
M E S T O    S E R E Ď 
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď 

Číslo: 9268/ÚPaSP 588/2019                                                              V  Seredi, dňa 04.11.2019 

 

 

 

Vec: Norbi & Tuti Group s.r.o., Hodská 3161/95, 924 01 Galanta, IČO: 51 429 616 

        - žiadosť o povolenie  odstránenia  stavby  

 

          

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
o povolení odstránenia stavby 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

 

     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  

na základe § 90 stavebného zákona prerokoval žiadosť spoločnosti Norbi & Tuti Group 

s.r.o., Hodská 3161/95, 924 01 Galanta, IČO: 51 429 616, zo dňa 04.06.2019 o odstránenie 

stavby „ Kotolňa K4 Sereď – Stred IV “, stavba bez s. č., na pozemku parc. č. 2817 

katastrálne územie Sereď, ul. Vonkajší rad.  

    

Na podklade výsledkov vykonaného konania podľa § 88 ods. 3 stavebného zákona 
 

povoľuje odstránenie stavby  
 

„ Kotolňa K4 Sereď – Stred IV “  
 

na pozemku parc. č. 2817  k. ú. Sereď (LV č. 6368). 

    

Odstránenie stavby sa povoľuje za týchto podmienok:   
       

1. Stavba bude odstránená:  v termíne do 31.05.2020. 

Objekt kotolne je obdĺžnikového tvaru rozmerov 29,1 m x 15,7 m. Kotolňa je 

v tesnom susedstve bytového domu, je dvojpodlažná v južnej časti a jednopodlažná 

v severnej časti, časť kotolne je čiastočne zapustená do zeme. Kotolňa je tvorená ako 

samostatný dilatačný celok a nie je vzájomne spojená so susednou stavbou. 

2. Odstránenie stavieb bude uskutočnené dodávateľsky. Búracie práce bude vykonávať 

Hrachostav s.r.o., Šintava 381, 925 51 Šintava.  

3. Pri odstraňovacích prácach je potrebné dbať na to, aby nebola ohrozená bezpečnosť a 

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

4. Pri odstraňovacích prácach je potrebné dbať na to, aby bolo čo najmenej rušené 

užívanie susedných nehnuteľností a aby nevznikli škody, ktorým je možné zabrániť.   

5. V prípade poškodenia vecí na susednom pozemku žiadateľ na vlastné náklady ich 

uvedie do pôvodného stavu. 
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6. Doteplenie štítovej steny bytového domu uhradí investor Norbi & Tuti Group s.r.o., 

taktiež investor uhradí prípadnú škodu ak vznikne vplyvom búracích prác na 

niektorých bytoch v dome. 

7. Zatepľovacie práce štítovej steny susediaceho bytového domu realizovať pri teplote 

predpísanej výrobcom zatepľovacieho systému. 

8. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek Ochrany prírody 

a krajiny – Odborný posudok budovy, vypracovaný Mgr. Jurajom Filom zo dňa 

10.05.2019 konštatuje, že búracie práce môžu ohroziť chránené druhy živočíchov. 

Práce na odstránení stavby je nutné vykonávať prednostne mimo hniezdneho obdobia 

vtáctva. Ak to z hľadiska harmonogramu prác nebude možné, investor zabezpečí do 

siedmych dní od vypracovania posudku zasieťovanie všetkých otvorov na uvedenej 

budove tak, aby vtáky nemohli nalietať do vnútorných priestorov. Ak vyššie uvedené 

opatrenia nebudú vykonané, investor tesne pred začatím prác na odstránení stavby 

zabezpečí opätovne kontrolu hniezdenia vtáctva v budove odborne spôsobilou osobou.    

Za predpokladu dodržania navrhovaných opatrení podľa odborného posudku budovy 

kotolne na výskyt chránených druhov živočíchov z hľadiska OPaK nemáme námietky 

k odstráneniu stavby „Kotolňa – odstránenie stavby“ na uvedenej parcele v k.ú. Sereď 

podľa predloženej projektovej dokumentácie. 

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

v odpadovom hospodárstve je potrebné, aby boli splnené nasledujúce podmienky: 

a) Pôvodca odpadov z odstránenia 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.    

b) Pôvodca má tiež zabezpečiť kontrolu triedenia odpadov vznikajúcich pri 

demontáži objektu, priamo v mieste ich vzniku.   

c) Po ukončení búracích prác investor predloží na príslušný orgán štátnej správy 

odpadového hospodárstva (tunajší úrad) doklady o množstve zneškodnených 

a zhodnotených odpadov (vážne lístky, faktúry a pod.).  

10. Búracie práce budú vykonané podľa predloženej projektovej dokumentácie pre 

búracie povolenie z 05/2019 a projektovej dokumentácie stavebnotechnické opatrenia 

bytového domu po odstránení stavby kotolne a komína z 08/2019, ktoré vypracoval 

Ing. Lukáš Mišovič, autorizovaný stavebný inžinier, reg.č. 5918*I1. 

11. Statický posudok z 08/2019, zodpovedný projektant Ing. Tibor Psalman, autorizovaný 

stavebný inžinier, reg.č 0273*A*3-1 Statika stavieb. Objekt kotolne svojim spôsobom 

neohrozuje mechanickú odolnosť ani stabilitu susedných objektov, nakoľko daný 

objekt je vyhotovený ako samostatný dilatačný celok. Objekt nemá vplyv na susediacu 

bytovku. V mieste odstraňovania časti kotolne susediacej s bytovkou je potrebné 

nosné aj nenosné časti odstraňovať ručne. Daný objekt je možné odstrániť bez vplyvu 

na susedné objekty. Základové konštrukcie sa smú odstraňovať až po odstránení 

hornej stavby. Konštrukcie základov sa smú odstrániť až po vyhotovení sond nakoľko 

môžu byt spojené s vedľajším objektom. 

12. Odvážanou stavebnou suťou nesmú byť znečisťované verejné komunikácie. 

13. Po odstránení stavby pozemok bude slúžiť ako stavebný pozemok. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : námietky neboli vznesené. 

 



 3 

Odôvodnenie 

 

      Spoločnosť Norbi & Tuti Group s.r.o., Hodská 3161/95, 924 01 Galanta, IČO: 51 429 

616, podala dňa 04.06.2019 na Mestský úrad v Seredi, oddelenie územného plánovania 

a stavebného poriadku žiadosť o povolenie odstránenia stavby „ Kotolňa Sereď – Stred IV “, 

na pozemku parc.č. 2817, kat. územie Sereď, ulica Vonkajší rad. 
 
     Vzhľadom na to, že predložená žiadosť nebola v súlade s ustanovením § 24 ods. 2 písm. 

b), c) vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona, bolo konanie o odstránení stavby rozhodnutím č. 9268/ÚPaSP 588/2019-

prer. zo dňa 01.07.2019 prerušené. Po doplnení podkladov dňa 05.09.2019 stavebný úrad 

pokračoval v konaní.       
 
     Oznámením zo dňa 25.09.2019 č. 9268/ÚPaSP 588/2019 stavebný úrad oznámil verejnou 

vyhláškou začatie konania o odstránení stavby a nariadil ústne prerokovanie spojené 

s miestnym zisťovaním na deň 21.10.2019. Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli 

Mesta Sereď a internetovej stránke Mesta Sereď v termíne od 26.09.2019 do 11.10.2019. 
               
     Stavebný úrad vo vykonanom konaní dňa 21.10.2019 zistil, že odstránením predmetnej 

stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani práva a oprávnené záujmy účastníkov 

konania. Stavba kotolne nie je využívaná, odstránením sa vytvorí miesto pre výstavbu nového 

bytového domu.     

Na konaní bola predložená správcom bytového domu Vonkajší rad 762 v Seredi zápisnica zo 

schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov zo dňa 16.9.2019. Vlastníci bytov schválili 

stavebnotechnické opatrenia bytového domu po odstránení stavby kotolne a komína podľa 

predloženej dokumentácie pre búracie povolenie z 08/2019 pod podmienkou, že doteplenie 

štítovej steny bytového domu uhradí investor Norbi & Tuti Group s.r.o., taktiež investor 

uhradí prípadnú škodu ak vznikne vplyvom búracích prác na niektorých bytoch v dome.  

Po odstránení kotolne a komína sa obvodový plášť bytového domu očistí a nesúdržné časti 

plášťa opatria sanačnou maltou. Existujúce zateplenie v krajných miestach pri odstraňovaných 

častiach kotolne sa zarežú do roviny. Na pripravený povrch sa aplikuje kontaktný zatepľovací 

systém z EPS 70F hr.: 100 mm. Stabilizovanie zatepľovacích platní bude riešené 

celoobvodovým a bodovým lepením, čo umožňuje lepšiu korekciu nerovnosti povrchu.    
 
     Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal vyjadrenie 

k navrhovanému spôsobu nakladania s odpadmi v konaní o odstránení stavby pod č. OU-GA-

OSZP-2019/007682 zo dňa 17.05.2019 - úsek odpadového hospodárstva.  
 
     Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal vyjadrenie 

k odstráneniu stavby č. OU-GA-OSZP-2019/007690 zo dňa 14.05.2019 - úsek ochrany 

prírody a krajiny.            

Posudok na výskyt chránených druhov živočíchov v budove vypracoval Mgr. Juraj Filo, JOB 

SOLUTIONS s.r.o., Potravinárska 18, 949 01 Nitra dňa 10.5.2019. Navrhované opatrenia: 

- Búracie práce je potrebné realizovať prednostne mimo hniezdneho obdobia vtáctva 

(hniezdne obdobie je od 1.4. do 15.8.) z dôvodu možného negatívneho vplyvu prác na 

hniezdiace vtáctvo. 

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

stavebník do 7 dní od dátumu vypracovania posudku zabezpečí zasieťovanie všetkých 

otvorov a výplní, aby sa zabránilo zalietaniu vtáctva do interiéru a predišlo sa zahniezdeniu. V 

prípade, že vyššie uvedené opatrenia nebudú vykonané, stavebník pred začatím búracích prác 

opätovne zabezpečí na vlastné náklady kontrolu hniezdenia vtáctva na objekte, ktorá bude 

vykonaná osobou s príslušnými odbornými skúsenosťami (napr. Mgr. Juraj Filo - 

0902/341826, pracovníci ŠOP SR). V prípade potvrdenia aktuálneho hniezdenia budú 
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zabezpečené ochranné opatrenia na úspešné vyhniezdenie mláďat (práce v mieste hniezdenia 

musia byť pozastavené až do vyhniezdenia mláďat). 

- Zrušenie hniezd po vyhniezdení chránených druhov živočíchov môže vykonať len osoba, 

ktorá má na uvedenú činnosť udelenú výnimku MŽP SR, alebo je potrebné požiadať o 

výnimku z podmienok ochrany na odstránenie hniezd v súlade s ustanovením § 40 ods. 2 

zákona NR SR č. 543/2002 Z. Z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení. 

- Keďže v rámci realizácie búracích prác nebude možné zachovať pôvodné hniezdiská, 

odporúčame, aby stavebník v súlade s § 3 ods. (4) zák. o OPaK kompenzoval stratu hniezdisk 

hniezdnymi búdkami v rozsahu: 2 ks XPS búdka APUS 3 určená do zateplenia a 1 

drevobetónová polobúdka pre žltochvosta domového určená na povrch fasády. 

- Búdky budú umiestnené na objekte nového bytového domu. Musia byť osadené vo výške 

min. 5 m nad zemou a v priestore výletu nesmú byť objekty alebo stromy, ktoré by bránili 

bezpečnému výletu jedincov z úkrytu. Umiestnenie je potrebné konzultovať s osobou s 

príslušnými odbornými skúsenosťami. 

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 

hniezdami a vývinovými štádiami je potrebná výnimka z príslušných zákazov uvedených v 

zákone o OPaK, ktorú udeľuje príslušný orgán štátnej správy. 
 
     Poplatky:  

     Za vydanie rozhodnutia na odstránenie stavby 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 Mesta Sereď a internetovej stránke Mesta Sereď www.sered.sk, pričom za deň 

doručenia oznámenia sa pokladá posledný deň jeho vyvesenia resp. zverejnenia. 

 

Poučenie  

 

     Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia 

na Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, 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. 

 

 

       

                                                                                                  Ing. Martin Tomčányi 

          primátor mesta Sereď 
 

 

 

Verejnou vyhláškou sa doručuje účastníkom konania podľa § 97 ods. 1) stavebného zákona 

(Účastníkmi konania podľa § 86 až 96 sú právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú 

vlastnícke alebo iné právo k pozemku alebo k stavbe a ktorých práva, právom chránené 

záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté).  
 

 

 

 Vyvesené  dňa :                                                                 Zvesené  dňa : 

 (pečiatka, podpis)                                                               (pečiatka, podpis) 

http://www.sered.sk/

