
OBEC S E M E R O V O 
941 32 S e m e r o v o   č. 345 

                          
Číslo: 259/2018-7  Semerovo 17.01.2019    

 Právoplatnosť: 
 

 

 

ROZHODNUTIE 

O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY 

 

Obec Semerovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

"stavebný zákon"), 28.08.2018 z vlastného podnetu začala konanie a preskúmala žiadosť 

o dodatočné povolenie stavby, ktorú 23.11.2018 podali 

Milan Jamečný a Andrea Jamečná, obaja bytom Novomestská 10, 940 02  Nové Zámky 

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania podľa § 88 ods. 1 písm. b), § 88a a § 66 

stavebného zákona a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „správny poriadok“) 

d o d a t o č n e   p o v o ľ u j e 

už vykonané stavebné práce a určuje podmienky na dokončenie stavby  

Prestavba a prístavba rodinného domu 

v členení:  SO-1 Rodinný dom 

SO-2 Vodovodná prípojka (domová) 

SO-3 Kanalizačná prípojka do žumpy 

SO-4 Plynová prípojka (domová) 

SO-5 Elektrická prípojka (domová) 

SO-6 Žumpa 

(ďalej len „stavba“), miesto stavby: Semerovo, zmena stavby súpisného čísla 102 na pozemku 

registra "C" parc. č. 921/14 v katastrálnom území Semerovo (ďalej len „stavebný pozemok“).  

Stručný popis stavby: Predmetom konania je dodatočné povolenie zmeny stavby rodinného domu 

súpisného čísla 102 na pozemku parc. č. 921/14 v katastrálnom území Semerovo. Rodinný dom bez 

podpivničenia pôdorysných rozmerov 9,0 m x 5,0 m, zastrešený valbovou strechou sa prístavbou 

k zadnej časti rozšíri tak, že po dokončení bude pôdorysných rozmerov 9,2 m x 9,4 m (so 

zateplením obvodových stien). Prístavba bude zastrešená pultovou strechou. Stavba bude 

zásobovaná vodou, plynom a elektrickou energiou z verejných rozvodov, napojením na existujúce 

prípojky na stavebnom pozemku. Stavba bude vykurovaná plynom. Splaškové odpadové vody budú 

odvedené navrhovanou kanalizačnou prípojkou do novej žumpy s objemom 12 m3. Dažďové vody 

zo strechy budú voľne zvedené na stavebný pozemok. 

Zastavaná plocha: 86,7 m2, úžitková plocha: 63,2 m2, obytná plocha: 59,8 m2, obostavaný priestor: 

397 m3. 

Popis rozostavanosti stavby: Na rodinnom dome sú odstránené okná a dvere, vymenené 

nadokenné a nadodverné preklady, bola odstránená pôvodná prístavba v zadnej časti rodinného 

domu, sú vykopané ryhy pre základové pásy prístavby a vložená sa výstuž základových pásov, 

vnútorná ležatá kanalizácia je uložená. 

Účel užívania stavby: bývanie. 
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A. Pre dokončenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude dokončená podľa projektovej dokumentácie, ktorú v októbri 2018 vypracoval 

zodpovedný projektant Ing. Peter Juhász, J. Murgaša 37, 940 02 Nové Zámky a bol overený v 

tomto konaní; táto je neoddeliteľnou prílohou tohto rozhodnutia pre stavebníka. Prípadné zmeny 

stavby nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

2. Projektant zodpovedá za správnosť, úplnosť a realizovateľnosť stavby. 

3. Stavebný objekt SO-6 Žumpa sa povoľuje ako dočasná stavba v zmysle § 36 zákona č. 

364/2004 Z.z. (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a doplnkov na dobu určitú a to do 

doby uvedenia verejnej kanalizácie v predmetnej lokalite do prevádzky. 

4. So stavebnými prácami na predmetnej stavbe sa nesmie pokračovať, pokiaľ jej dodatočné 

povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 správneho poriadku). Právoplatnosť sa vyznačí 

v záhlaví tohto rozhodnutia. 

5. Stavba bude dokončená zhotoviteľom. Zhotoviteľ musí mať oprávnenie na vykonávanie 

stavebných prác podľa § 44 ods. 1 stavebného zákona.  Stavebník v súlade s § 66 ods. 3 písm. h) 

stavebného zákona oznámi stavebnému úradu názov a adresu zhotoviteľa najneskôr do 15 dní 

po ukončení výberového konania.. 

6. Pri ďalšom uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a 

technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 

a o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a 

osôb na stavenisku. 

7. Pri realizácii stavebných prác musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky 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 a príslušné technické normy. 

8. Stavenisko má byť vytvorené v súlade s ustanoveniami § 43i stavebného zákona a § 13 

vyhlášky č. 532/2002 Z.z. 

9. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby pri realizácii stavby boli použité stavebné výrobky, 

vhodné na použitie v stavbe podľa osobitných predpisov. Doklady o preukázaní vhodnosti 

zabudovaných stavebných materiálov predloží pri kolaudácii stavby. 

10. O pokračovaní výstavby treba viesť stavebný denník podľa § 46d stavebného zákona a 

v rozsahu § 28 ods. 1 a 2 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. 

11. Rozšírenie alebo zásahy do existujúceho odberného plynového zariadenia, ktorého prevádzkou 

sa zmenia technické alebo obchodné podmienky odberu plynu, podľa § 72 ods. 4 zákona č. 

251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov sú možné až po predchádzajúcom súhlase 

prevádzkovateľa siete, a pri dodržaní podmienok nim určených. 

12. Stavba nesmie obmedzovať užívanie okolitých pozemkov a stavieb, ani nadmerne obmedzovať 

premávku na verejných komunikáciách. Pri realizácii stavby nesmie dôjsť k znečisťovaniu 

komunikácií. 

13. Pri uskutočňovaní stavby môže dôjsť k odkrytiu archeologických nálezov. Ich nález je potrebné 

zahlásiť príslušnému orgánu pamiatkovej ochrany a stavebnému úradu. 

14. Pri uskutočňovaní a užívaní stavby sa musí dbať na ochranu životného prostredia aj tým, že 

stavebník nesmie nadmernými negatívnymi vplyvmi obťažovať okolie stavby, napr. hlukom, 

prašnosťou, zápachmi, vibráciami a pod.  

15. Stavebník je povinný uhradiť všetky prípadné škody na cudzích objektoch a zariadeniach, ktoré 

vzniknú počas realizácie stavby.  

16. Stavba bude dokončená najneskôr do 31.07.2020. 

17. Po dokončení stavby stavebník zabezpečí porealizačné zameranie stavby a požiada stavebný 

úrad o kolaudáciu stavby.  

18. Podmienkou vydania kolaudačného rozhodnutia stavby bude aj zabezpečenie vykurovania 

stavby, pripojenie na rozvod vody, elektriny, na kanalizačnú sieť a bezpečného prístupu 

a príchodu k stavbe.  
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19. Stavebník je povinný v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložiť v kolaudačnom konaní aj energetický 

certifikát. 

20. Stavbu je možné užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia. 

21. Pri realizácii stavby je potrebné dodržať všetky podmienky a požiadavky, ktoré boli 

uplatnené k stavbe zo strany dotknutých orgánov. 

 

B. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk k podkladom konania:  

Obec Semerovo (súhlas na stavbu malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (1 ks plynový 

kondenzačný kotol + 1 ks krbová vložka), č. 355/2018 z 27.11.2018):  

1. Odvod emisií zo stacionárnych zdrojov je potrebné riešiť tak, aby bol umožnený ich nerušený 

transport voľným prúdením a zabezpečený dostatočný rozptyl vypúšťaných znečisťujúcich látok 

v súlade s normami kvality ovzdušia a tým zabezpečená ochrana zdravia ľudí a ochrana 

životného prostredia. 

2. Je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie súhlasu podľa § 17 ods.1 písm. a) zákona o ovzduší 

na uvedenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia do užívania. 

3. Pri zmene stavby, druhu používaného paliva a surovín, technologického zariadenia, resp. pri 

zmene využívania MZZO je potrebné požiadať o vydanie súhlasu na jej vykonanie. 

Obec Semerovo (vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy, č. 356/2018-2 z 27.11.2018): 

Splaškové odpadové vody budú odvedené do novej nepriepustnej žumpy KL AN 12 objemu 12 m3. 

Žumpa musí byť vyprázdňovaná oprávnenou osobou, na miesto k tomu určené. Pred uvedením 

žumpy do prevádzky je potrebné vykonanie skúšky tesnosti nádrže. 

Povolenie na stavbu žumpy v zmysle § 36 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z.z. (vodný zákon) v znení 

neskorších predpisov a doplnkov možno vydať len na dobu určitú a to do doby uvedenia do 

prevádzky verejnej kanalizácie v predmetnej lokalite. 

Ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie 

odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy 

predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. Odvoz odpadových vôd 

môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec alebo osoba oprávnená podľa 

osobitného predpisu. Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze 

tomu, kto o odvoz požiadal; doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu 

toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, 

množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a 

adresu čistiarne odpadových vôd. 
Realizácia uvedenej stavby je z hľadiska orgánu štátnej vodnej správy možná. 

C. Účastníci konania: Milan Jamečný, Novomestská 10, 940 02  Nové Zámky; Andrea Jamečná, 

Novomestská 10, 940 02  Nové Zámky; Štefan Klimák, Miletičova 74, 821 09  Bratislava; Eva 

Debnárová, Chalupkova 5, 982 11  Detva; Gabriela Klimáková, 941 32  Semerovo č. 100; Kristián 

Jamečný, 941 32  Semerovo č. 104; Marta Jamečná, 941 32  Semerovo č. 104; Obec Semerovo, 941 

32  Semerovo č. 345; Ing. Peter Juhász, J. Murgaša 37, 940 02  Nové Zámky. 

D. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené, preto nie je potrebné o nich rozhodovať. 

 

O d ô v o d n e n i e 

Orgán štátneho stavebného dohľadu listom č. 223/2018-6 z 26.07.2018 oznámil stavebnému úradu, 

že zistil nepovolenú zmenu stavby. 

Stavebný úrad dňa 28.08.2018 začal z vlastného podnetu konanie podľa § 88 ods. 1 písm. b) 

stavebného zákona o nariadení odstránenia stavby. Súčasne podľa § 88a ods. 1 stavebného zákona 

vyzval vlastníka stavby - stavebníka, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné 
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povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými so stavebným zákonom, najmä 

s cieľmi a zámermi územného plánovania a osobitnými predpismi. 

Stavebný úrad prerokoval porušenie ustanovení stavebného zákona podľa § 105 stavebného zákona. 

Stavebný úrad 23.11.2018 obdržal žiadosť stavebníka o vydanie dodatočného stavebného povolenia 

uvedenej stavby podľa § 88a stavebného zákona. 

Stavebný úrad podľa ustanovení § 88a a § 61 ods. 1 stavebného zákona 30.11.2018 oznámil začatie 

konania o dodatočnom povolení stavby všetkým známym účastníkom konania a dotknutým 

orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od 

ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko zo zisťovania orgánu štátneho stavebného 

dohľadu pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre 

riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 dní odo dňa doručenia 

tohto oznámenia, v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a 

dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská. 

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk 

uvedených v § 88a a § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými 

orgánmi a organizáciami a zistil, že jej dodatočným povolením, dokončením alebo užívaním nie sú 

ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a 

osobitnými predpismi. 

Stavebník v konaní predložil nasledovné doklady: projektovú dokumentáciu, uvedenú v podmienke 

A.1 tohto rozhodnutia s popisom rozostavanosti; kópiu katastrálnej mapy č. zák. K1-5077/2018 

z 19.11.2018; výpis z listu vlastníctva č. 209 z 19.11.2018 a doklady uvedené v časti B tohto 

rozhodnutia.  

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov požadovaných 

osobitnými predpismi a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.  

Vlastník stavby preukázal, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami, 

že je vlastníkom stavby a pozemku zastavaného nepovolenou stavbou. 

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Stavebný úrad 

v priebehu konania o dodatočnom povolení nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu dodatočného 

povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

Stavebný úrad v súlade s § 88a ods. 4 stavebného zákona dodatočne povolil už vykonané stavebné 

práce a určil podmienky na dokončenie stavby. 

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené. 

 

P o u č e n i e 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní, v znení neskorších predpisov, podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia 

rozhodnutia na Obec Semerovo, 941 32 Semerovo č. 345. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní 

riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho 

súdneho poriadku. 

 

 

 

Mgr. Milan Mikulec 

starosta obce 
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Poplatok: Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov položky 61 v spojení s položkou 60 písm. a) ods. 1 vo výške 3 x 50 € a 

položky 60 písm. d) ods. 5 vo výške 30 €, celkom 180 € bol zaplatený dňa 23.11.2018. 

Príloha pre stavebníka: overená projektová dokumentácia stavby 

Doručí sa: 

1. Milan Jamečný, Novomestská 10, 940 02  Nové Zámky 

2. Andrea Jamečná, Novomestská 10, 940 02  Nové Zámky 

3. Štefan Klimák, Miletičova 74, 821 09  Bratislava 

4. Eva Debnárová, Chalupkova 5, 982 11  Detva 

5. Gabriela Klimáková, 941 32  Semerovo č. 100 

6. Kristián Jamečný, 941 32  Semerovo č. 104 

7. Marta Jamečná, 941 32  Semerovo č. 104 

8. Obec Semerovo, 941 32  Semerovo č. 345  

9. Ing. Peter Juhász, J. Murgaša 37, 940 02  Nové Zámky 

 

 

 

Situácia stavby 

 


