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ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE 

 

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 územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na vydanie 

rozhodnutia o umiestnení stavby, ktorý dňa 31.7.2017 podal 

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

(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia rozhodol podľa § 39 a § 39a stavebného 

zákona, § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 

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

„správny poriadok“) a vydáva toto 

r o z h o d n u t i e   o   u m i e s t n e n í   s t a v b y 

"Rodinný dom - prístavba a nadstavba" 

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

katastrálnom území Semerovo, druh pozemkov: zastavané plochy a nádvoria, ako prístavba 

a nadstavba rodinného domu s 2 bytovými jednotkami súpisného čísla 119.  

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 s dvomi polovalbami aj nad prístavbou, bez využitia podkrovia. Hrebeň strechy bude vo 

výške +10,360 m, meranej od podlahy 1. nadzemného podlažia. V 1. podzemnom podlaží prístavby 

sa umiestni garáž s vjazdom šikmou rampou z miestnej komunikácie. Umiestnením stavby nedôjde 

k zmene zásobovania stavby energiami a vodou, ani odkanalizovania. Dažďové vody zo strechy 

budú voľne zvedené na terén. 

Zastavaná plocha: 155,5 m2, úžitková plocha: 358,3 m2, obytná plocha: 133,2 m2. 

Druh stavby: zmena stavby súpisného čísla 119, ktorá sa nachádza na pozemku parc. č. 924/9. 

Účel stavby: bývanie a garážovanie. 

A. Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude umiestnená na pozemku registra "C" parc. č. 924/10 a na stavbe súpisného čísla 

119 na pozemku registra "C" parc. č. 924/9 v katastrálnom území Semerovo, ako je zakreslené 

priloženom situačnom výkrese na poslednej strane tohto rozhodnutia, kde je označené polohové 

umiestnenie navrhovanej stavby.  

2. Pre uskutočnenie umiestňovanej stavby sa ako stavebný pozemok vymedzujú pozemky parc. č. 

924/9 a 924/10. 

3. Podkladom ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie pre stavebné konanie (projekt stavby) má 

byť projektová dokumentácia na územné konanie, ktorú vypracoval projektant Ing. Ivan 

Thomka (autorizovaný stavebný inžinier ev. č. 0122*A1), Architektonicko-projektový ateliér 

4A s.r.o., Nové Zámky, dátum: 5/2017 a ktorá slúžila ako podklad pre vydanie tohto 
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rozhodnutia. Prípravná dokumentácia s dokladmi o prerokovaní bude slúžiť na overenie 

podkladov v stavebnom konaní. 

4. Projektant zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie, je 

zodpovedný za navrhnuté riešenie stavby a za jeho realizovateľnosť, ako aj za súlad 

s podmienkami tohto územného rozhodnutia a dotknutých orgánov, uplatnených v rámci 

projektovej prípravy stavby. Ak stavbu projektuje viac projektantov podľa § 46 stavebného 

zákona, hlavný projektant stavby musí zosúladiť dielčie projekty, o čom má dať prehlásenie 

stavebnému úradu. 

5. Pri spracovaní ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie je potrebné vychádzať zo 

všeobecných technických požiadaviek v súlade s § 47 stavebného zákona, v súlade s vyhláškou 

532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 

technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 

a orientácie (vrátane štvrtej časti vyhlášky) a podľa platných predpisov a technických noriem. 

6. V projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie predmetnej stavby budú navrhnuté 

technické opatrenia na zamedzenie prenikania radónu z podložia do vnútorného prostredia 

budovy. 

7. Terénne úpravy a odvedenie dažďových vôd zo stavby budú navrhnuté tak, aby vody neodtekali 

na susedné pozemky a aby nepôsobili nepriaznivo na susedné stavby. 

8. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie má okrem architektonickej časti obsahovať aj 

dokumentáciu všetkých druhov technickej vybavenosti predmetnej stavby (elektroinštalácia, 

plynoinštalácia, vodoinštalácia, kanalizácia) a taktiež projekt požiarnej ochrany, statické 

a energetické posúdenie stavby. 

9. Nová budova v súlade s § 4 zákona č. 555/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov musí spĺňať 

minimálnu požiadavku na energetickú hospodárnosť. Projektant je povinný splnenie 

minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy a výsledok energetického 

hodnotenia zahrnúť do projektu stavby. 

10. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie je potrebné riešiť aj plán organizácie výstavby. 

Stavebník je povinný zachovať plynulosť a bezpečnosť premávky na priľahlej komunikácii aj 

počas výstavby. 

11. Odstavné plochy pre motorové vozidlá a prístup a príjazd k navrhovaným stavbám je potrebné 

riešiť podľa súčasného a predpokladaného trendu vývoja dopravy adekvátne k potrebám 

budúceho užívania stavby.  

12. Stavebník je povinný v stavebnom konaní preukázať, že má k pozemkom dotknutým stavbou 

a k dotknutej stavbe vlastnícke, alebo iné právo podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona, ktoré ho 

oprávňujú zriadiť na nich požadovanú stavbu a zmenu stavby. 

13. Požiadavky a podmienky zo strany dotknutých orgánov (§ 140a stavebného zákona) musia 

byť rešpektované. 

B. Podmienky pre umiestnenie stavby a projektovú dokumentáciu vyplývajúce zo stanovísk 

a rozhodnutí k podkladom územného rozhodnutia: 

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

správy odpadového hospodárstva č. 2017/9546-02-K zo dňa 16.6.2017): 

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 

predmetnými druhmi odpadov, resp. musia preukázať také naloženie s odpadmi, ktoré nie je v 

rozpore so zákonom o odpadoch.  
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Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie (vyjadrenie orgánu štátnej 

správy ochrany prírody a krajiny č. OU-NZ-OSZP-2017/009545-02-Ko zo dňa 20.06.2017): 

- uvedená stavba sa má realizovať na území, na ktorom v zmysle § 12 zákona č. 543/2002 Z.z. o 

ochrane prírody a krajiny v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len "zákon") platí prvý 

stupeň ochrany územia, v uvedenej lokalite sa nenachádza vyhlásené ani navrhované chránené 

územie, 

- podľa § 47 ods. 1 zákona sa zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny, z toho dôvodu stavebné práce 

u blízko stojacich drevín vykonať tak, aby nedošlo k poškodzovaniu a ničeniu ich koreňových 

systémov a nadzemných častí, 

- stavbou nesmú byť dotknuté zakázané činnosti vo vzťahu ku chráneným druhom rastlín a 

živočíchov, vrátane ich biotopov podľa § 34 a § 35 zákona, výnimky z podmienok ochrany 

chránených druhov vydáva Ministerstvo ŽP SR, Bratislava. 

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

účely stavebného konania č.: ORHZ-NZ1-422-001/2017 zo dňa 24.05.2017):  

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

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce 

podľa stavebného zákona. 

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

a účelových komunikácií č. 328/2017 zo dňa 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. 

C. Účastníkmi konania sú: Ing. Marek Pípa, PhD., 941 32  Semerovo 119; Ing. Gabriela Pípová, 

941 32  Semerovo 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. 

D. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

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

E. Platnosť rozhodnutia: Toto rozhodnutie je podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platné, nestratí 

však platnosť, ak sa do tej doby podá žiadosť o stavebné povolenie. Právoplatnosť sa vyznačuje 

v záhlaví tohto rozhodnutia. 

Toto rozhodnutie je v zmysle § 40 ods. 4 stavebného zákona záväzné aj pre právnych 

nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania. 

 

O d ô v o d n e n i e 

Dňa 31.7.2017 podal navrhovateľ návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení uvedenej 

stavby. Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie. 

Pretože návrh nebol úplný a neboli doložené všetky podklady a stanoviská potrebné pre jeho riadne 

a spoľahlivé posúdenie, bol navrhovateľ dňa 3.8.2017 vyzvaný na doplnenie návrhu a územné 

konanie bolo prerušené. Návrh bol doplnený postupne do 29.11.2017.  



Č. 257/2017-8 str. 4 

 
Stavebný úrad dňa 29.11.2017 oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom 

konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Vzhľadom k tomu, že pre územie, v ktorom sa 

nachádzajú pozemky, navrhnuté na zastavanie predmetnou stavbou, je spracovaná a schválená 

územno-plánovacia dokumentácia a pomery v území sú jednoznačné, stavebný úrad upustil podľa 

§ 36 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a stanovil, že v lehote do 7 pracovných dní 

od doručenia oznámenia môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté 

orgány a organizácie svoje stanoviská. 

V priebehu konania navrhovateľ predložil nasledovné doklady: dokumentáciu pre vydanie 

územného rozhodnutia podľa podmienky A.3 tohto rozhodnutia; kópiu katastrálnej mapy č. zák. 

K1-3832/2017 z 31.07.2017; výpisy z listov vlastníctva č. 485, 1753, 1754, 1804; súhlas 

spoluvlastníkov pozemkov parc. č. 924/2, 924/9 a 924/10 zo dňa 29.11.2017 s umiestnením stavby 

a doklady uvedené v časti B tohto rozhodnutia. 

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií 

vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí 

technického vybavenia a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.  

Skonštatovalo sa, že umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územno-plánovacou 

dokumentáciou pre dotknuté územie a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie 

navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení 

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. 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 

  

 

 

 

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

neskorších predpisov položky 59 písm. a) ods. 1 vo výške 40 € bol zaplatený dňa 31.7.2017. 

Príloha pre navrhovateľa: overený situačný výkres so zakreslením predmetu územného 

rozhodnutia 
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Doručí sa: 

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

 

Situácia umiestnenia stavby 
 

 


