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

Číslo: 10087/ÚPaSP 956/2019                                                             V Seredi, dňa 20.11.2019 

 

 

VEC:  Ing. Marek Havriľák a Ing. Ingrid Cibiriová, Športová 2778/25, 926 01 Sereď  

- žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Prestavba a prístavba rodinného domu“              

 

 

 

 

 

 

 STAVEBNÉ   POVOLENIE 
 

        Stavebníci Ing. Marek Havriľák a Ing. Ingrid Cibiriová, bytom Športová 2778/25,      

926 01 Sereď podali dňa 10.09.2019 na Mestský úrad v Seredi, oddelenie územného 

plánovania a stavebného poriadku žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu 

„Prestavba a prístavba rodinného domu“ na pozemkoch parc. č. 1626, 1628, k.ú. Sereď, ul. 

Športová 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:                           „Prestavba a prístavba  rodinného domu“  

pre stavebníkov:     Ing. Marek Havriľák a Ing. Ingrid Cibiriová  

na pozemkoch parc. č. 1626, 1628   k.ú. Sereď,  LV č. 958.       

       Existujúci rodinný dom je prízemná stavba, s čiastočným podpivničený s neobytným 

podkrovím. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie rieši stavebné úpravy rodinného 

domu, v rámci ktorej sa odstráni strešná konštrukcia, vybúranie deliacej priečky medzi 

kuchyňou a izbou, časti priečky medzi izbou, chodbou, kuchyňou, vybúranie nášľapných 

vrstiev podláh, odstránenie predsadených železob. schodov, schodov do pivnice, priľahlej 

priečky.  V rámci prestavby sa uskutoční prístavba prepojená s existujúcim rodinným dom ako 
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prízemná stavba bez podpivičenia so sklonom strechy 37
o
, upraví sa dispozícia vnútorných 

priestorov, nové podlahy, povrchy stien  a pristaví sa terasa.  

     Stavba je napojená na verejné inžinierske siete prípojkami kanalizácie, vody, plynu 

a elektriny.   

 

Dispozičné riešenie stavby po stavebných úpravách: 

suterén:  sklad, technická miestnosť, schodisko  

prízemie: zádverie, kuchyňa, komora, obytný sektor, kancelária, chodba, schodisko, komora, 

kúpeľňa + WC, izba, izba, spálňa, kúpeľňa + WC, terasa 

podkrovie: povalový priestor 
 
 
 
Plocha stavby po prestavbe:   

- zastavaná plocha :                     190,64 m
2  

- úžitková plocha:                        190,30 m
2  

  

- obytná plocha:                            96,71 m
2
                     

 

V rámci stavby sa zrealizuje: 

- bleskozvod  

- elektrická prípojka 

 

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  č.2778 je umiestnená na pozemkoch parc. č. 1626,1628  k. ú. Sereď a prístavba RD  

bude osadená od susedných nehnuteľností vo vzdialenostiach:   

 

- od hranice pozemku parc. č. 1624                                 min.1,020 m - max.1,12 m 

- od  hranice pozemku parc. č. 1629,1630  (prístavba)              6,230 m  

- od  hranice pozemku parc. č. 1629,1630  (terasa)            10,505 m  

 

 Výška podlahy prízemia stavby  0,000 = 1,27,90 m.n.m 

    Maximálna výška stavby v hrebeni strechy od kóty 0,00 bude na úrovni +7,440 m,                

6,045 m  a 4,405 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 technickej správe statiky, ktorú vypracoval  Ing. Branislav Irsák, osoba 

s príslušným odborným vzdelaním. 

5. Energetické kritérium je splnené a merná potreba tepla na vykurovanie spĺňa podmienky 

podľa STN 73 0540. Energetická trieda globálneho ukazovateľa – primárna energia B. 

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

existujúcou  vodovodnou prípojkou. 

7. Odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie bude zabezpečené existujúcou  

kanalizačnou  prípojkou. 

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

ukončené nad rastlým terénom v okolí objektu.  
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9. Strecha, rímsy, dažďové zvody a zateplenie stavby rodinného domu nesmú presahovať nad 

susedné pozemky.   

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

11. Strecha stavby rodinného domu musí mať zachytávače zosúvajúceho sa snehu v zmysle § 26 

ods. 6 vyhlášky MŽP SR č.532/2002 Z.z.. 

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

Pázmanya 4, Šaľa               pod č.65688/2019             dňa 05.09.2019:  

Číslo konta vodovodu: 3008 110 301 034 

Vlastník verejného vodovodu v mieste stavby: ZsVS, a.s., - OZ Galanta 

Vlastník verejnej kanalizácie v mieste stavby: ZsVS, a.s., - OZ Galanta Prevádzkovateľ 

verejného vodovodu v mieste stavby: ZsVS, a.s., - OZ Galanta 

Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie v mieste stavby: ZsVS, a.s., - OZ Galanta 

Vyjadrenie vodovod: 

Vodovodná prípojka nie je predmetom projektovej dokumentácie - nehnuteľnosť je 

pripojená na verejný vodovod, existujúcou vodovodnou prípojkou, s existujúcim 

fakturačným meradlom - Tech.č.odberu: 30032-64017, Evid.č.odberu: 33 264 017, vedené 

na Ingríd Cibiriová. Jedná sa o rozšírenie areálových rozvodov vody. 

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

vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s verejným vodovodom. 

Vyjadrenie kanalizácia: 

Kanalizačná prípojka nie je predmetom projektovej dokumentácie - nehnuteľnosť je 

pripojená na verejnú kanalizáciu existujúcou kanalizačnou prípojkou - Tech.č.odberu: 

30032-64017, Evid.č.odberu: 33 264 017, vedené na Ingrid Cibiriová. Jedná sa o rozšírenie 

areálových rozvodov kanalizácie. 

Odvádzanie odpadových vôd z povrchového odtoku (dažďové vody zo strechy a spevnených 

plôch) do verejnej kanalizácie v mieste stavby je zakázané. 

Pre vybudovanie novej elektrickej prípojky k rodinnému domu stanovujeme nasledovné 

podmienky: 

Trasa elektrickej prípojky križuje trasu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. 

Podmienkou pre začatie prác je vytýčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie na 

základe záväznej objednávky tel.: č.t. 031 773 7506, Ing. Michal Nagy. 

Pásmo ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácii je vymedzené vodorovnou 

vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia alebo 

kanalizačného potrubia na obidve strany, 

-1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane, 

-2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm vrátane 

V pásme ochrany je zakázané: 

a)vykonávať zemné práce (povoľujeme ručný výkop), umiestňovať stavby, konštrukcie 

alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k 

verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický 

stav, 

b)vysádzať trvalé porasty, 

c)umiestňovať skládky, 

d)vykonávať terénne úpravy. 

V pásme ochrany povoľujeme len ručný výkop. 

Pri zasahovaní do terénu vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v 

pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje 

náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo 

verejného vodovodu majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe, 
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(poklopy, hydranty a pod.) Tieto práce môže vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného 

vodovodu, prípadne prevádzkovateľa. 

Upozorňujeme, že v zmysle §3 ods. 3 a 4 zákona č. 442/2002 Z. z. za verejný vodovod a 

verejnú kanalizáciu sa nepovažujú vodovodné a kanalizačné prípojky, vodomerné a revízne 

kanalizačné šachty na prípojkách. Tieto sú vo vlastníctve vlastníka pripojenej nehnuteľnosti, 

preto o určenie ich polohy treba požiadať vlastníkov dotknutých nehnuteľností. 

Pre uloženie káblov do chráničky nepoužívať na chráničky HDPE rúry s modrými prúžkami. 

13. Vykurovanie bude existujúcim plynovým kotlom a alternatívnym zdrojom tepla bude 

krbová pec na pevné palivo - 1ks s menovitým  tepelným príkonom 5,5 kW .  

Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív 

s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom menším ako 0,3 MW. 

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia inštalovať podľa predloženej projektovej dokumentácie 

a montážne práce vykonať v súlade s podmienkami určenými výrobcom  týchto zariadení.  

Riešiť odvod spalín nad strechu budovy cez komín, ktorého výška (výduchu) musí byť      

najmenej 4 m nad terénom v súlade s Prílohou č. 9 Vyhlášky č. 410/2012 Z.z.,  ktorou sa      

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v platnom znení. 

Informovať  orgán  ochrany  ovzdušia (mesto Sereď)  o  každej  ďalšej zmene týkajúcej sa 

malého zdroja  znečisťovania  ovzdušia, ku ktorému je tento súhlas vydaný a požiadať 

o vydanie nového súhlasu.      

14. Elektrická prípojka je navrhnutá  káblom NAYY-J 4x 16 uloženým v zemi, odbočením od 

najbližšieho podperného bodu vedenia NN cez skriňu SPP a ukončená je v skrini RE+SP. 

RE+SR bude umiestnený na verejne prístupnom mieste. Existujúca prípojka je navrhnutá na 

zrušenie.  

     Výkonové bilancie:         Pi=15,00 kW             Ps=13,00 kW           In=25,0 A 

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

       pod č. CD 65954/2019                            zo dňa 23.08.2019                             

- žiadame dodržať prúdovú hodnotu trojfázových ističov pred elektromermi In=25A s 

vypínacou charakteristikou „B“ a zabezpečiť plombovateľnosť všetkých nemeraných a 

meracích okruhov, 

- pri osadzovaní stavby žiadame bezpodmienečne dodržať ochranné pásma vonkajších a 

káblových vedení NN a VN, 

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

elektrického vedenia, 

  Naše vyjadrenie je platné 1 rok od dňa vydania. 

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

o stavebných výrobkoch. 

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-2019/011872                  zo dňa 26.08.2019: 

Parcela č. 1626 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 „Prestavba a prístavba rodinného 

domu“ na uvedenej parcele v k. ú. Sereď podľa predloženej projektovej dokumentácie. 
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V zmysle § 68 ods. 1 písm. 1), okresný úrad má povinnosť upozorniť stavebné úrady na 

možný výskyt chránených druhov živočíchov v súvislosti s plánovanými činnosťami, ktoré 

sú predmetom konaní podľa § 9 ods. 1 písm. c) až f). 

Týmto upozorňujeme na možný výskyt chránených druhov živočíchov v predmetnej stavbe. 

Ak sa pred začatím alebo počas vykonávania prác zistí výskyt chránených druhov 

živočíchov (vtákov alebo netopierov), realizátor rekonštrukčných prác zabezpečí, aby 

nedošlo k ich rušeniu, ohrozeniu alebo usmrcovaniu, ani poškodeniu či ničeniu ich stanovišť 

a hniezd na objekte, a povinný je tejto skutočnosti upovedomiť odborne spôsobilú osobu, 

ktorá má Ministerstvom životného prostredia SR udelenú výnimku so zákona o OPaK. 

Odborne spôsobilá osoba vydá na základe obhliadky stavby potvrdenie o zabezpečení 

ochrany chránených živočíchov a ich stanovišť. 

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 predpisov. Nenahrádza povolenie ani súhlas, a nie je rozhodnutím podľa 

predpisov o správnom konaní. 

Odborne spôsobilá osoba s výnimkou zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a 

krajiny: Mgr. Juraj Filo, JOB SOLUTIONS s.r.o., sídlo: Potravinárska 18, 949 01 Nitra a 

korešpondenčná adresa: Cintorínska 1449/21, 951 15 Mojmírovce (tel.č.0902 341 826 a e-

mail: juraj.filo86@gmail.com). 

19. SPP – distribúcia, a.s. Bratislava ako prevádzkovateľ distribučnej siete súhlasí s vydaním 

stavebného povolenia  na vyššie uvedenú stavbu  za dodržania nasledujúcich podmienok 

pod č.TD/KS/0199/2019/An  zo dňa 21.08.2019 

    VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských 

zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike, 

stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi 

navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými 

objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01, 

pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník 

povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie 

všetkých existujúcich podzemných vedení, 

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 100 m, 

stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 

Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych 

predpisov - súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä 

STN EN 1775, STN EN 12327, STN 38 6442, STN 38 6443,STN 73 6005,TPP 605 02, TPP 

702 12 , STN 73 6005, 73 3050, TPP 906 01,700 02„ 

podmienkou pripojenia odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti prevádzkovanej 

SPP-D bude uzavretie Zmluvy o pripojení a splnenie podmienok pripojenia z nej 

vyplývajúcich, 

mailto:juraj.filo86@gmail.com
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Zmluvu o pripojenie bude možné uzatvoriť po podaní Žiadosti o pripojenie do distribučnej 

siete na predpísanom tlačive, alebo elektronicky, prostredníctvom aplikácie zverejnenej na 

webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk). 

TECHNICKÉ PODMIENKY: 

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 (p. Jozef Árendás, tel.č. +421 37 242 3705) 

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 

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

predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových 

mechanizmov, 

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, 

stavebník je povinný zabezpečiť, aby bez súhlasu SPP-D nedošlo k zmene polohy hlavného 

uzáveru plynu (HUP), stavebník je povinný regulátor tlaku plynu ( RTP ) a meradlo do 

skrinky DRZ na hranicu verejne prístupného a súkromného pozemku tak, aby boli prístupné 

z verejného priestranstva. 

OSOBITNÉ PODMIENKY: 

Existujúci objekt je plynofikovaný (SKSPPDIS000120721202). HUP existujúci, meranie 

plynu na hranici pozemku - v rámci prestavby RD nedôjde k zmene existujúcej plynofikácie 

objektu. 

V prípade zmeny odberových hodnôt ( navýšenie, zníženie odberu plynu ) je stavebník 

povinný požiadať o zmenu technických podmienok pripojenia na existujúcom odbernom 

mieste - vybavuje back office pre pripájanie - BA, SPP- distribúcia, a.s., bližšie informácie: 

www.spp-distribucia.sk, 

Pri budovaní samotnej stavby ako aj domových prípojok z uličných IS žiadame rešpektovať 

všetky existujúce plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy . 

UPOZORNENIE: 

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

bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania. 

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

je stavebník povinný 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 20. 8. 2020, ak stavebník túto lehotu 

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

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v 

prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolnosti, z ktorých SPP-D pri vydávaní 
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tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych 

predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané. 

20. Vyjadrenie Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie číslo      

OU-GA-OSZP-2019/011834                  zo dňa 03.09.2019: 

Vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona o odpadoch k projektovej dokumentácii 

„Prestavba a prístavba RD“, súp. č. 2778, pare. č. 1626, 1628, k.ú. Sereď, pre investora: Ing. 

Havriľák Marek a Ing. Cibiriová Ingríd, Sereď. 

Predložená PD rieši prístavbu a prestavbu rodinného domu na pare. č. 1626 (prístavby 

denného sektora na pare. č. 1626) a malej časti na pare. č. 1628, k.ú. Sereď. Navrhovaná 

prístavba rozširuje obytné priestory pôvodného domu. Doplnkovú funkciu celého návrhu 

predstavuje prekrytie terasy, ako styk s obytným priestorom na strane záhrady. Prebiehať 

budú aj búracie práce (odstránenie schodov, schodov do pivnice, priľahlej priečky, strešná 

konštrukcia). PD uvádza predpokladané druhy odpadov, ktoré vzniknú počas 

rekonštrukčných prác. Odpady sú zaradené podľa katalógu odpadov. 

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

odpadovom hospodárstve je potrebné, aby boli splnené nasledovné podmienky: 

1. Pôvodca odpadov z realizácie 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 (sprievodné listy NO, 

vážne lístky, faktúry a pod.) v zariadeniach oprávnených podľa zákony p odpadoch.  

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 predpisov.  

21. Stavba bude dokončená v termíne do 31.12.2024.  

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

zodpovedný stavebný dozor Ing. arch. Ľubor Nešťák, autorizovaný architekt,reg.č. 0485AA.  

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

stavbe, ktorý spolupodpisuje osoba vykonávajúca odborný dozor nad uskutočňovaním 

stavby. 

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

stavebník a spoluzodpovedá stavebný dozor.    

25. 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. 

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

vyplývajúce z riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby, ktorú vypracoval Miroslav Szabo, 

špecialista požiarnej ochrany reg.č. 10/2019 BČO.    

27. 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.   

28. Vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu Trnava pod č.KPUTT–2019/2803-

419/69155/HOR       zo dňa 28.08.2019 súhlasí s podmienkami: 
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Uvedenou stavebnou činnosťou nie sú dotknuté záujmy chránené Krajským pamiatkovým 

úradom Trnava v zmysle zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení 

neskorších predpisov. Postup pri archeologickom náleze určuje § 40 zákona 49/2002 Z.z. a 

§127 zákona 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Kontakt na 

oznámenie nálezu: 033/24 52 111. 

29. Záväzné stanovisko: Mesto Sereď pod č.9884/27664 ÚPaSP 877/2019   zo dňa   24.09.2019 

k stavbe „Prestavba a prístavba rodinného domu“ na pozemkoch parc. č. 1626 a 1628 k. ú. 

Sereď, v lokalite ul. Športová v Seredi, ktorej stavebníkmi budú Ing. Marek Havriľák a Ing. 

Ingrid Cibiriová, bytom Športová 2778, 926 01 Sereď : 

Pozemok, na ktorom sa navrhuje stavba umiestniť je podľa územného plánu mesta Sereď 

súčasťou plochy existujúcich rodinných domov označenej funkčným kódom BI-11. 

Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie vyhotovil Ing. arch. Ľubor Nešťák, dátum 

vyhotovenia 08/2018. 

Mesto Sereď súhlasí s realizáciou predmetnej stavby za nasledovných podmienok: 

1.Podľa predloženej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie ide stavebné úpravy a 

prístavbu rodinného domu. Zastavaná plocha pozemku rodinného domu (820 m2) je 213,5 

m2, podľa predloženého návrhu koeficient zastavanosti 40 % je splnený (26 %). Podiel 

plochy zelene pozemku rodinného domu musí byť v rozsahu min. 40 % plochy pozemku 

RD, podľa predloženého návrhu plocha zelene je 60 % plochy pozemku RD a ostatné plochy 

sú v rozsahu 14 %. Navrhovaná stavba je v súlade s Územným plánom mesta Sereď. 

2.Spaliny z inštalovaných vykurovacích zariadení musia byť odvádzané tak, aby spĺňali 

základné požiadavky pre zabezpečenie rozptylu znečisťujúcich látok, v súlade s prílohou č. 

9 Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o 

ovzduší v platnom znení. 

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

79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a vykonávacích Vyhlášok MŽP SR a VZN mesta Sereď č. 9/2018 zo dňa 

13.12.2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 

4.Pri výrube drevín je stavebník je 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 SNR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení a 

doplnení neskorších predpisov formou rozhodnutia, určí bližšie podmienky vykonania 

výrubu a nariadi primeranú náhradnú výsadbu. 

5.Práce vykonávať tak, aby nedošlo k poškodzovaniu drevín v zmysle § 47 zákona č. 

543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Stavebnú činnosť v blízkosti drevín žiadame 

vykonať v zmysle kapitoly 4 STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a 

ochrana stromovej vegetácie a Arboristického štandardu „Ochrana drevín pri stavebnej 

činnosti“. 

6.Mesto Sereď, ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie 

podľa ustanovenia § 3 ods.2 zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 

zákon) nemá námietky a odporúča realizáciu stavby RD podľa predloženej PD za splnenia 

podmienok : 

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

b)v prípade vydania povolenia na zvláštne užívanie MK je potrebné povolenie cestného 

správneho orgánu na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného 

stanoviska dopravného inšpektorátu v rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov, 

c)v prípade vydania povolenia za užívanie verejného priestranstva umiestnením stavebného 

materiálu - štrk, piesok, uloženie výkopovej zeminy atď. je potrebné vybaviť na príslušnom 

oddelení mesta Sereď, kde budú stanovené podmienky výrubu dane. 
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30. Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bratislava číslo 6611914718  zo dňa 27.05.2019: 

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. 

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. 

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

stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby. 

32. Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby stavebnému úradu. 

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

rozkopávka verejného priestranstva) bez predchádzajúceho písomného súhlasu obce. 

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

pôvodného stavu na vlastné náklady. 

35. 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. 
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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  

 

      

        Stavebníci Ing. Marek Havriľák a Ing. Ingrid Cibiriová, bytom Športová 2778/25,  926 01 

Sereď podali dňa 10.09.2019 na Mestský úrad v Seredi, oddelenie územného plánovania a 

stavebného poriadku žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Prestavba a prístavba 

rodinného domu“ na pozemkoch parc. č. 1626, 1628, k.ú. Sereď, ul. Športová v spojenom 

územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní.           

    Oznámením č. 10087/ÚPaSP 956/2019 zo dňa 11.09.2019 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.   

 

    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. 

       

    Mesto Sereď, zastúpené primátorom mesta vydalo záväzné stanovisko k realizácii stavby 

„Prestavba a prístavba rodinného domu“ pod č. 9884/27664 ÚPaSP 877/2019 zo dňa 

24.09.2019. Predmetné územie je podľa Územného plánu mesta Sereď funkčne určené ako 

plocha existujúcich rodinných domov označené funkčným kódom BI-11.  

      

    Mesto Sereď vydalo súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia pod 

č. sp. 9888/2019, OŽP 26 044/2019 zo dňa 21.08.2019.  

 

     Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a účastníkov konania sú zahrnuté a 

skoordinované v podmienkach stavebného povolenia. 
       

 Zodpovedný projektant za projektovú dokumentáciu stavby je Ing. arch. Ľubor Nešťák, 

autorizovaný architekt, reg. č. 0485AA.  

 

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

 

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

145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v hodnote 50,00 €. 
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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. 

 

 

                                                                                            

                                                                                                 Ing. Martin Tomčányi  

                                                                                                  primátor mesta Sereď 
 

 

 

Príloha pre stavebníka: 

Overená dokumentácia stavby 

 

 

 

 

Doručí sa : 

1. Ing. Marek Havriľák, Športová 2778/25, 926 01 Sereď  

2. Ing. Ingrid Cibiriová, Športová 2778/25, 926 01 Sereď  

3. Anton Tulala, Námestie slobody 31/13, 926 01 Sereď 

4. Ľuboš Tulala, Garbiarska 51/56, 926 01 Sereď, 

5. Viera Tuľalová, Pažitná 1015/31, 926 01 Sereď  

6. Martina Dovinová, 925 31 Gáň č.342 

7. Ing. Eva Florišová, A. Hlinku 3058/17, 926 01 Sereď 

8. Ivana  Dubská, Legionárska 1124/1, 926 01Sereď 

9. Ivan Tulala, Dlhá 2062/57, 926 01 Sereď 

10. Margita Gréčová, Športová 2777/23, 926 01 Sereď 

11. Františka Budayová, 155 00 Třebonice č.1102, CZ 

12. Ľudovít Vodička,  8.mája 2746/18, 926 01 Sereď  

13. Viera Vodičková, 8.mája 2746/18, 926 01 Sereď  

14. Eva Rusnáková, Kolónia 1418/17, 924 01 Galanta 

15. Ľubica Koščová, Novomestská 34/22, 926 01 Sereď 

16. LINEX -Ing. arch. Ľubor Nešťák, Jasná 3148/4,926 01 Sereď /projektant, stavebný dozor/    

 

 

 

Na vedomie: 

1. Okresný úrad Galanta, Katastrálny odbor, ul. 29. augusta 10, 924 01 Galanta  

    /po právoplatnosti/ 
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