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

                          
Číslo: 397/2018-6  Semerovo 07.03.2019   

 Právoplatnosť: 
 

 

ROZHODNUTIE 

O POVOLENÍ ZMENY STAVBY PRED JEJ DOKONČENÍM 

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"), preskúmal žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením, ktorú 17.12.2018 podal 

Marian Szlávik, J.G.Tajovského 8, 941 31 Dvory nad Žitavou a Martina Kováčová, 

Mudroňovská cesta 88/16, 946 57 Svätý Peter (ďalej len "stavebník"), a na základe tohto 

preskúmania podľa § 41 a § 68 stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní, v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) 

p o v o ľ u j e 

zmenu stavby 

Rodinný dom a garáž 

v členení:  SO 01 Rodinný dom 

SO 02 Garáž 

SO 03 Žumpa 

SO 06 STL pripojovací plynovod 

SO 07 Vodovodná prípojka 

(ďalej len "stavba") v Obci Semerovo na pozemku registra "C" parc. č. 909/8 v katastrálnom území 

Semerovo, prípojky plynu a vody aj na pozemku parc. č. 925/3, uskutočňovanej na základe 

rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia č. 189/2018-3 zo dňa 23.07.2018. 

Stručný popis povolených zmien: Povoľuje sa zmena pôdorysných rozmerov rodinného domu z 

pôvodne povolených 17,0 m x 8,4 m na 17,0 m x 10,4 m a garáže pôdorysných rozmerov 6,0 m x 

4,0 m na dvojgaráž rozmerov 6,0 m x 6,0 m. 

A/ Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto ďalšie záväzné podmienky: 

1. Povoľujú sa nasledovné zmeny stavby a platného stavebného povolenia v tomto rozsahu: zmena 

pôdorysných rozmerov rodinného domu z pôvodne povolených 17,0 m x 8,4 m na 17,0 m x 10,4 

m a garáže pôdorysných rozmerov 6,0 m x 4,0 m na dvojgaráž rozmerov 6,0 m x 6,0 m, ako je 

to vyznačené na situácii na poslednej strane tohto rozhodnutia.  

2. Zmena stavby bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v konaní, ktorú 

v 10.2018 vypracoval Ing. Ivan Thomka (autorizovaný stavebný inžinier ev. č. 0122*A1), 

Architektonicko-projektový ateliér 4A s.r.o., P.O.BOX 118, 940 01 Nové Zámky, prípadné 

ďalšie zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Overená 

projektová dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka, ktorý je 

povinný ju archivovať spolu so stavebným povolením počas existencie stavby. 

3. So zmenou stavby nesmie byť začaté, pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť. 

Právoplatnosť sa vyznačuje v záhlaví tohto rozhodnutia. 

4. Ostatné podmienky stavebného povolenia č. zo dňa, ostávajú v platnosti v plnom rozsahu. 

 

B/ Podmienky vyplývajúce zo stanovísk a rozhodnutí dotknutých orgánov:  

Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor (vyjadrenie – stanovisko  

k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde parc. č. 909/8, č. OÚ-NZ-PLO-2019/3288-

02 z 30.01.2019): 



Č. 397/2018-6 str. 2 

 
... súhlasí s navrhovaným zámerom realizácie stavby na poľnohospodárskej pôde za dodržania 

týchto podmienok: 

Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko 

až do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletom drevín. 

1. Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a 

účelné využitie. 

2. Po realizácii výstavby za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri 

nehnuteľnosti podľa § 3 ods. 2 zákona požiadať o zmenu druhu poľnohospodárskeho pozemku 

zo záhrady na ostatnú plochu s predložením porealizačného geometrického plánu, rozhodnutia o 

pridelení súpisného čísla na stavbu, kolaudačného rozhodnutia. Zmenu druhu pozemku vykoná 

Okresný úrad Nové Zámky, katastrálny odbor, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky. 

C/ Účastníci konania: Marian Szlávik, J.G.Tajovského 8, 941 31  Dvory nad Žitavou; Martina 

Kováčová, Mudroňovská cesta 88/16, 946 57  Svätý Peter; Obec Semerovo, 941 32  Semerovo č. 

345; Peter Baláž, 941 32  Semerovo č. 233; Ivana Balážová, Komárňanská 49, 940 02  Nové 

Zámky; Martina Hlavačková, Vácka 4103/4, 018 41  Dubnica nad Váhom; Matej Bohoš, Wolkrova 

1084/17, 851 01  Bratislava; Ing. Ivan Thomka, Architektonicko-projektový ateliér 4A s.r.o., 

P.O.BOX 118, 940 01  Nové Zámky; Milan Svrček, Tajovského 1881/71, 941 31  Dvory nad 

Žitavou. 

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 

Dňa 17.12.2018 podal stavebník žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením; týmto dňom bolo 

začaté konanie. Zmena stavby sa dotýka stavby, na ktorú stavebný úrad 23.07.2018 vydal stavebné 

povolenie  pod č. 189/2018-3. 

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk 

uvedených v § 37 a § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými 

orgánmi a organizáciami v rozsahu, akom sa zmena dotýka práv, právom chránených záujmov 

alebo povinností účastníkov konania, ako aj záujmov chránených dotknutými orgánmi a zistil, že 

umiestnením a realizáciou zmeny stavby pred jej dokončením nie sú ohrozené záujmy chránené 

stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi. 

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov požadovaných 

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

Projektová dokumentácia zmeny stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a 

podmienky územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu 

konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na zmenu stavby. Stavebný úrad preto 

rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

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,. 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 60 písm. a) ods. 1 vo výške 50 € a položky 60 písm. d) ods. 1 vo 

výške 30 €, celkom 80 € bol zaplatený dňa 17.12.2018. 

Príloha pre stavebníka: overená projektová dokumentácia zmeny stavby 

Doručí sa: 

1. Marian Szlávik, J.G.Tajovského 8, 941 31  Dvory nad Žitavou 

2. Martina Kováčová, Mudroňovská cesta 88/16, 946 57  Svätý Peter 

3. Obec Semerovo, 941 32  Semerovo č. 345 

4. Peter Baláž, 941 32  Semerovo č. 233 

5. Ivana Balážová, Komárňanská 49, 940 02  Nové Zámky 

6. Martina Hlavačková, Vácka 4103/4, 018 41  Dubnica nad Váhom 

7. Matej Bohoš, Wolkrova 1084/17, 851 01  Bratislava 

8. Ing. Ivan Thomka, Architektonicko-projektový ateliér 4A s.r.o., P.O.BOX 118,  

    940 01  Nové Zámky 

9. Milan Svrček, Tajovského 1881/71, 941 31  Dvory nad Žitavou 

 

 

 


