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Vec 

OZNÁMENIE K OHLÁSENIU DROBNEJ 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"), posúdil drobnú stavbu, ktorú 8.7.2020 ohlásil 

Marián Kečkéš a Petra Kečkéšová, obaja bytom 941 32 Semerovo č. 36  

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto posúdenia podľa § 57 ods. 2 stavebného zákona oznamuje, 

že 

n e m á   n á m i e t k y 

proti uskutočneniu drobnej stavby 

Úložný priestor k rodinnému domu 

(ďalej len "stavba"), miesto stavby: Semerovo na pozemku registra "C" parc. č. 915/4 v katastrálnom 

území Semerovo v rozsahu uvedenom v ohlásení na účel: skladovanie potrieb k domácnosti a zo 

záhrady. Stavebník ohlásenie doplnil 13.8.2020. 

Podľa ustanovenia § 57 ods. 5 stavebného zákona Vás upozorňujeme, že toto oznámenie stavebného 

úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých 

orgánov požadované podľa osobitných predpisov. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní a užívaní 

stavby dodržať príslušné slovenské technické normy. 

Podľa ustanovenia § 57 ods. 2 stavebného zákona stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú 

stavbu do dvoch rokov odo dňa doručenia tohto oznámenia k ohláseniu drobnej stavby 

stavebníkovi. 

Drobná stavba bude realizovaná v rozsahu uvedenom v priloženej overenej projektovej dokumentácii 

s názvom „Úložný priestor k rodinnému domu“, ktorú v decembri 2019 vypracovala Ing. Soňa 

Turčanová, Opletalova 32, 946 39 Nesvady. 

Stavebník k ohláseniu drobnej stavby ďalej predložil stanovisko Okresného úradu Nové Zámky, 

pozemkového a lesného odboru č. OU-NZ-PLO-2020/15243-02 z 12.8.2020 k pripravovanému 

zámeru na poľnohospodárskej pôde parc. č. 915/4 - záhrada. 

Stavebný úrad si elektronicky vyhotovil kópiu katastrálnej mapy a výpis z listu vlastníctva č. 315 z 

informačných systémov verejnej správy. 

Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Zhotoviteľom bude KEMTECH s.r.o., 941 32 Semerovo č. 

289, IČO: 52564363.  

 

 

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 60a písm. e) ods. 2 vo výške 10 € bol zaplatený dňa 8.7.2020. 

Príloha pre stavebníka: overená projektová dokumentácia 

Doručí sa: 

1. Marián Kečkéš, 941 32  Semerovo č. 36 

2. Petra Kečkéšová, 941 32  Semerovo č. 36 

 

 

 


