
OBEC S E M E R O V O 

941 32  S e m e r o v o   č. 345 

                          
Číslo: 274/2018-6  Semerovo 20.11.2018   

 Právoplatnosť: 
 

 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

 

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"), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť 

o stavebné povolenie, ktorú 05.09.2018 podal 

Ing. Marek Pípa, PhD. a Ing. Gabriela Pípová, obaja bytom 941 32  Semerovo č. 119 

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania rozhodol podľa § 66 stavebného zákona, § 

46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny 

poriadok“) a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 

zákona a vydáva toto 

s t a v e b n é   p o v o l e n i e 

na stavbu 

Rodinný dom - prístavba, prestavba a nadstavba 

(ďalej len „stavba“), miesto stavby: Semerovo na pozemkoch registra "C" parc. č. 924/9 v 924/10 v 

katastrálnom území Semerovo (ďalej len „stavebný pozemok“), ako zmena stavby súpisného čísla 

119, ktorá sa nachádza na pozemku parc. č. 924/9. 

Stručný popis stavby: Rodinný s 1 podzemným podlažím a 2 nadzemnými podlažiami 

pôdorysných rozmerov 10,0 m x 10,0 m sa prístavbou rozšíri smerom na západnú stranu o plochu 

rozmerov 5,0 m x 10,0 m tak, že stavba po zateplení a s dilatáciou medzi existujúcou stavbou 

a prístavbou bude mať pôdorysné rozmery 15,45 m x 10,40 m (odstup prístavby od hranice medzi 

pozemkami parc. č. 924/2 a 924/6 bude 2,75 m). Existujúca plochá strecha sa nahradí sedlovou 

strechou aj nad prístavbou. V podkroví bude schodisko, sklad, izba, kúpeľňa a WC. Hrebeň strechy 

bude vo výške +10,350 m, meranej od podlahy 1. nadzemného podlažia. Nová garáž bude 

v prístavbe s podlahou na úrovni -1,000 m s vjazdom z miestnej komunikácie. Pod vjazdom do 

garáže sa vybuduje dočasná žumpa s objemom 12 m3. Zmena stavby si nevyžaduje zmenu 

zásobovania energiami a vodou. Dažďové vody zo strechy budú dažďovou kanalizáciou odvedené 

do vsakovacieho objektu (nie je predmetom tohto stavebného povolenia). 

Zastavaná plocha: pôvodná 100 m2, po dokončení 150,4 m2, úžitková plocha po dokončení: 426,99 

m2, obytná plocha po dokončení: 123,06 m2. 

Druh stavby: zmena stavby rodinného domu prístavbou a nadstavbou. 

Účel užívania stavby: bývanie a garážovanie. 

A. Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú 

vypracoval zodpovedný projektant Ing. arch. Štefan Starinský (autorizovaný architekt ev. č. 

2133AA), Chorvátska 1, 811 07  Bratislava. Za správnosť, úplnosť a realizovateľnosť stavby je 

zodpovedný projektant.  

2. Žumpa 12 m3 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. 

3. Overená projektová dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka, 

ktorý je povinný ju archivovať spolu so stavebným povolením počas existencie stavby. 
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4. Prípadné zmeny stavby, alebo zmeny v spôsobe užívania stavby, nie je možné uskutočniť bez 

predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

5. Pred začatím stavby stavebník v súlade s § 66 ods. 4 písm. a) a g) stavebného zákona a na 

základe spodrobneného statického výpočtu zabezpečí vypracovanie podrobnejšej dokumentácie 

pre realizáciu stavby. 

6. Stavebník je povinný v súlade s § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona stavebnému úradu 

oznámiť začatie stavby. Stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto rozhodnutie nenadobudne 

právoplatnosť. Právoplatnosť sa vyznačí v záhlaví tohto rozhodnutia. 

7. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na 

to oprávnenou podľa § 75 stavebného zákona. 

8. Pred začiatkom stavebných prác stavebník zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných vedení na 

stavenisku. Pri styku s podzemnými i nadzemnými vedeniami a v ich ochranných pásmach treba 

zabezpečiť ich ochranu prostredníctvom správcov týchto zariadení a počas prác postupovať 

v súlade s ich podmienkami. 

9. Stavba bude uskutočnená zhotoviteľom. Zhotoviteľom bude: GERKO, s.r.o., 941 32 Semerovo 

č. 566, IČO: 36731277. 

10. Stavenisko sa vymedzuje na stavebnom pozemku registra "C" parc. č. 924/9 a 924/10 v 

katastrálnom území Semerovo, iné pozemky sa nebudú využívať ako stavenisko. Stavenisko má 

byť vytvorené v súlade s ustanoveniami § 43i stavebného zákona, § 13 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, nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych 

bezpečnostných a  zdravotných požiadavkách na stavenisko a iných súvisiacich právnych 

predpisov. 

11. Pri 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 v znení neskorších 

predpisov a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. 

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

zahlásiť príslušnému orgánu pamiatkovej ochrany a stavebnému úradu. 

13. Pri uskutočňovaní 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. 

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

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

stavebných výrobkov predloží pri kolaudácii stavby. 

15. O priebehu realizácie stavby je potrebné viesť stavebný denník podľa § 46d stavebného zákona 

a v rozsahu § 28 ods. 1 a 2 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona. 

16. Na stavbe musí byť k dispozícií dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej 

stavby. 

17. Terén okolo stavby môže byť upravený iba tak, aby zrážkové vody zo stavby a stavebného 

pozemku neodtekali na susedné pozemky a aby nespôsobovali ich zamokrenie.  

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

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

v noci, hlukom, prašnosťou, zápachmi, vibráciami a pod.  

19. Pri realizácii stavby nesmie dôjsť k znečisťovaniu komunikácií. 

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

vzniknú počas realizácie stavby.  

21. Stavba bude dokončená najneskôr do 31.12.2022. 
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22. Po dokončení stavby stavebník zabezpečí porealizačné zameranie stavby a požiada stavebný 

úrad o kolaudáciu stavby.  

23. Stavebník je povinný ku kolaudácii stavby zabezpečiť kolaudačné rozhodnutia tých častí stavby, 

ktoré boli povolené špeciálnymi stavebnými úradmi, napr. dažďová kanalizácia a vsakovací 

objekt. 

24. Podmienkou vydania kolaudačného rozhodnutia stavby bude aj zabezpečenie vykurovania 

stavby, pripojenia stavby na rozvod vody, elektrickej energie, na žumpu a zabezpečenie 

bezpečného prístupu a príjazdu k stavbe. 

25. 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. 

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

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

uplatnené k stavbe zo strany dotknutých orgánov. 

28. Podmienky uvedené v  územnom rozhodnutí o umiestnení stavby, ktoré 18.12.2017 vydala 

Obec Semerovo pod č. 257/2017-8, ostávajú v platnosti. 

B. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk a rozhodnutí dotknutých orgánov: 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch (stanovisko na 

účely územného a stavebného konania č.: ORHZ-NZ2-000306/2018-002 z 01.10.2018):  

... s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.  

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce 

podľa stavebného zákona a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou požadujeme ho 

predložiť pri kolaudačnom konaní. 

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie (vyjadrenie 

vodohospodárskeho orgánu č. OU-NZ-OSZP-2018/015308-02-Pr z 11.10.2018):  

Predmetom predloženého projektuje realizácia uvedenej stavby, navrhovanej na pozemkoch parc. č. 

924/9, 924/10, 924/2 kat. územia Semerovo. Súčasťou stavby je dažďová kanalizácia so 

vsakovacím objektom navrhovaná za účelom odvedenia vôd z povrchového odtoku - zo strechy 

rodinného domu - nepriamym vypúšťaním do podzemných vôd. 

Navrhovaná stavba v zmysle predloženého projektu pre vy danie stavebného povolenia je z 

hľadiska ochrany vodných pomerov možná. 

Dažďová kanalizácia a vsakovací objekt je v zmysle § 52 vodného zákona vodnou stavbou, na ktorú 

je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy ako špeciálneho stavebného úradu podľa § 26 

vodného zákona. K žiadosti o stavebné povolenie je potrebné priložiť 2 x PD vypracované odborne 

spôsobilou osobou pre vodohospodárske stavby a náležitosti v zmysle § 8 a § 9 Vyhlášky MŽP SR 

č. 453/2000, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

Zároveň je potrebné požiadať o povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d) 

vodného zákona - vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd (spoločnou žiadosťou 

- stavebné povolenie + osobitné užívanie vôd). Vsakovacie zariadenie musí byť navrhnuté na 

základe inžiniersko - geologického prieskumu. Súčasťou dokumentácie musí byť výpočet 

predpokladaného množstva vypúšťaných vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd za rok. 

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie (vyjadrenie orgánu štátnej 

správy odpadového hospodárstva č. OU-NZ-OSZP-2018/015336-02-Kn z 10.10.2018): 

Pôvodcom odpadov pri stavebných prácach je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, 

pre ktorú tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Pri vykonávaní stavebných prác pre fyzické 

osoby (nepodnikateľa) je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva (dodávateľ stavby). 

Pôvodca odpadov je povinný v súlade so zákonom o odpadoch prednostne zabezpečiť recykláciu 

odpadov pred ich skládkovaním. 

Ku kolaudačnému konaniu je potrebné vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 

79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. K žiadosti o vydanie vyjadrenia 

žiadateľ predloží doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas 

realizácie stavby. Uvedené doklady musia byť od subjektu oprávneného na nakladanie s 
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predmetnými druhmi odpadov, resp. musia preukázať také naloženie s odpadmi, ktoré nie je v 

rozpore so zákonom o odpadoch.  

Obec Semerovo (záväzné stanovisko orgánu na úseku miestnej štátnej správy vo veciach miestnych 

a účelových komunikácií č. 328/2017 z 02.10.2017): 

Realizácia navrhovaného prístupu – úprava vjazdu z miestnej komunikácie na susednú 

nehnuteľnosť je z dopravného hľadiska možná, za predpokladu splnenia nasledovných podmienok: 

• Stavebník je povinný pri realizácii vjazdu z miestnej komunikácie dodržať všeobecné právne 

predpisy a normy (STN 73 6110, STN 73 6101 a STN 73 6056). 

• Uskutočnením stavebných prác nesmie byť znečistená alebo ohrozená verejná miestna 

komunikácia z hľadiska technického stavu, ako aj bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. 

• Minimálne dva týždne pred realizáciou vjazdu a prípojok inžinierskych sietí je potrebné požiadať 

tunajší obecný úrad o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie. 

• Investor je povinný dodržať podmienky 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. 

Obec Semerovo (vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy, č. 315/2018-2 z 24.10.2018):   

Projektová dokumentácia rieši kanalizáciu objektu, odvádzanie splaškových vôd do navrhovanej 

žumpy a existujúcej žumpy. Kanalizácia je realizovaná ako delená. Splašková voda bude odvádzaná 

zo zariaďovacích predmetov cez pripájacie potrubie, splaškové odpadové potrubie a zvodové 

kanalizačné potrubie do 2 žúmp. Zvodové kanalizačné potrubia budú vedené v základoch objektu a 

pod stropom v objekte. Odpadové vody z prístavby budú odvedené do novej nepriepustnej žumpy 

objemu 12 m3 pred prístavbou rodinného domu. 

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: Ing. Marek Pípa, PhD., 941 32  Semerovo 119; Ing. Gabriela Pípová, 941 32  

Semerovo č. 119; Marian Kasák, 941 32  Semerovo č. 119; Gabriela Kasáková, 941 32  Semerovo 

č. 119; Mário Haládik, 524, 941 33  Kolta č. 524; Zdenko Chovan, 941 32  Semerovo č. 116; Eva 

Chovanová, 941 32  Semerovo č. 116; Obec Semerovo, 941 32  Semerovo č. 345; Ing. arch. Štefan 

Starinský, Chorvátska 1, 811 07  Bratislava. 

D. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

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

E. Platnosť rozhodnutia: V zmysle § 67 stavebného zákona toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa 

zo stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Právoplatnosť sa 

vyznačuje v záhlaví tohto rozhodnutia. 

Toto rozhodnutie je v zmysle § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov 

účastníkov konania. 
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O d ô v o d n e n i e 

Dňa 05.09.2018 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto 

dňom bolo začaté stavebné konanie. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané 

18.12.2017 pod č. 257/2017-8. 

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

A.1 tohto rozhodnutia; zmluvu o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy, uzatvorenú 27.09.2018 medzi 

vlastníčkou pozemkov parc. č. 924/9 a 924/10 podľa listu vlastníctva č. 1804 v pomere 1/2 

a stavebníkom a doklady uvedené v časti B tohto rozhodnutia. Stavebný úrad si overil údaje z listu 

vlastníctva č. 1804 elektronicky. 

Stavebný úrad 29.10.2018 oznámil začatie stavebného konania 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 pomery 

staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé 

posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu do 7 pracovných dní od doručenia 

oznámenia, v ktorej mohli 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 § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a 

organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené 

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

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií 

požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre 

napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok 

tohto rozhodnutia. 

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky 

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

konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia 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, 941 32 Semerovo č. 345. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní 

riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho 

súdneho poriadku. 

 

  

 

Marián Kečkéš 

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 € bol zaplatený dňa 05.09.2018. 

Príloha pre stavebníka: overená projektová dokumentácia  

Doručí sa: 

1. Ing. Marek Pípa, PhD., 941 32  Semerovo 119 

2. Ing. Gabriela Pípová, 941 32  Semerovo č. 119 

3. Marian Kasák, 941 32  Semerovo č. 119 

4. Gabriela Kasáková, 941 32  Semerovo č. 119 

5. Mário Haládik, 524, 941 33  Kolta č. 524 

6. Zdenko Chovan, 941 32  Semerovo č. 116 

7. Eva Chovanová, 941 32  Semerovo č. 116 

8. Obec Semerovo, 941 32  Semerovo č. 345 

9. Ing. arch. Štefan Starinský, Chorvátska 1, 811 07  Bratislava 

 

 

 


