)  

-Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo12129  

-Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak 

Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia 

zariadenia vykonané bez ich vedomia)  

UPOZORNEME: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. 

káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.  

3.V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je 

potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).  

4.Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v 

plnom rozsahu.  

 

         Záväzné stanovisko: Mesto Sereď pod č.511/2360 ÚPaSP 105/2018    zo dňa 12.02.2018 

Predmetné územie je podľa Územného plánu mesta Sereď súčasťou plochy určenej na  

bývanie označenej funkčným kódom BH-06. Pre uvedenú lokalitu sú v záväznej časti ÚPN-

M Sereď uvedené nasledovné regulatívy:  

Regulatívy záväzné:  

-hlavná funkcia obytná, vrátane základnej občianskej vybavenosti a príslušnej technickej  

vybavenosti, 

-prípustná doplnková funkcia (samostatná a aj ako súčasť objektov) — občianska 

vybavenosť, 

-neprípustná plošná intenzifikácia obytnej zástavby s výnimkou malých zariadení občianskej  

vybavenosti,  

-prípustná bytová výstavba využitím podkroví existujúcich bytových domov,  

-neprípustné sú hlučné a nehygienické prevádzky a prevádzky náročné na dopravu,  

-neprípustná výstavba prízemných individuálnych garáží a extenzívne zvyšovanie kapacít 

odstavných a parkovacích miest na úkor verejných plôch a zelene riešiť formou viacpod-

lažných parkovísk a hromadných garáží;  

  Regulatívy smerné:  

-znížiť energetickú náročnosť zateplením budov, výmenou výplní otvorov — zároveň 

zlepšiť architekt. vzhľad domov  

  -architektonické úpravy zosúladiť v celej obytnej skupine 

-nezastavané plochy využiť pre každodennú rekreáciu a šport, verejnú zeleň a upravené 

verejné  priestranstvá.  
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  Mesto Sereď súhlasí s realizáciou predmetnej stavby za nasledovných podmienok:   

1. Stavebné úpravy a nadstavba stavby budú zrealizované podľa predloženej projektovej 

dokumentácie, ktorú vyhotovil Ing. Jozef Zemanovič, dátum vyhotovenia 01/2018.  

2. Ku konaniu pred stavebným úradom, požadujeme projektovú dokumentáciu dopracovať o 

výpočet parkovacích státí podľa STN a preukázať, že nároky na statickú dopravu sú splnené. 

3. Práce pri stavebnej činnosti vykonať tak, aby nedošlo k poškodzovaniu drevín v zmysle § 

47 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Výkopové práce v blízkosti drevín 

žiadame vykonať citlivo ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdia1enosť od päty kmeňa 

drevín a použiť protikoreňovú fóliu so špeciálnou povrchovou úpravou. Stromy v priamej 

blízkosti polyfunkčného domu ohradiť, aby nedošlo k ich mechanickému poškodeniu. 

Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr 

zasypať. 

4. V prípade poškodenia trávnatých plôch, z dôvodu realizácie stavebnej činnosti, bude 

trávnatá plocha uvedená do pôvodného stavu zatrávnením a kamenivo, káble, betóny, pásky 

a iné vznikajúce pri stavebnej činnosti pozbierané a odstránené z miesta.  

5. Odpady vznikajúce pri realizácii stavby musia byť zneškodňované v zmysle zákona č. 

7912015 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. 

6. 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 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,  

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

c) v prípade riešenia umiestnenia trvalého dopravného značenia — podlieha súhlasným 

stanoviskom ODI Galanta a určením cestného správneho orgánu mesta Sereď ORM,  

d) v prípade vydania povolenia za 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. 

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

tohto rozhodnutia. 

13. Stavba je realizovaná zhotoviteľom – BRM 78 DEVELOPMENT s.r.o., Bratislava - Staré 

Mesto (IČO: 50 160 800). 

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

skončenia stavebných prác.  

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

stavebník a zhotoviteľ.  

16. 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.    

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

stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby. 

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

rozkopávka verejného priestranstva) bez predchádzajúceho písomného súhlasu obce. 

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

pôvodného stavu na vlastné náklady. 

22. Stavebník na vlastné náklady zabezpečí vytvorenie náhradných hniezdnych dutín, formou 

polobúdky pre žltochvosta, ktorú je potrebné vyvesiť na zrekonštruovanú fasádu objektu 

alebo strom v blízkosti objektu v min. výške 3 m nad zemou. 

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

základe kolaudačného rozhodnutia,  podľa § 76 ods. 1 stavebného zákona.  
 
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 S1 Real s.r.o., IČO: 50 633 635  so sídlom Šulekovská 2112/34B, 926 01 

Sereď podal dňa 13.02.2019 na Mestský úrad v Seredi, oddelenie územného plánovania a 

stavebného poriadku, žiadosť o vydanie dodatočného povolenia stavby „Rekonštrukcia a 

nadstavba polyfunkčného objektu č. 749“  na pozemku parc. č. 3485 k. ú. Sereď, ul. Fándlyho. 

K žiadosti bolo predložené splnomocnenie zo dňa 31.01.2019 vo veci zastupovania stavebníka 

Ing. Mariánom Uhliarikom, bytom Hospodárska 12, 917 01 Trnava a Ing. Luciou Borisovou, 

Štúrova 38, 920 01 Hlohovec.  

    

     Oznámením č. 1523/ÚPaSP 180/2019 zo dňa 05.03.2019 stavebný úrad oznámil začatie 

konania o dodatočnom povolení stavby a nariadil na prerokovanie predloženej  žiadosti ústne  

konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 04.04.2019.    

 

     Stavebník stavbu začal bez právoplatného stavebného povolenia v auguste 2018.                    

K rozostavanosti stavby uviedol: Stavba je pred dokončením, je potrebné ešte zrealizovať 

zábradlia, obklady, podlahy, nátery bleskozvod, terénne úpravy.  

 

    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.   

 

         V konaní stavebník predložil svetlo-technický posudok, ktorý vypracovala dňa 

06.04.2018 Ing. Irena Kreutzová, autorizovaný stavebný inžinier, reg. 4713*SP*l1. 
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    Stavebník v žiadosti predložil Zmluvu o Podnájme uzatvorenú medzi WAKE s.r.o., Severná 

3583/31, 92601 Sered' ,IČO: 36720488 ,IČ DPH: SK2022304933 konateľ :Ing. Radoslav 

Hudek, nar. 13.07.1974, trvale bytom Severná 3583/31, 926 01 Sereď a  prenajímateľom S1 

real, s.r. o sídlo: Šulekovská 2112134 B, 926 01 Sereď IČO: 50 633 635, konateľ Branislav 

Bokora, nar. 20.10.1973, trvale bytom: Šulekovská 2112/34 B, 926 01 Sereď za účelom 

užívania verejne prístupnej spevnenej parkovacej plochy — 5 parkovacích miest zo zámkovej 

dlažby z celkového počtu 25 parkovacích miest. Prenajaté parkovacie miesta budú pre potreby 

plánovaného Polyfunkčného objektu na Fándlyho ulici, súpisné číslo 749, Sereď.  

 

     Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona a bolo 

zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani 

neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania. 

 

     Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a účastníkov konania sú zahrnuté a 

skoordinované v podmienkach stavebného povolenia. 
       

Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval  Ing. Jozef Zemanovič, autorizovaný stavebný 

inžinier, reg.č. 0076*SP*l1 .  

 

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

 

 

P o p l a t k y  

 

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

145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v hodnote 1200,00 €. 

 

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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Príloha pre stavebníka: 

Overená dokumentácia stavby 
 

 

 

 

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

b) stavebného zákona. 

 

 

 

Vyvesené dňa :                      Zvesené dňa : 

 (pečiatka, podpis)                    (pečiatka, podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 


