
OBEC    S E M E R O V O 

941 32   S e m e r o v o   č. 345 

                          
Číslo: 402/2020-6  Semerovo 15.4.2021 

   Právoplatnosť: 
 

 
 

 

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"), dňa 20.11.2020 z vlastného podnetu začal konanie, preskúmal doklady 

predložené v konaní a 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 vlastníkom ako 

stavebníkom, ktorými sú  

Ján Ivan a Katarína Ivanová, obaja bytom 941 32 Semerovo č. 493 

(ďalej len "stavebník"), vykonané stavebné práce na zmene stavby  

Rodinný dom 

v členení:  Rodinný dom OPÁL 62/190 

Vodovodná prípojka 

Elektrická prípojka 

Prípojka STL plynovodu 

Kanalizačná prípojka 

Žumpa 

(ďalej len "stavba"), v Semerove na pozemku registra "C" parc. č. 9/1 v katastrálnom území 

Semerovo  

d o d a t o č n e   p o v o l i ť 

a súčasne 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 na pozemku register "C" parc. č. 9/1 v katastrálnom území Semerovo, rodinný dom na 

novom pozemku parc. č. 9/4 podľa geometrického plánu č. 11/2018 z 25.1.2019. 

Stručný popis zmien stavby: Stavba bola stavebným úradom povolená rozhodnutím č. 38/2008-

04-STA z 5.11.2008. Počas výstavby došlo k nasledovnej zmene: povolená garáž sa nevybudovala 

ako samostatne stojaca, ale ako prístavba k juhovýchodnej stene rodinného domu a ku garáži sa 

pristavala krytá terasa, teda pôdorysné rozmery povolenej stavby sa rozšírili o plochu nepovolenej 

prístavby rozmerov 7,21 m x 8,18 m. V miestnosti č. 1.06 Obývacia izba sa nerealizoval krb, preto 

užívanie stavby sa povoľuje bez krbu. 

Popis rozostavanosti stavby: stavebné práce na stavbe sú dokončené. 

Účel užívania stavby: bývanie a garážovanie. 
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Pre užívanie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavebný úrad dodatočne povoľuje dokončené stavebné práce v súlade s overenou projektovou 

dokumentáciou pre dodatočné povolenie, ktorú v auguste 2020 vypracoval projektant Ing. Peter 

Juhász, J. Murgaša 37, 940 02 Nové Zámky, č. zákazky: 09/2020. 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. Pri užívaní stavby je potrebné dodržiavať všetky podmienky kladené dotknutými orgánmi a 

podmienky, ktoré sú určené osobitnými predpismi. 

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

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

potrebné vykonávať také opatrenia, aby užívaním nebolo rušené okolie. 

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

rozhodnutia. 

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

stavebného zákona. 

Účastníkmi konania sú: Ján Ivan, 941 32  Semerovo č. 493; Katarína Ivanová, 941 32  Semerovo 

č. 493; Obec Semerovo, 941 32  Semerovo č. 345; Jozef Čambal, 941 32  Semerovo č. 487; Janka 

Čambalová, 941 32  Semerovo č. 487; Ing. Peter Juhász, J. Murgaša 37, 940 02  Nové Zámky; Ing. 

Ondrej Zálešák, 841 32  Semerovo 560. 

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 

Stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka o vydanie dodatočného povolenia stavby a návrhu na 

vydanie kolaudačného rozhodnutia z 20.11.2020 zistil, že stavebné práce na stavbe boli 

uskutočnené v rozpore so stavebným povolením č. 38/2008-04-STA z 5.11.2008 a zmeny stavby 

pred jej dokončením boli uskutočnené bez povolenia stavebného úradu. Z toho dôvodu stavebný 

úrad začal z vlastného podnetu konanie v súlade s ustanoveniami § 88a, § 61 ods. 1 a § 80 

stavebného zákona 7.12.2020 oznámil z vlastného podnetu začatie konania o odstránení a 

o dodatočnom povolení stavby spojené s kolaudačným konaním všetkým známym účastníkom 

konania a dotknutým orgánom a súčasne vo veci nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym 

zisťovaním na 12.1.2021.  

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

§ 88a ods. 9 stavebného zákona na návrh stavebníka spojil konanie o kolaudácii predmetnej stavby. 

Pojednávanie oznámené na 12.1.2021 bolo pre vyhlásený núdzový stav v súvislosti s ochorením 

COVID–19 zrušené a stavebný úrad v súlade s ustanovením § 142h písm. b) stavebného zákona 

listom oznámil účastníkom konania, že predlžuje lehotu na vykonanie tohto úkonu a že termín 

vykonania ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním oznámi všetkým dotknutým podľa § 80 

stavebného zákona v lehote do 30 dní po ukončení vyhlásených opatrení. 

Stavebný úrad nové ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním oznámil 24.3.2021 na 

14.4.2021 so stretnutím prizvaných na mieste stavby. Súčasne upozornil účastníkov konania, že 

svoje námietky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať a 

dotknuté orgány na to, že ak v určenej lehote neoznámia svoje stanovisko, má sa za to, že so 

stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia. O výsledku ústneho pojednávania spojeného 

s miestnym zisťovaním bola spísaná zápisnica.  
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Stavebník v konaní predložil nasledovné doklady: rozhodnutie č. 38/2008-04-STA z 5.11.2008 

o povolení stavby; projektovú dokumentáciu stavby overenú stavebným úradom k stavebnom 

konaní; projektovú dokumentáciu k dodatočnému povoleniu stavby, uvedenú v podmienke 1 výroku 

tohto rozhodnutia; geometrický plán č. 11/2018 na zameranie stavby pre vydanie kolaudačného 

rozhodnutia p.č. C-KN 9/4, ktorý 25.1.2019 vyhotovila Ing. Michaela Valachovičová a autorizačne 

overil Ing. Vincent Bujdák, 11.2.2019 úradne overil Okresný úrad Nové Zámky, katastrálny odbor 

pod č. 127/19; energetický certifikát č. 183739/2020/11/039012018/EC, ktorý 30.8.2020 vyhotovila 

Ing. Tímea Pálfy; rozhodnutie Okresného úradu Nové Zámky, pozemkového a lesného odboru č. 

OU-NZ-PLO-2020/020535-002 z 29.10.2020 o zmene druhu poľnohospodárskeho pozemku z ornej 

pôdy na zastavanú plochu C-KN p.č. 9/1 – časť o výmere 193 m2; súhlas Obce Semerovo 

z 23.11.2020 na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia č. 102/2020-2 (plynový kotol); 

stavebný denník; osvedčenia o vhodnosti zabudovaných stavebných výrobkov; potvrdenia 

o odovzdaní odpadov pre Brantner Nové Zámky s.r.o.; správu o odbornej prehliadke a skúške 

plynového zariadenia, ktorú 9.12.2020 vyhotovil Emil Ftáček – revízny technik vyhradených 

technických zariadení plynových; správu č. EZ-2641/2020 o odbornej prehliadke a odbornej skúške 

elektrickej inštalácie rodinného domu, ktorú 2.6.2020 vyhotovil Ladislav Száraz – revízny technik; 

správu č. EZ-2640/2020 o odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodu, ktorú 2.6.2020 

vyhotovil Ladislav Száraz – revízny technik; správu ev. č. 65/2020 o periodickej o odbornej 

prehliadke a odbornej skúške systému ochrany pred bleskom LPS, ktorú 8.10.2020 vyhotovil 

Tomáš Bízik – elektrotechnik špecialista; zápisy o prehliadke tlakovej skúške vodovodu 

a kanalizácie z 15.6.2009, ktoré vyhotovil Ing. Ondrej Zálešák – stavebný dozor; zápis č. 1/2016 

o skúške vodotesnosti žumpy, ktorý 26.8.2016 vyhotovil Ing. Ondrej Zálešák – stavebný dozor; 

potvrdenia č. 217./2020 o vykonaní preskúšania komína krbovej plynového kotla v technickej 

miestnosti a č. 2018./2020 o vykonaní preskúšania komína bez spotrebiča v obývacej hale, ktoré 

10.11.2020 vyhotovil Ladislav Klotton – revízny technik komínov a zápis o vykonaní revízie 

plynového kotla, ktorú 24.10.2020 vyhotovil Ing. Attila Németh – revízny technik. 

Stavebný úrad si elektronicky vyhotovil kópiu katastrálnej mapy a výpis z listu vlastníctva č. 453 z 

informačných systémov verejnej správy. 

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predložené podklady a návrh na 

vydanie kolaudačného rozhodnutia z hľadísk uvedených v § 88a, § 62 a § 81 stavebného zákona, 

prerokoval ich s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi 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 v súlade s § 68 ods. 2 stavebného zákona zmenu stavby pred jej dokončením 

prerokoval v rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinností 

účastníkov konania, ako aj záujmov chránených dotknutými orgánmi. V konaní o dodatočnom 

povolení zmeny stavby pred jej dokončením v súlade s § 68 ods. 2  a § 88a ods. 7 stavebného 

zákona primerane postupoval podľa ustanovení o stavebnom konaní. Stavebný úrad zaistil 

vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov požadovaných osobitnými predpismi. 

Predložená projektová dokumentácia zmeny stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na 

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

povolenia zmeny 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 (§ 52 zákona 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov). 

 Navrhovateľ je povinný požiadať o určenie súpisného čísla a orientačného čísla podľa § 2c ods. 1 

a 2 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov do 30 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti tohto kolaudačného rozhodnutia. 
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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 61 v spojení s položkou 60 písm. a) ods. 1 vo výške 150 € a položky 

62a písm. a) ods. 1 vo výške 35 €, celkom 185 € bol zaplatený dňa 20.11.2020. 

Príloha pre stavebníka: overená projektová dokumentácia 

Doručí sa do vlastných rúk: 

1. Ján Ivan, 941 32  Semerovo č. 493 

2. Katarína Ivanová, 941 32  Semerovo č. 493 

3. Obec Semerovo, 941 32  Semerovo č. 345 

4. Jozef Čambal, 941 32  Semerovo č. 487 

5. Janka Čambalová, 941 32  Semerovo č. 487 

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

7. Ing. Ondrej Zálešák, 841 32  Semerovo 560 

 

 

 

 


