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

Číslo: 9713/ÚPaSP 796/2019                                                                V Seredi, dňa 24.09.2019 

 

 

 

 

 

 

Vec: - Jaroslav Bartoš,   

- žiadosť o dodatočné povolenie stavby „Obchodné priestory a stavebné úpravy a 

nadstavba“ 
   

 

DODATOČNÉ  STAVEBNÉ  POVOLENIE 
   ( VEREJNOU  VYHLÁŠKOU ) 

 

 

    Stavebník Jaroslav Bartoš,                  podal dňa 01.08.2019  na Mestský úrad v Seredi, 

oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku  žiadosť o vydanie dodatočného 

povolenia stavby „Obchodné priestory a stavebné úpravy a nadstavba“ na pozemku parc. č. 

1139/16 k.ú. Sereď. 

 

    Územné rozhodnutie na stavbu  „Obchodné priestory a stavebné úpravy a nadstavba“  vydalo 

Mesto Sereď pod č. 1605/ÚPaSP 209/2019, dňa 07.06.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť 

dňa 16.07.2019. 

 
 
     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 stavebného zákona  a po preskúmaní 

žiadosti v súlade s ustanovením § 46 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní  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:                         „Obchodné priestory a stavebné úpravy a nadstavba“  

pre stavebníka:                                    Jaroslav Bartoš  

na pozemku parc. č. 1139/16 k.ú. Sereď,  LV č. 3631.       
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Podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorá rieši stavebné úpravy spodnej časti  

existujúceho objektu a nadstavby pozostávajúcej zo sedlovej strechy a podkrovia. Podkrovie 

bude sprístupnené vnútorným navrhovaným schodiskom. V objekte sa vytvoria dve  samostatné 

obchodné prevádzky prístupné jedným vstupom od ulice.  Objekt  je napojený na inžinierske 

siete- elektrickou, plynovou, kanalizačnou a vodovodnou prípojkou. 

 

 

Dispozičné riešenie: 
I.N.P.: závetrie, schodisko, obchodný priestor , kúpeľňa + WC 

II.N.P.: schodisko, obchodný priestor, kúpeľňa +WC 

 

Bilancia plôch po stavebných úpravách: 

 zastavaná plocha:                                     54,00 m
2
 

 úžitková plocha:                                        90,40 m
2
   

 obostavaný priestor:                                335,00 m
3
   

 

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

v tomto rozsahu: 

- stavebné úpravy –vybúrali sa okná, vnútorné priečky, nadstavba II.N.P., strešná konštrukcia 

bez krytiny 

- stavba bola začatá  v máji  2019. 

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 bude umiestnené v súlade s podmienkami určenými v územnom rozhodnutí. 

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 technickej správe statiky, ktorú vypracoval  Ing. Tibor Psalman, 

autorizovaný stavebný inžinier, reg.č.0273*A*3-1 statika stavieb. 

5. Zásobovanie stavby pitnou vodou  bude zabezpečené z verejného vodovodu existujúceho 

vodovodnou prípojkou. 

6. Odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie je existujúcou  kanalizačnou  

prípojkou. 

7. Dažďové vody zo strechy stavby budú zvedené pomocou dažďových zvodov, ktoré búdu     

ukončené nad rastlým terénom v okolí objektu.  

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

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

o stavebných výrobkoch. 

10. Vykurovanie bude podlahové, elektrickým odporovým drôtom DEVI.  

11. 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. 

12. Stavba bude dokončená v termíne do 31.12.2020. 

13. Stavba bude realizovaná dodávateľsky – BARTOS Invest s.r.o., /IČO: 50 835 840/.  
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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 spoluzodpovedá zhotoviteľ.  

16. 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. 

17. 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.    

18. 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.   

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

stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby. 

20. Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby stavebnému úradu. 

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

rozkopávka verejného priestranstva) bez predchádzajúceho písomného súhlasu obce. 

22. V prípade poškodenia vecí na susedných pozemkoch ich stavebník uvedie do pôvodného 

stavu na vlastné náklady. 

 

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 Jaroslav Bartoš,                 podal dňa 01.08.2019  na Mestský úrad v Seredi, 

oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku  žiadosť o vydanie stavebného 

povolenia na stavbu „Obchodné priestory a stavebné úpravy a nadstavba“ na pozemku 

parc. č. 1139/16 k.ú. Sereď. 

 

    Oznámením č. 9713/ÚPaSP 796/2019 zo dňa 07.08.20192018  stavebný úrad oznámil 

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

ústne  konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 05.09.2019.    
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    Stavebník k rozostavanosti stavby uviedol, že so stavbou začal v máji 2019, na stavbe sa 

zrealizovali stavebné úpravy –vybúrali sa okná, vnútorné priečky, nadstavba II.N.P., strešná 

konštrukcia bez krytiny. 

     

   Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky uvedené v § 43b,  43d a 43e stavebného zákona ako 

aj podmienky územného rozhodnutia o umiestnení stavby a všeobecné technické požiadavky na 

výstavbu, určené vyhláškou č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 

technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby 

užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

  

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

zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane 

obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania.    

     Pripomienky a stanoviská dotknutých orgánov boli skoordinované a zahrnuté do podmienok 

stavebného povolenia.     

   

    Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a účastníkov konania sú zahrnuté a 

skoordinované v podmienkach stavebného povolenia. 
       

Zodpovedný projektant za projektovú dokumentáciu stavby je Ing. Juraj Kyselica, 

autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 6490*A1. 

  

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 150,00 € 

 

 

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

úradnej tabuli a webovom sídle Mesta Sereď  (15. deň vyvesenia rozhodnutia je dňom 

doručenia rozhodnutia). 

 

 

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 Sereď 
 

 

Príloha pre stavebníka: 

Overená dokumentácia stavby 
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Verejnou vyhláškou sa doručuje neznámym účastníkom konania podľa podľa § 59 ods. 1 písm. 

b) stavebného zákona  (vlastníkom pozemku parcela číslo reg. „C“ 1154 k.ú. Sereď). 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


