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ROZHODNUTIE 

O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY A POVOLENÍ UŽÍVANIA 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") 11.9.2020 z vlastného podnetu začala konanie a preskúmal doklady predložené 

v konaní, posúdil súlad stavby s územnoplánovacou dokumentáciou a na základe tohto posúdenia 

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“) dospel k záveru, 

že stavba nie je v rozpore s verejnými záujmami a možno vlastníkovi ako stavebníkovi, ktorým je  

PaedDr. Dušan Mikulec, MPH, Zohorská 163/69, 900 55 Lozorno 

(ďalej len "stavebník"), vykonané stavebné práce na stavbe dodatočne povoliť a zároveň podľa 

§ 88a ods. 9 a § 82 ods. 1 stavebného zákona vydáva 

p o v o l e n i e   n a   u ž í v a n i e 

stavby 

„Rekonštrukcia rodinného domu na zariadenie podporovaného bývania“ 

(ďalej len "stavba"), miesto stavby: Semerovo, zmena stavby súpisného čísla 478 na pozemkoch 

registra "C" parc. č. 648/11 a 648/12 v katastrálnom území Semerovo, stavba na novom pozemku 

parc. č. 648/33 podľa geometrického plánu č. 239/2020. 

Stručný popis stavby: Prístavbou rodinného domu súpisného čísla 478 bez podzemného podlažia 

sa zmenili max. vonkajšie pôdorysné rozmery stavby na 7,29 m x 50,76 m. Na prízemí sa nachádza 

obytná bunka pre 6 osôb a chránená dielňa so zimnou záhradou. Stavebnými úpravami sa 

v podkroví vytvorila obytná bunka pre 6 osôb a kancelária správcu. Stavba je zásobovaná 

elektrickou energiou, plynom a vodou prípojkami, napojenými na verejné siete, splaškové vody sa 

odvádzajú do žumpy objemu 12 m3 na pozemku parc. č. 648/11. Dažďové vody zo strechy sú voľne 

zvedené na terén. Na uvedenom pozemku sú vytvorené 3 miesta na odstavenie vozidiel s vjazdom 

z miestnej komunikácie. Zastavaná plocha: 331 m2, úžitková plocha: prízemie 236,45 m2, podkrovie 

156,86 m2, spolu 393,31 m2, obytná plocha: prízemie 72,93 m2, podkrovie 88,57 m2, spolu 393,31 

m2. 

Účel užívania stavby: rodinný dom slúžiaci pre potreby zariadenia podporovaného bývania. 

Pre užívanie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavebný úrad dodatočne povoľuje dokončenú stavbu v súlade s overenou projektovou 

dokumentáciou pre dodatočné povolenie, ktorú v 06/2020 vypracovala  projektantka Ing. arch. 

Jarmila Konečná, ATELIÉR KUSÁ, spol. s r.o., Prievozská 37, 821 09 Bratislava. Overená 

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

povinný ju archivovať spolu s týmto rozhodnutím počas existencie stavby.  

2. Za technické riešenie stavby je zodpovedný projektant. 

3. Prípadné zmeny stavby, alebo zmeny v spôsobe užívania stavby, nie je možné uskutočniť bez 

predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

4. Stavebník je povinný zabezpečiť odstránenie nasledovných nedostatkov, uvedených 

v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra č. IPNR_OBOZP/KON/2021/3568-2021/6310 

z 26.4.2021:  
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06 Prevádzkové budovy a objekty 

Objekty alebo časti objektov nevýrobného charakteru – 0602 

1. Všetky určené únikové cesty neboli označené, čo je porušením § 6 ods. 1 písm. a) zák. č. 

124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 124/2006 Z.z.) a § 4 čl. 4.5 prílohy č. 1 

NV č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko 

(ďalej len NV č. 391/2006 Z.z.) 

2. Zábradlie pochôdznej plochy schodišťového ramena, ktoré sa nachádza vo výške cca 2 m nad 

otvoreným priestorom nemalo pri podlahe ochrannú lištu s najmenšou výškou 100 mm, čo je 

porušením ust. § 6 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. 

nedodržaním bezpečnostnej úrovne vyplývajúcej z čl. 4.3.1 STN 74 3305:2014 

3. Priehľadné balkónové dvere neboli primerane označené v úrovni očí, čo je porušením 

ustanovenia § 4 a bod 11.2 Prílohy č. 1 NV č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a 

zdravotných požiadavkách na pracovisko 

4. Neboli vykonané primerané opatrenia a ochranné zariadenie, tam kde hrozí pád osôb - po 

otvorené balkónových dvier na prvom nadzemnom podlaží v miestnosti pre administratívne 

úkony ostal voľný priestor, čo je porušením ustanovenia § 4 a bod 12.5 Prílohy č. 1 NV č. 

391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko 

007 VTZ – EZ 

EZ- preventívne činnosti – 0703 

5. Elektrické zariadenie (rozvádzač č. 1) nebolo opatrené výrobným štítkom (neboli vypísané) na 

viditeľnom mieste, čo je porušením § 6 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na § 38 ods. 1 zák. č. 

124/2006 Z.z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne upravenej v čl. 4.9 STN 33 3210:1986 

6. Elektrické zariadenie (rozvádzač č. 2 - pri vchode na poschodie) nebolo opatrené výrobným 

štítkom (neboli vypísané) na viditeľnom mieste, čo je porušením § 6 ods. 1 písm. a) v 

nadväznosti na § 38 ods. 1 zák. č. 124/2006 Z.z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne upravenej v 

čl. 4.9 STN 33 3210:1986 

7. V rozvádzači č. 1 neboli v plnom rozsahu označené hlavné istiace prvky, čo je porušením § 6 

ods. 1 písm. a) v nadväznosti na § 38 ods. 1 zák. č. 124/2006 Z.z., nedodržaním bezpečnostnej 

úrovne, ktorá vyplýva z čl. 4.10 STN 33 3210 :1986 

8. V rozvádzači č. 2 pri vchode na poschodie neboli v plnom rozsahu označené hlavné istiace 

prvky, čo je porušením § 6 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na § 38 ods. 1 zák. č. 124/2006 Z.z., 

nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 4.10 STN 33 3210 :1986 

EZ - technický stav – 0704 

9. Zariadenie na spaľovanie plynu nebolo ochranne pospojované, čo je porušením § 6 ods. 1 písm. 

a) v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne, 

ktorá vyplýva z čl. 411.3.1.2 STN 33 2000-4-41:20019 

Tlakové zariadenia – 0708 

10. Nebola predložená OP a OS tlakovej nádoby stabilnej - zn. imera výr. č. Z4183329, 

nachádzajúcej sa v miestnosti s kotlom, čo je porušením ustanovenia § 13 ods. 2 zák. č. 

124/2006 Z.z. 

Stavebník je povinný písomne oznámiť odstránenie zistených nedostatkov Inšpektorátu práce 

Nitra v termíne do 30 dní od prevzatia tohto rozhodnutia. 

5. 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. 

6. Pri užívaní stavby je potrebné dodržiavať všetky podmienky kladené dotknutými orgánmi a 

podmienky, ktoré sú určené osobitnými predpismi. 

7. Užívaním stavby nesmú byť ohrozované práva a právom chránené záujmy dotknutých. 

8. Pri užívaní stavby je potrebné zabezpečiť, aby bolo čo najmenej dotknuté životné prostredie a 

je potrebné vykonávať také opatrenia, aby užívaním nebolo rušené okolie. 

9. Stavba sa bude užívať iba na účel a v súlade s podmienkami, uvedenými vo výrokovej časti 

tohto rozhodnutia. 

10. Vlastník stavby je povinný udržiavať stavbu v dobrom stavebnom stave v zmysle § 86 

stavebného zákona. 
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Podmienky vyplývajúce zo stanovísk a rozhodnutí dotknutých orgánov:  

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch (rozhodnutie č. 

266/4/2020 z 6.11.2020): 

... s návrhom na uvedenie priestorov Zariadenia podporovaného bývania v Semerove č. 478 do 

prevádzky s poskytovaním pobytovej formy sociálnej služby sa súhlasí. 

Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor (stanovisko č. OU-NZ-PLO-

2020/019243-002 z 27.10.2020): 

... 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 a tohto stanoviska. Zmenu druhu 

pozemku vykoná Okresný úrad Nové Zámky, katastrálny odbor, Podzámska 25, 940 01 Nové 

Zámky. 

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

správy ochrany prírody a krajiny č. OU-NZ-OSZP-2021/006258-002 z 10.2.2021): 

Nakoľko sa predmetná stavba nachádza v zastavanom území obce, kde na území v zmysle zákona 

platí prvý stupeň ochrany, Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie 

nevydáva záväzné stanovisko na vydanie povolenia na zmenu v užívaní stavby a dodatočného 

stavebného povolenia podľa § 9 ods. 1 písm. e) a f) zákona. 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch (stanovisko č. 

ORHZ-NZ2-2021/000019-002 zo 7.1.2021): 

... s projektovou dokumentáciou 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 stavby požadujeme 

predložiť pri kolaudačnom konaní. 

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

a účelových komunikácií a vlastníka miestnych komunikácií č. 364/2020 z 15.10.2020): 

... je z dopravného hľadiska nemá námietky s realizáciou stavby v navrhovanej lokalite, za 

predpokladu splnenia nasledovných podmienok: 

- Stavebník je pri realizácii prác povinný dodržať platné všeobecne záväzné právne predpisy a 

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

- Realizáciou stavby nesmie byť znečistená alebo ohrozená miestna komunikácia, z hľadiska 

technického stavu (mechanické poškodenie) a narušenia odvodňovacieho systému, ako aj 

bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. 

- Realizácia predmetnej stavby podľa predloženého projektu nezasahuje do povrchu priľahlej 

miestnej komunikácie. 

- Dodávateľ stavebných prác je povinný stavenisko zabezpečiť proti prípadnému úrazu 

okoloidúcich osôb a zabezpečiť počas celej doby bezproblémový prístup občanov k svojim 

nehnuteľnostiam pešo aj vozidlom. 

- 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 príslušného orgánu štátnej vodnej správy č. 362/2020-2 z 14.10.2020):  

Splaškové odpadové vody budú odvedené do novej nepriepustnej prefabrikovanej žumpy 

s úžitkovým objemom 12,0 m3 ... v zadnej časti pozemku vedľa rodinného domu. Žumpa musí byť 
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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. 

Obec Semerovo (súhlas na stavbu č. 363/2020-2 z 13.10.2020 a na užívanie malého zdroja 

znečisťovania ovzdušia (plynový kotol), č. 363/2020-4 zo 14.10.2020):  

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

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

Západoslovenská distribučná, a.s. (stanovisko č. CZ 93184/2020 z 11.12.2020… 

 Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VN a NN vedení definovaných podľa § 43 

Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z.  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby 

a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do 

styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb 

vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v 

blízkosti VN a NN vedení. 

 Nadzemné elektrické vedenia nachádzajúce sa v záujmovej oblasti je treba rešpektovať podľa 

viditeľnej prítomnosti a výkopovými prácami nesmú byť poškodené. 

 V danej lokalite sa nenachádzajú podzemné elektrické NN ani VN káblové vedenia v majetku 

Západoslovenská distribučná, a.s. 

 Berieme na vedomie, že stavba nepožaduje zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacizty 

dohodnutej pre MS 3107010600, prípojka je jestvujúca. 

 Zodpovednosť za technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant. 

 Pri jednaniach v hore uvedenej veci na ZSD požadujeme predložiť toto stanovisko, resp. jeho 

kópiu. 

 Toto stanovisko a podmienky v ňom uvedené sú platné dva roky od jeho vydania. 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Nové Zámky (vyjadrenie č. 94040/2020 

z 9.12.2020): 

1. K PD „Vodovodnej prípojky RD“ sme sa vyjadrili listom č.j. 46368/2019 zo dňa 21.6.2019, 

investor má uzavretú zmluvu na odber vody z verejného vodovodu ev.č.odb.89 363 881. 

2. Z verejného vodovodu je možné odobrať požiarnu vodu v max. množstve 6,0 l/s. Pitnú vodu je 

možné použiť na hasenie požiaru pokiaľ bude vo verejnom vodovode dostatočný tlak a množstvo 

vody. Požiarnu vodu v zmysle požiadaviek Vyhl. č. 699/2004 Z.z. O zabezpečení stavieb vodou 

na hasenie požiarov negarantujeme. 

3. Pri realizácii stavby žiadame dodržať súvisiace STN a zákon č. 442/2002 Z.z. 

4. Predložený projekt stavby za splnenia podmienok nášho vyjadrenia odsúhlasujeme. 

SPP - distribúcia, a.s. (vyjadrenie č. TD/KS/0281/2020/Pe z 8.12.2020): 

Základné technické parametre navrhovaného plynárenského zariadenia: 

existujúci pripojovací plynovod: STL DN 32        dĺžka:      m     prevádzkový tlak: 300,00 kPa 

Súhlasí s realizáciou vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok: 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

 Stavebník je povinný dodržať ochranne a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských 
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zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike, 

 stavebník je povinný 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 

prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk 

(časť E-služby), 

 v záujme predchádzaniu poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu jeho prevádzky a/alebo 

prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 

100 m bezplatne, 

 stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 

prostredníctvom online  formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-

distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením zemných prác. V prípade 

neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú 

inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom 

pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 

300,- € až 150000,- €,  

 stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vhlášky č. 

508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov – súvisiacich 

technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä 702 01, 702 02, 700 02, 

 stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v predchádzajúcom 

vyjadrení SPP-D k Žiadosti o vyjadrenie k zmene na existujúcom odbernom mieste číslo 

6008401120. 

TECHNICKÉ PODMIENKY: 
 Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z 

dôvodu potreby prevádzkovateľa plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, 

údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) 

plynárenských zariadení, 

 stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu 

od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a středotlakého (ďalej ako „STL“) 

plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) 

plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, 

bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to 

pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie, 

 pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu 

NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL 

plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania obnažiť 

plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia 

plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) 

zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto 

stanoviska, 

 v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL 

plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, nie 

je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými 

sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred 

požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác, 

 ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný 

kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Ivan Hýbela, email: ivan.hybela@spp-

distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a 

http://www.spp-distribucia.sk/
http://www.spp-distribucia.sk/
http://www.spp-distribucia.sk/
mailto:ivan.hybela@spp-distribucia.sk
mailto:ivan.hybela@spp-distribucia.sk
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obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do 

stavebného denníka, 

 stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie 

činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení, 

 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,  

 stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, proti poškodeniu, káble, ostatné inžinierske 

siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu, 

 stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D 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, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu 

ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti, 

 upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať 

podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v 

ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení 

Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského 

zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, 

prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného 

zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, 

 v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej 

siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať 

stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod., 

 v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej 

siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby, 

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

uzáveru plynu (HUP), 

 stavebník je povinný umiestniť hlavný uzáver plynu (HUP), 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: žiadne. 

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 20.11.2022, ak stavebník túto lehotu zmešká, je 

povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska. 

V prípade, že stavba má byť v budúcnosti pripojená na distribučnú sieť prevádzkovanú SPP-D, je 

stavebník povinný podať pred začatím stavebného konania žiadosť o pripojenie k distribučnej sieti, 

a to na tlačive, prípadne prostredníctvom aplikácie zverejnenej na webovom sídle SPP-D 

(www.spp-distribucia.sk).  

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

dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska 

vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých 

bolo toto stanovisko vydané. 

Technická inšpekcia, a.s., Pracovisko Nitra (odborné stanovisko k projektovej dokumentácii č. 

7168/4/2020 z 4.1.2021): 

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti 

technických zariadení uvádzame zistenia a pripomienky, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v 

procese výstavby: 
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Pripomienky a upozornenia: 

2.1 Výpočet zabezpečovacieho zariadenia nie je vykonaný podľa platnej STN EN 12 828+A1:2014, 

zaradenie expanznej nádoby nie je v súlade s prílohou č. 1, vyhlášky č. 508/2009 Z.z. (TZ). 

2.2 Dvere môžu byť zasklené až od výšky 400 mm, alebo musia byť zasklené nerozbitným sklom, 

riešte v zmysle  bodu 1.6.2 prílohy k vyhláške č. 532/2002 Z.z. (STA). 

2.3 Podlahy (spoločné priestory, hygienické zariadenia) musia mať protišmykovú úpravu povrchu 

v súlade s § 19 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 532/2002 Z.z. (STA). 

2.4 Podlaha balkóna a loggie musí byť vodotesná s protišmykovou úpravou v súlade s § 32 ods. 4 

vyhlášky č. 532/2002 Z.z. (STA) 

2.5 Schodisko - prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena je potrebné opticky odlíšiť 

od okolitej podlahy a povrch stupňov musí byť riešený s protišmykovou úpravou povrchu v 

súlade s čl. 35 a čl. 36 STN 73 4130. (STA) 

2.6 Šikmá strecha stavby so sklonom strešných rovín viac ako 25° musí mať zachytávač 

zosúvajúceho sa snehu v súlade s § 26 ods. 6 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. (STA) 

2.7 Vodomerná šachta - prielezné otvory v málo používaných vstupných otvoroch do šácht alebo 

kanálov nesmú mať nijaký rozmer menší ako 0,6 m. Uvedený rozmer sa nesmie zužovať 

rebríkmi alebo stúpačkami, je potrebné riešiť v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 

59/1982 Zb. (STA) 

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb 

a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu 

ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: 

Dodávateľ vykonávajúci montážne práce technologického zapojenia vyhradeného technického 

zariadenia - tlakového zariadenia - Expanzné nádoby zabezpečí realizačný projekt (konštrukčnú 

dokumentáciu) podľa § 5 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. 

Realizačný projekt (konštrukčná dokumentácia) technologického zapojenia - kotolne je potrebné 

posúdiť podľa § 5 ods. 3, vyhlášky č. 508/2009 Z.z, 

Uvedené pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia, 

Účastníkmi konania sú: PaedDr. Dušan Mikulec, MPH, Zohorská 163/69, 900 55 Lozorno; Obec 

Semerovo, 941 32 Semerovo č. 345; Tibor Gažik, 941 32 Semerovo č. 479; Oľga Gažiková, 941 32  

Semerovo č. 479; Mgr. Michal Müller, 966 11 Trnavá Hora; Ing. Barbora Juliana Müllerová 

Neusch, Hviezdoslavova 281/18, 965 01 Žiar nad Hronom; Ing. arch. Jarmila Konečná, ATELIÉR 

KUSÁ, spol. s r.o., Prievozská 37, 821 09 Bratislava; Ing. Rastislav Mikula, Francúzskych 

partizánov 70, 038 61 Vrútky. 

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 

Obec Semerovo, ako príslušný stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka o vydanie dodatočného 

povolenia stavby a návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia, podaných 26.8.2020 zistil, že 

zmena stavby súpisného čísla 478 bola uskutočnená bez stavebného povolenia, preto 11.9.2020 

začal z vlastného podnetu konanie a po doplatení správneho poplatku 22.9.2020 oznámil začatie 

konania podľa § 88 ods. 1 písm. b) stavebného zákona o nariadení odstránenia stavby. Stavebný 

úrad súčasne v súlade s § 88a ods. 1 stavebného zákona vyzval vlastníka stavby - stavebníka, aby 

v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými 

záujmami chránenými stavebným zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania a 

osobitnými predpismi. Zároveň konanie v súlade s § 29 ods. 1 správneho poriadku rozhodnutím 

prerušil.  

Obec Semerovo, ako príslušný orgán územného plánovania 21.9.2020 vydala k pripravovanému 

zámeru s názvom „Rekonštrukcia rodinného domu na zariadenie podporovaného bývania“ záväzné 

stanovisko, podľa ktorého stavbou dotknuté pozemky nie sú v rozpore so zásadami a cieľmi 

územného plánovania stanovenými v záväznej časti platného územného plánu, ani v rozpore s 
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verejnými záujmami alebo záujmami obce. Výstavba je na pozemkoch v Obci Semerovo 

z územnoplánovacieho hľadiska možná. 

Stavebník v konaní postupne do 3.3.2021 predložil nasledovné doklady: projektovú dokumentáciu, 

uvedenú v podmienke 1 tohto rozhodnutia; geometrický plán č. 239/2020 na zameranie stavby p. č. 

648/33, ktorý 23.11.2020 vyhotovil, 24.11.2020 autorizačne overil Ing. Gabriel Ozorai a 4.12.2020 

úradne overil Okresný úrad Nové Zámky, katastrálny odbor pod č. 1710/20; prehlásenie stavebného 

dozoru, ktorým bol Ing. Rastislav Mikula, Francúzskych partizánov 70, 038 61 Vrútky; vyjadrenie 

Okresného úradu Nové Zámky, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-NZ-OSZP-

2020/022533-002 z 15.12.2020 ku kolaudácii o nakladaní s odpadmi; energetický certifikát č. 

186280/2020/11/009112008/EC, ktorý 12.10.2020 vyhotovila Ing. Miriam Suchomelová. 

Po predložení a preskúmaní predpísaných podkladov stavebný úrad 24.3.2021 vo veci nariadil ústne 

pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 14.4.2021, na ktorom sa zistili na stavbe závady 

brániace užívaniu stavby a neboli predložené predpísané doklady, preto stavebný úrad pri ústnom 

pojednávaní 14.4.2021 a výzvou č. 315/2020-12 z 11.5.2021 v súlade s § 81 ods. 3 stavebného 

zákona vyzval stavebníka na odstránenie zistených nedostatkov. 

Na ústnom pojednávaní stavebník predložil aj správu o odbornej prehliadke a skúške plynového 

zariadenia a zápis č. 3/2019 z tlakovej skúšky - skúšky pevnosti a tesnosti odberného plynového 

zariadenia, ktorú 4.2.2019 vyhotovil Emil Ftáček – revízny technik; správu č. 20443 o odbornej 

prehliadke a odbornej skúške elektrickej inštalácie, ktorú 6.10.2020 vyhotovil Tibor Takács – 

revízny technik; správu č. 20367 o odbornej prehliadke a odbornej skúške ochrany pred bleskom, 

ktorú 12.8.2020 vyhotovil Tibor Takács – revízny technik a zápis o vykonaní kontroly a údržby 

plynového spotrebiča, ktorú 14.5.2020 vyhotovil Ľuboš Blaško – inštalatér a vyhlásenia o vhodnosti 

o použitých stavebných výrobkov. 

Inšpektorát práce Nitra 27.4.2021 elektronicky doručil stavebnému úradu záväzné stanovisko č. 

IPNR_OBOZP/KON/2021/3568-2021/6310 z 26.4.2021, podľa ktorého zistil nedostatky, ktoré 

bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby, preto súhlasil 

s vydaním kolaudačného rozhodnutia s podmienkou, aby stavebný úrad zaviazal stavebníka 

odstrániť uvedené nedostatky a oznámiť ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce v lehote do 

30 dní od prevzatia tohto rozhodnutia, tak ako je to uvedené v podmienke č. 1 tohto rozhodnutia. 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Nové Zámky 7.5.2021 prostredníctvom 

elektronickej pošty doručil stavebnému úradu súhlasné stanovisko č. ORHZ-NZ-2021/000220-003 

z 5.5.2021 na účely kolaudácie stavby. 

Stavebník 14.5.2021 predložil stavebnému úradu nasledovné doklady: pôdorys skutočného 

vyhotovenia 2. NP, rez A-A a pohľady; prehlásenie stavebníka o odstránení zistených nedostatkov 

(vyrovnanie rôznych výšok stupňov schodiska, osadenie zábran a madiel v zimnej záhrade, 

dotiahnutie zábradlia vedúceho na 2. NP, protišmykové úpravy povrchu stupienkov v sprchách 

a osadenie zábradlia na vonkajšie dvere kancelárie správcu); zápis o tlakovej skúške vodovodnej 

inštalácie, o tlakovej a funkčnej skúške ÚK a o tlakovej a funkčnej skúške kanalizácie, ktorý 

4.3.2020 vyhotovil Ľuboš Blaško – inštalatér; protokoly o skúške vodotesnosti požiarnej nádrže 

z 26.4.2021 a o skúške vodotesnosti žumpy z 29.4.2021, ktoré vyhotovil Ing. Rastislav Mikula – 

stavebný dozor a potvrdenie č. 21/2021 o vykonaní preskúšania komína – dymovod plynového 

kotla, ktoré 27.4.2021 vyhotovil Bc. Tibor Kocsis – revízny technik komínov. 

Stavebný úrad si elektronicky vyhotovil kópiu katastrálnej mapy a výpis z listu vlastníctva č. 159 z 

informačných systémov verejnej správy. 

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

že je vlastníkom stavby a pozemku zastavaného nepovolenou stavbou. 

Pretože stavba je už dokončená, stavebný úrad s konaním o dodatočnom povolení stavby v súlade s 

§ 88a ods. 9 stavebného zákona spojil konanie o kolaudácii predmetnej stavby a oznámil začatie 

konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. 
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Na prerokovanie žiadosti súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 

14.4.2021, výsledku ktorého bol spísaný záznam.  

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť a návrh z hľadísk 

uvedených v § 88a, § 62 a § 81 stavebného zákona, prerokoval ich s účastníkmi konania a 

s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že dodatočným povolením a užívaním stavby 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. 

Predložená projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. 

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu dodatočného povolenia 

stavby a povolenia užívania stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku 

tohto rozhodnutia. 

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené. 

Upozornenie: Stavba sa nesmie začať užívať, pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť. 

 

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 

  

 

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

neskorších predpisov položky 60 písm. g) vo výške 300 € bol zaplatený 26.8.2020 a položky 62a 

písm. g) vo výške 60 € bol zaplatený 22.9.2020, celkom 360 €. 

Príloha pre stavebníka: overená projektová dokumentácia 

Doručí sa: 

1. PaedDr. Dušan Mikulec, MPH, Zohorská 163/69, 900 55  Lozorno 

2. Obec Semerovo, 941 32  Semerovo č. 345 

3. Tibor Gažik, 941 32  Semerovo č. 479 

4. Oľga Gažiková, 941 32  Semerovo č. 479 

5. Mgr. Michal Müller, 966 11  Trnavá Hora, adresa na doručenie: 941 32  Semerovo č. 477 

6. Ing. Barbora Juliana Müllerová Neusch, Hviezdoslavova 281/18, 965 01  Žiar nad Hronom,      

adresa na doručenie: 941 32  Semerovo č. 477 

7. Ing. arch. Jarmila Konečná, ATELIÉR KUSÁ, spol. s r.o., Prievozská 37, 821 09  Bratislava 

8. Ing. Rastislav Mikula, Francúzskych partizánov 70, 038 61 Vrútky 

Na vedomie: Inšpektorát práce, Jelenecká 49, 949 01  Nitra 


