
MESTO ŠaUOŇX
Hlavná 37, 93101 Samorín

o : 1488/2014-004/SOoU amoríne 20.7.2016
Preprotokolované na é. 1491201 5 dňa 9.1.2015
Preprotokolované na ě. 228/201 6 dňa 13.I.2016

ROZHODNUTIE

spv DÁLovCE s. r. o. rČO +s 6t5 756, sídlo Jurigovo námestie 15, 841 05 Bratislava
(póvodné sídlo Agátový rad 100/1, 931 01 Šamorín) podala dřn 79.3.2014 návrh na vydanie
územného rozhodnutia o umiestnení stavby ,,Zariadenie na vysokoteplotné zhodnocovanie
komunálneho odpadu", íla pozemku parcela ó. 224lt,22414, 411,11,0, 41.1,111,, 4l1l12, 411128,
411131, 4l!l32, 411136, 41,1138, 41314, 4l3l5, 41316, 4l3l7, 413ll8, 4l3l20, 4l3l2l, 413122,
413t25, v katastrálnom území Bučuházao mesto Šamorín. Rozhodnutie o zastavení územného
konania pod č. 1488l29I4-003/SOcÚ (preprotokolované na ě. I49l2015-003/SOcÚ dra 9.1.2015,
preprotokolované na č. 228l2016-003/SOcÚ dňa 13.1.2016) zo dř:r- 9.3.2016 vydané stavebným
úradom Mesto Samorín bolo Okresn]írn úradom Tmava, odbor qistavby a bYovej politiky pod č.
V/OU-TT-OVBP2-2016|0I6096|Ma zo dňa 19.5.2016 zrušené a podanie bolo vrátené
prvosfupňovému orgánu na nové konanie. Nové uzemné konanie bolo začaté25.5.2016,

Mesto Šamorín ako príslušný správny orgán podťa § 27 ods. I zžkona SNR 369/1990 Zb.
oobecnom niadenívzneni neskorších predpisov azáxoveř. príslušný stavebný úrad podťa § 117
zákonač.5011976Zb.ouzemnomplánovaníastavebnomporiadku,§5ods.a)zákona60812003Z.
z. vzneti neskorších predpisov av zmysle § 37 ods. 4 cit. zékona č.5011976 Zb. vznettí
neskorších predpisov aust. § 46 zákona ě.7111967 Zb. o sprármom konaní vzneri neskorších
predpisov

zamieta

náwh navrhovatel]a vo veci vydania územného roáodnutia na stavbu ,,Zariadenie na
vysokoteplotné zhodnocovanie komunálneho odpadu", na pozemku parcela č. 224llr 22414,
411110,  ltlll, 4t1l12, 4lll28, 41ll3l, 41tl32, 411136, 41ll38, 41314, 4|315, 41316, 4l3l7,
413t18,4l3l20,413t2t,4I3t22, 413t25, v katastralnom území Bučuháza, mesto Šamorín.

od óyodnenie
Dřn19.3.2014 SPv oÁr,ovcE s. r. o. rČO 45 615 756o sídlo Jurigovo námestie 15,841

05 Bratislava (póvodné sídlo Agátový rad 100/1, 931 01 Samorín) podala náwh na
vydanie územného rozhodnutia na stavbu - ,,Zariadenie na vysokotepelné zhodnocovanie
komunálneho odpadu", na pozemkoch parc. ě. 224lI,22414, 411110, 411l|l, 4ttllz, 411,128,

41ll3t, 411132, 411136, 41,1,138, 4|314, 41315, 41316, 4l3l7, 413ll8, 4t3l20, 413121, 413122,
413125 k. ú. Bučuházarmesto Samorín. Uvedeqým dňom balo začatétaemné konanie.

Roáodnutie o zastaveníilzemného konania pod č. 1488l2014-003/SOcÚ (preprotokolované
na č. l49l20I5-003/SOcÚ dňa 9|r2OI5, preprotokolované na č. 228l20I6-003/SOcÚ dňa
13.1.2016) zo día 9.3.2016 vydané stavebným úradom Mesto Šamorín bolo Okresným úradom
Trnava, odbor výstavby abytovej politiky pod č. V/OU-TT-OVBP2-20I610I6096|Ma zo dňa
í9.5.2016 zrušené apodanie bolo vrátené prvostupňovému orgánu na nové konanie. Nové ilzemné
konanie bolo začaté 25.5.2016.

V



stavba pozostáva z nasledovnÝch obiektov

stavebné obiektv

SO 01 - Vykladacia hala
SO 02 - Medzisklad a úprava vstupnej suroviny
SO 03 - Hala plazmového splyňovania
SO 04 - Plynová turbína s generátorom
SO 05 - Hala parnej TG s generátorom pary
SO 06 - Teplovodná výmenníková stanica
SO 07 - Kondenzátor pary a výroba demineralizovanej vody
SO 08 - Trafostanica a rozvodňa VN
SO 09 - Výroba kyslíkao dusíka a tlakového vzduchu
SO 10 - lprava procesnej vody
SO 1r - Cerpacie stanice procesnej vody
SO 12 - Vodojem
SO 13 - Komín
SO 14 - Vrátnica
SO 15 - Administratívna budova
SO 16 - Oplotenie a reklamné pútače

Inžinierske obiekty

IO 01 - Úpra..y na verejných komunikáciách
IO 02 - Vnútroareálové komunikácie, spevnené plochy a parkoviská
IO 03 - Pdpojka vodovodu
IO 04 - Vnútroareálové rozvody vodovodu
IO 05 - Vnútroareálový požiarny vodovod
IO 06 - Pdpojka kanalizácie
IO 07 - Vnútroareálový rozvod kanalizácie, ORL' lapač tukov
IO 08 - Odvod neznečistenej dažďovej vody, vsalqy
IO 09 - Prípojka VI\
IO 10 - Káblový rozvod NN
IO 11 - Areálové osvetlenie
IO 12 - Telefónny kábelo Optické lcíbte
IO 13 - Sadové úpravy

prevádzkové súbory

PS 01 - Elektrická zabezpečovacia signalizácia (EZS),
U zav r eiý televízny o kruh (UTO),Elektrická požiarna signalizácia (EPS),
Požiarny evakuačný rozhlas (PER)

PS 02 - Building management systém (BMS)
PS 03 - Plynová kotolňa
PS 04 - Technologické vybavenie trafostanice a rozvodne VN

ÚČelom stavby je vybudovanie Zariadenia na vysokoteplotné materiálové a energetické
zhodnocovanie komunálneho odpadu plazmovou technológiou, ktorého qýstupom bude elektrická
energia, teplo atechnické plyny. Prínosom novej technológie je nevytváranie ďalších skládok
akéhokoťvek odpadu. Zariadenie pozostáva zo súboru technologických celkov, ktoré sú
usporiadané podťa vopred určených parametrov spíria.lúcich bezpečnostné normy a aj nároéné
kritéria limitov daných environmentálnymi predpismi.

Zdirazňttjeme, že predmetné zariadenie nie ie spal'ovňa.



su ur - vyxraoacra plocha - Driimová násypová hala - objekt haly má pódorysné
rozmerY 25,00 m x 30,00 m a výška cca *i0,00 m. Slúži k manipulácli zberných vozov s odpaáom.

So 01

odpadom.

,á hala - Objekt haly

Tuhý (zmieŠaný) komunálny odpad a jemu podobný odpad od živnostníkov, z úradov, ťahký
PriemYsel (katalógové ČÍslo 20 xxxx) dopravovaný po prifahlej prístupovej ceste bude privezený do
uzavretej Príjmovej násypovej haly, na rampu a vyklápaný z vozidiel áo určených výsypieĚ na
odPad. Príjmová násypová hala bude dostupná vstupnými priemyselnými automati;kými bianami aje zabezPeČená proti úniku zápachu. V objekte bude TKo vysypaný zo zbemých vozidiel alebo
t,yklápaný z kontejnerov do vel'kokapacitných násypiek v uzatvorenej hale - oqet<te č. 1. TKo je
vysypávaný zilrovne +4,0 m do násypiek odpadov v príjmovom sklade.
Registrácia mnoŽstva odpadov privezenóho autami bude vykonávaná na tenzometrických váhach
fiedna véŮtana vstupe, druhá váha na výstupe ) pri vjazde do areálu. pomocou tenzomeirických váh
budú bilancované všetky vstupy (komunálny odpad, prevádzkové prostriedky), qýstupy (piodukty
zhodnocovani a) do l zo Zaiadenia.

Veťkorozmerný odpad je vyklápaný do samostatne oddelenej časti výsypiek, odkial' je
Žeňavom s polypovým drapákom dopravovaný do násypky drviča, odkiať puáá ao zakladiej
úsypky odpadov

Skladovanie a homogenizácia komunálneho odpadu je vykonávaná vpdjmovej násypovej
hale na odpad, ktorého vyžitel'ný objem je cca 2000 m3. Pri využití tejto kapácity 

"arypi"t 3Ó
zaistenázásobakomunálneho odpadu na viac ako 4 dni prevádzky Zaňad"rriu.
NásYPkY na odpady sú uzatvárané hydraulickými uzatvárateťnými vrátami. Vo qýsypke je odpad
Prekladaný, Premiešavaný pomocou dvoch mostoqých žeriavov na odpad, vytaverrYti, poiypo"'y-
draPákom. V činnosti je vždy jeden žeiav, druhý je v rezerve. Po8as prěvádzký 3" , pii".tÓ*
qýsYPiek na odpady odsávaný vzduch ventilátorom primrimeho vzduchu, ktor,ým jé v nasypovej
hale udržiavaný mierny podtlak. Tým je zamedzené šírenie zápachu ao Ótom. v pripade
akéhokoťvek odstavenia vysokoteplotnej jednotky bude násypová ňala odvetrávaná priroázen;pm
ťahom komínov, ktoré sú spojené s priestorom násypiek potrublm, vybaveným diaťkovo ovládanou
klaPkou. Odťahovaný vzduch je vyčistený pomocou biofiltra vrátaně odstránenia zápachu.
Následne je odťahovaný vzduch použitý ako procesný vzduch v komore. Filter uy motrot uyt,
dimenzovaný na niŽŠiu kapacitu len počas technologickej odstávky plazmovej komory. Finálne
riešenie bude v nasledujúcom stupni dokumentácie.

SO 02 - MedzisFlad a úprava vstupnei surovinv - Medzisklad a úpravovňa má rozmery
40,00m x 80,00 m a qýška cca f 15,00 m

V ÚPravovni sú umiestnené technologické zariadeniapre sušenie TKO a násypka podávača
Plazmovej komory s dopravníkmi, odsávanie a čistenie vzduchu. Tu je zmesový komunálny odpad
Pomocou automatizovaného systému podťa potreby vysušený. Následne je odpad presunuty do
drviČkY, kde sa homogenizuje adrví sa na požadovaný tozmer. Homtg"niror*ry oapa'a 3edraPákovým nakladaČom ukladaný na dopravníkový pás vybavený tenzomětrickou 

"ano", 
ktoý

odPad doPravuje do vstupného bunkru plazmovej komory. Pomocné suroviny (vápenec a koks) sú
do závodu doPravované vo vefkokapacitnýchuzavretých nákladných automo|iloch. Sú skladované
v Prevádzkových silách, odkial' sú pomocou pásov,ých dopravníkov s premenlivou ýchlosťou
dávkované do vstupného podávača splyňovacej jednotky. Prevádzkové.ilá ,ráp..r"a a koksu sú
vYbavené zariadenímk zniŽovaniu emisií prachu pri plnení i vykládke (napr. rukávcové tkaninové
ťrltre integrované vo vrchných častiach sila).

Medzisklad odPadu je udržovaný v podtlakovom režime. Odťahovaný vzduchje vyěistený
pomocou biofiltra wátane odstránenia zápachu. (Viď So 01) V medzisklade budri 

-zároveň

umiestnené zariadenia na chladenie a následné drvenie strusky. Technologické vybavenie stavby
bude zabezPeČené v zmysle popisu jednotlivých stavebných objektov. Šp"cintacie tychto zaňadení
sPresní dodávateť podťa svojich štandardných prevádzkových schém pred, zahájením ďalšieho
stupňa proj ektovej dokumentácie.

SO 03 - Hala plazmového splyňovania - Jedná sa o nadzemnú, jednopodlťnú
temperovanú halu, ktorá má zastavanú plochu 50,00m x 30,00m a qýšku cca +20,00m. V hale sú
umiestnené rozhoduj úc e zariadenia pre splyňovanie odpadov :



r vlastná plazmová komora s príslušenstvom - základom jednotky je ocel'ová nádoba so
žiaruvzdomou qýmurovkou, v dolnej časti osadenáplazmoými horákmi

. Parný kotol č.1 (chladič syntézneho plynu)
o Filter syntézneho plynu
. Absorbér HCl s príslušenstvom

Princíp fungovania splvňovaci
Splyňovaný materíál (odpad) vstupuje do jednotky plniacim otvorom umiestneným v

spodnej tretine komory. Karbonizaěný materiáI v surovine je prechodom plazmovým oblúkom
splyňovaný a hromadí sa vo vrchnej časti komory vo forme syntetického plynu. Anorganická ěasť
vstupujúceho odpadu (kovy, prach, a pod ) postupuje dole splyňovacou jednotkou, v dósledku
veťmi vysokej teploty v prostredí plazmového oblúka sa roztaví a je odvádzaná vo forme sklovitej
strusky a roáaveného kovu cez jeden alebo viac odpichoqých otvorov v spodnej časti splyňovacej
jednotky. Tekutá struska je schladená a drvená na požadovanú veťkosť. Vzhl'adom k tomu, že má
vlastnosti kameniva je veťmi vhodná pre ďalšie materiálovó využitie v stavebníctve. Struskové
hospodárstvo bude vybavené zariadenim na prevenciu fugitívnych emisií prachu (odsávanie, filtre).
Syntetický plyn je vo vrchnej časti splyňovacej jednotky schladený na teplotu cca 850o C a
odvádzarý do zariadenia na čistenie plynu. V prvom kroku dójde k ýchlemu ochladeniu plynu až
na teplotu cca 65oC, čím dójde nielen ku kondenzácii pevných prímesí , ale je najmá zabránené tzv.
sekundárnej tvorbe dioxínov a furánov. Teplotná energia ztohto chladenia je odovzdaná v pamom
kotli.

V nasledujúcich krokoch je syntetický plyn dočistený v elektrostatickom odlučovači, v
odsírovacej jednotke a jednotke na záchY ťažkých kovov. Vyčistený syntetický plyn je vedený na
plynovú turbínu.

SO 04 - Plvnová turbína s generátorom - Plynová turbína sa bude nachádzať v nadzemnej,
jednopodlažnej, temperovanej hale, ktorá bude mať pódorysné rozmery 30,00m x 20,00m a výške
cca *15,00m.Tu bude umiestnená vlastná spaťovacia turbína so sacím filtrom a generátorom,
nízkotlakoqý aj vysokotlakoqý kompresor syntézneho plynu s rekuperátorom a jednotka na
odsírenie syntézneho plynu so zásobníko m zach5rtenej síry.

Energetický obsah syntetického plynu je v prvej faze vy-tlžiqý v plynovej turbíne. Do
rotačného kompresora sa nasáva z okolia vzduch, stláča sa, predhrieva a premiešava v spaťovacej
komore s kontinuálne dávkovaným syntetickým plynom. V spaťovacej komore palivo zhoťr a
vzniknutý horuci plyn prudi spolu s prebytočn;ýrn vzduchom veťkou ýchlosťou na lopatky
turbínoqých kolies. Mechanická energia je následne v generátore premenenána elektrickú energiu
dodávanú do distribuěnej siete.
Horuce spaliny sú vedené do pamého generátora.

SO 05 - Hala parnei TG s generátorom pary - Nadzemná, jednopodlažná, temperovaná
hala o pódorysných rozmeroch 30,00m x22,00m a qfške cca +15,00m, v ktorej budú umiestnená:
- Strojovňa parnej TG s generátorom el. energie s príslušenstvom
- Generátor pary - parný kotol č.2 s príslušenstvom
- Tepelná úprava vody
Horuce spaliny z pamej turbíny vstupujú do generátora pary (spalinorlý koto1 - parrý kotol č.2).
Cez teplo-výmenné plochy sa tepelná energia spalín odovzdá do napájacej vody, resp. vyrobenej
pary. Para je vedená na parnú turbínu s generátorom elektrickej energie. Parná turbína móže byt'
podťa potreby navrhnutá ako protitlaková, odberová alebo kondenzačná. Čiastočne bude elektrická
energia využivaná na vlastnú spotrebu a prebyočná elektrická energia bude dodávaná do
distribučnej siete. Spaliny budú vedené do SO 13- komína,

SO 06 - Teplovodná výmenníková stanica - V nadzemnej, jednopodlažnej, temperovanej
hale o pódorysných rozmeroch 12,00m x l5,00m a v,ýške cca *5,00m, bude umiestnená teplovodná
výmenníková stanica.



SO 07 - Kondenzátor pary a vÝroba demineralizovanei vodv - Ide čiastočne o jedno a
Čiastočne o dvojpodlažný objekt o pódorysnom rozmere a 20,00m x 20,00m a výške cca -|1Q,QQ6, y
ktorom budú umiestnené zariadenia na demineralizáciu vody (výroba destilovanej vody) a
kondenzátu a čerpacie stanice prídavnej vody a kondenzátu. Na streche budú umiestnené vzduchové
kondenzátory pary.

SO 08 - Elektrorozvodňa NN/YN - Zaňadenia na meranie, pripojenie, rozvedenie a
vyvedenie elektrického v,ýkonu budú umiestnené v trojpodlažnom objekte s pódorysnom rozmere
25,00m x 30,00m a qýške +l0,00m. Budú tu:
- Trafostanica 22(11 0)/0,4 kV
- Trafostanica pre pripojenie plazmovej splyňovacej jednotky
- Rozvodňa VN
- Rozvodňa NN s príslušenstvo

SO 09 - VÝroba kvslíka. dusíka a tlakového vzduchu - Súčasťou prevádzky je aj v,.iroba
technických plynov, pre ktoru je planovaný jednopodlažný objekt o pódorysnom roznere a 21,00m
x 15,00m, v!ška +10,00 m. V tomto objekte budú umiestnené zariaderia na v,.inobu a rozvod
kyslíka, dusíka a tlakového vzduchu. Technické plyny budú využívané pre vlastnú spotrebu aaj na
komerčné účely.

SO 10 - Úprava procesnei vody - Technologické zariadenie umiestnené v nadzemnej,
jednopodlažnej, temperovanej hale, ktorá bude mať rozmeíy 15,00m x 30,00m a výšku cca *10,00
m, bude určené na úpravu odpadovej procesnej vody a čerpaciu stanicu chladiacej vody.
Na vol'nej ploche budú umiestnené vzduchové kondenzátory vody, ktorá sa odparí pri sušení
TKO a chladiaca veža, lďorá bude chladiť vodu pre proces. Tento Objekt je spojený so SO 11
Čerpacie stanice procesnej vody.

SO 11 - Čerpacie stanice procesnei vody - Samostatné zariadenie pre zásobovanie procesu
technologickou vodou sa bude nachádzať v obdobnej nadzemnej, jednopodlažn{, temperovanej
hale, ktorá bude mať pódorysné íozmety 15,00m x 20,00m a v}šku cca 10,00m.

SO 12 - Vodoiem - Na volhej ploche bude umiestnený vlastn;i vodojem
nadzemnánádrž s priemerom 15 m a qýškou 10 m

valcová

SO 13 - Komín - Predbežne je uvažovaný komín o qýške +25 m.

SO 14 - Vrátnica - V objekte vrátnice sa bude nachádzať vstupná recepcia a kontrolné
pracovisko bezpeČnostnej ostrahy Zaríadenia. Informačný systém véňenia vstupných / výstupných
surovín bude umiestnený v objekte vrátnice na vstupe do areálu a ktoý bude nadzemná,
jednopodlažná, vykurovaná budova vo veťkosti 12,5m x 4,00m a qiške cca*4,5 m.

SO 15 - Administratívna budova - Nadzemná, trojpodlažná, vykurovaná budova
s oznaČením administratívna budova, v plánovaných rozmeroch 12,5,00m x 60,00m a výške cca
+8,50 m bude moderné, plne digitalizované pracovisko pre riadiacich a administratívnych
pracovníkov, kde bude umiestnené riadiace stredisko celého objektu a odkiať bude centrálne
riadená akontrolovaná prevádzka. Časť administratívnej budovy bude vyčlenená pre obslužný
personál, kde budú priestory na hygienu, stravovanie a miestnosť na školenia avzďelávacie akcie
pre všet§ých pracovníkov zariadenia.

SO 16 - Oplotenie a reklamné pútače - Oplotenie bude prebiehať okolo celého areálu.
Bude z ocel'ovej konštrukcie s integrovanou bránou pre vstup nákladných vozidiel aj pre vstup pre
administratívu.
Súčasťou objektu sú 2 reklamné pútače.



IO iách - Obje|t rieši úprar,u verejných komunikáciílu ur - uprart, na vere|nÝch komunikáciách - Obiekt rieši ú
a napojenie ur.51o1.ých komunikácií na verejnú cestnú siet'. Úpravy zzahíňajú demontáň o brubníka,
vYťvorenie zjazdu z verejnej komunikácie a prepojenie na komunikácie vo vnútri areálu.

- asfaltoqý betón
- postrek živičný infiltračný z cestného asfaltu

ABS I
PI, EK

50 mm

asfaltový betón
asfaltoqý betón
postrek živičný infiltračný z cestného asfaltu

- kamenivo spevnené cementom
- štrkodrvina fr. 0 - 32 mm

ABS I
ABH II
PI, EK
KSC II
šp

50 mm
70 mm

200 mm

Spolu

Na pláň vozovky sa rozprestrie geotextília Fibertex F320.

520 mm

konštrukcia komunikácií :

- asfaltoqý betón
asfaltobetón

- asfaltoqý betón
asfaltobetón

- postrek živič. infiltr. z cestrrého asfaltu
- kamenivo spermené cementom

cementom strrrelená zmitá zmes

ABS I
ACo1I-IJ50170
ABH II
ACp2Z-II70ll00
PI, EK
KSC I
CBGM CI6l20l)

50 mm

70 mm

200 mm

520 mm

Na pláň vozovky sa rozprestrie separačno -ýstužnágeotextília F55.

konštrukcia parkovísk:
- betónová dlažba-ěervená
- cementovámalta
- kamenivo spevnené cementom

cementom stnelená zrtitá zmes

DL
MCl0
KSC I

80 mm
40 mm

200 mm

Na pláň vozovky sa rozprestrie separačno-qisfužná geotextília F55.

Odvodnenie Povrchu komunikácií,chodníkov aparkoviska je zabezpečené priečnym a
PozdíŽnYm sklonom vozovky do nawhovaných uličnýcť vpustov, odvodňovacích žíabov DN 150
a obrubníkov zo systému HAURATON KERBFX 305. Všetky kryty odvodňovacích zaiadenímusia
r,yhovovať pre zaťaženie D400.

IO 03 - PdPoika vodovodu - Navrhovaný areál bude napojený na verejný vodovod
novovYbudovanou vodovodnou prípojkou DN 150 na verejný vodovóa pri obytnej zone. lripo;ka
bude vedená v telese komunikácie. Celková aíZkapdpojky cca 450 m. pri vstupe na pozemok bude
zriadená vodomerná šachta.

CBGM CI6|20(D



IO 04 - VnútroareáIové rozvody vodovodu - VnútroareáIový rozvod vodovodu zabezpečí
zásobovanie vodou pre všetky stavebné objekty. Napojený bude z vodomemej šachty. Rozvod DN
l50. Pred jednotliqimi objektami budú namontované uzávery vody.

IO 05 - VnútroareálovÝ požiarny vodovod - IO 05 rieši rozvod požiarnej vody v areáli a
osadenie požiamych hydrantov. Tie budú osadené vo vzdialenosti cca 10 m od objektov a vo
vzájomnej vzdialenosti cca 75 m podťa požiadaviek projektu požiarnej ochrany.

IO 06 - Prípoika kanalizácie - Pdpojka kana|izácie bude vybudovaná v trase príjazdovej
cesty, napojená na exisfujúcu verejnú kana|izáctu pri obytnej zóne, dížka cca 450 m. Predpókladaná
DN 400 podl'a existujúcej verejnej kanalizácie.

IO 07 - Vnútro-areálovÝ rozvod kanalizácie. ORL. lapač tukov - Splaškové odpadové
vody z areálu a stavebných objektov budú oóváďzané areálovou kanalizácíou a zaústené do
prípojky splaškovej kanalizácie IO 06.
Znečistené dažďové vody zparkoviska a manipulačnej plochy budí zadržané v retenčnej nádrži s
fazoťym posunom cez odlučovač ropných látok napojené na novovybudovanú kanalizaěni
pdpojku. Znečistené vody zkuchyne budú odvádzané cez LAPOL a následne zaústené do areálovej
kanalízácie.

IO 08 - Odvod nezneČistenei dažďovei vody, vsakv - Na odvedenie čistých dažďoqich
vód zo striech objektu budú navrhnuté vsakovacie boxy. Vel'kosť vsakovacích blokov bude
nawhnutá pre množstvo dažďových vód cca. 85 1/s.. Kanalizačné potrubie je nutné riešiť v časti
zdravotechnika.

IO 09 - Prípoika VN - V rozvodoch prípojky VN budú potňité nasledujúce rozvodné siete:
3AC,50HZ,22KY
Pre napojenie trafostanice na elektrickú energiu bude zrealizovaná prípojka VN podťa podmienok
určených správcom siete ZSE a.s..

IO 10 - Káblorrý rozvod NN
Budú použité nasledujúce typy káblov:
- medené celoplastové typu CYKY - hlavné napájacie tozvody,v;ývody na spotrebiče, svetelné a

ásuvkové okruhy
- bezhalogénové, oheň nešíriace káble - káblové rozvody v chránených únikových cestách
- bezhalogénové, požiarne funkčné káble - qývody na spotrebiče súvisiace s požiarnou ochranou

objektu (požiame vetranie, núdzové osvetlenie a pod.)

uloženie káblov - káble budú uložené v závislosti na stavebnom riešení priestorov a to:
- na Powchu v pevných PVC rúrkach, v káblových žťaboch (technické priestory, priestory nad

podhťadom)
- pod omietkou v ohybných PVC rurkach
- požiame funkčné káble budú uložené v rozvodoch s požiarnou odolnosťou

Dobu požiarnej odolnosti pre vybrané káble a káblové konštrukcie určí projekt požiarnej ochrany.

IO 11 - Areálové osvetlenie - Celý areál bude osvetlený stožiarovými svietidlami
osadenými LED svetelnými zdrojmi. Samostatný rozvod verejného osvetlenia bude vedený
podzemnými káblami a bude napojený na trafostanicu SO 08.
Na okruh vonkajšieho osvetlenia budú pripojené aj reklamné pútače v areáli pri priťahlej
komunikácii.

IO 12 - Telefónny kábel. Optické káble - Pre privedenie telefónneho signálu do
jednotliqých priestorov budú vedené telefonne káble z ukončovacej skrine telefónnej prípojky.



Káble budú v jednotliqých priestoroch ukončené štandardnou telefónnou zásuvkou. Dátové rozvody
budú vedené z centrály dátoých rozvodov dátovými káblami do jednotlivých priestorov. Káble
budú v j ednotlivých priestoroch ukončené štandardnou dátovou zásuvkou.
Vzhl'adom na platnú legislatír,u bude miesto a spósob napojenia určené v spolupráci so Slovak
Telecom a. s.

IO 13 - Sadové úpraw - Na nespevnených plochách areálu budú realizované sadové
Úpravy. Realizácie bude prevedená na základe samostatného projektu. Prevažne budú použité
trávnaté kultúry a druhovo a klimaticky vhodná vzrastlázeleňakríky.

evakuač - Učelom
zaňaderuaEZS je ochrana majetku a objektov.EZSje súbor technických prostriedkov - ústredne,
snímačov, signalizačných a ovládacích prvkov, ktoré vywárqt systém umožňujúci skoru
signalizáciu miesta narušenia chráneného objektu a rýchle odovzdanie poplachovej informácie na
vopred urČené miesto. Zariadenie EZS-TPS je jedným z prostriedkov ochrany príslušného
objektu. Ako technické zaňadenie klasickú režimovú ochranu objektu nenah.radzuje, ale na ňu
navázuje,vhodne ju dopíra a skvalitňuje.

Učel zariadenia UTO spočíva v sledovaní a záznatrte pohybu a prejavu osób v záujmovýclt
priestoroch. Zaňadenie UTO je jedn;fm z prostriedkov k zaisteniu pdslušného objektu. Ako
technické zaňadettj.e klasickú režimovú ochranu objektu nenahradzuje, ale na ňu navázuje,
vhodne ju doplňuje a skvalitňuje.

UěeI zariadenia Elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) je včasné zaregistrovanie
vznikajúceho požiaru a pri vybavení objektu automatickými statickými hasiacimi zariadeniami i
jeho okamžitu likvidáciu, ako aj automatický prenos hlásení v kťudovom i aktívnom stave
ústredne.

Účelom zaňadenia Požiameho evakuaěného rozhlasu (PER) je včasné varovanie a zaistenie
plynulej evakuácie osób z požiarom ohrozených oblastí objektu podťa STN-EN 60849. Zaňadertte
roálasu je navrhnuté v zmysle STN 60849 so stanicou hlásateťa s nastaviteťnou prioritou hlásenia.

EZS je súbor technických prostriedkov slúžiacich na detekciu narušenia plášťa objektu. Pre
potreby splnenia uvedeného sa uvažuje s použitím systému infračervených lúčoqých bariér. Bariéry
využívaji detekciu spojitosti infračerveného lúča medzi vysielacou a prijímacou časťou systému.
Vzdialenosť meďzi r,ysielačom a prijímačom bude max. 50 m, prepojenie detektorov do centrály
EZS bude digitálmi dohliadanými pdpojmi. Celá prevádzka bude vybavená priemyslolým
kamerovým systémom (CCTV), ktorá bude prepojená na centrálny kontrolný pult umiestnený
vadministratívnej budove (objekt SO 15) Zžroveň prevádzka bude monitorovaná elektronickým
protipoŽiarnym systémom (EPS) v zmysle samostatného protipožiarneho projektu. Prenos poplachu
jevždy cez GSM modul.

PS 02 - Buildine management system (BMS) - Meranie spotreby energií a ovládanie a
monitorovanie vybranýchprevádzkových zariadenív areáli pomocou riadiaceho systému.

PS 03 - Plynová kotolňa - Plynová kotolňa využiva plyn, ktoý vzniká pri zhodnocovaní
odpadu - plazmovom splyňovaní. Vyrobené teplo bude teplovodom rozvádzané do priťahlých
stavebných objektov, kde bude vy-tlžívané na vykurovanie stavebných objektov a prebytočné teplo
bude inak komerčne využité.

ps 04 Technologické wbavenie trafostanice a rozvodne vN - zariadenie trafostanice so
08 bude predmetom samostatného projektu. Budú použité tzv. suché transformátory.

Dopravné rieŠenie - Dopravné napojenie areálu v ktorom plánujeme vybudovať Zariadenie je
zabezpeěené odbočením priamo z priíahlej jestvujúcej miestnej komunikácie, Šámot
Krafovianky ktorá sa nachádza sa na hranici pozemku a vedie priamo na cestu 1. Triedy č. 63
Samorín - Dunajská Streda; alebo miestnou komunikáciou nachádzajúcou sa na hranici pozemku a



krízo

ktorá spája Šámot - Šamorín, ktorá vedie na cestu 1. triedy č. 503 Šamodn - Ztaté Klasy. V
súčasnosti sú obe komunikácie vyůívané aj na prepravu odpadu na blízku skládku komunálneho
odpadu v správe Združenia obcí horno -žitného ostrova v Čukárskej Pake. Obe trasy vedú mimo
zastavané územie.
V prípade prevádzkovania Zarladenia je možné ukončiť skládkovanie a tým aj znížiť prepravné
kapacity na priťahlých komunikáciách.
Verejné priestranstvo a pozeírná komunikácia ktoré budú užívané pri budovaní areálu pri
súČasnom zachovatí ich užívania verejnosťou sa budú počas spoločného lůivaniabezpečne chrtániť
audržiavať.

stavba bude wbavená protipožiarnou ochranou a zásobovaním vodv.

pred začatím výkonovÝch prác musí investor zabezpečiť wtyčenie podzemnÝch
iržinierskvch sieti u ich iednotlivých správcov v trase navrhovanÝch rozvodov.

Mesto Šamorín ako pdslušný stavebný úrad po obdržaní a preštudovaní podania zo día
l9.3.2014 oznámil začatie územného konania a upustenie od ústneho konania všetk;ým účastníkom
konania a štátnym orgtánom listom I488l2014-002/SOcÚ zo dňa I4.4.20t4. Dňa 19.8.2014 listom
I488l20I4-002/SOcÚ vyzval v zmysle § 35 ods. 2 zákona č. 5011976 Zb. v znení neskorších
predpisov, navrhovateta na odstránenie nedostatkov podania (vyjadrenie Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva v Dunajskej Strede k PD. v.yjadrenie Okresného uradu Dunajská Streda.

livosti o životné vé hos
octrrana ovzdušia. vodné hospodárstvo) k PD. vyjadrenie o posudzovaní vpl}.vov na životné

v zmvsle zákona č. 2412006 Z. z. v znení

sekcia env
lehote do 60 dní odo dňa doručeniavýzvy a upozomil na to, že inak bude konanie vo veci vydania
Územného rozhodnutia zastavené podťa § 35 ods. 2 zákona č. 5011976 Zb. v znení neskorších
predpisov a podťa ust. § 29 ods. l zákonač.7111967 Zb. o správnom konaní konanie prerušil.

Po obdržani výzvy día 22.8.2014 navrhovatel' dňa 9.I0.20l4 podal na tunajšom úrade
žiadosť o predíženie lehoty na doplnenie podkladov návrhu na vydanie územného roáodnutia do
19.2.2015. Svoju žiadosť odóvodnil ým, že obstaranie vyjadrení nie je možné v stanovenej lehote
60 dní doplnit'. Ide o vyjadrene o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č.
2412006 Z. z. (žv. EIA), ktoré je časovo náročné a_nie je ho možné v určenej lehote vypracovať.
Stavebný úrad svojim listom ě.1488l20t4-004/SOcÚ zo día6.11.20t4 vyhovel.

Navrhovateť dňa 1I.2.2015 podal na tunajšom úrade žiadosť o predÍženie lehoty na
doplnenie podkladov k návrhu na vydanie územného rozhodnutia do 19.6.2015. Svoju žiadosť
odóvodnil tým, že obstaranie vyjadrení nie je možné v stanovenej lehote 60 dní doplniť. Ide
o vyjadrene o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 2412006 Z. z. (tzv.
EIA), ktoré je časovo náročné a nie je ho možné v určenej lehote vypracovať. Stavebn} úrad túto
žiadosť bral na vedomie.

Navrhovateť dňa 5.6.2015 podal na tunajšom úrade žiadosť o predíženie lehoty na doplnenie
podkladov k návrhu na vydanie územného rozhodnutia do 3I.T2.20I5. Svoju žiadosť odóvodnil
tým, Že obstaranie vyjadrení nie je možné v stanovenej lehote 60 dní doplniť. Ide o vyjadrene
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č.2412006 Z. z. (tzv. EIA), ktoré je
Časovo náročné anieje ho možné zobjektívnych príčin, t. j. časovej náročnosti spracovaných
posudkov a zodpovedania všetkých predpísaných bodov ,,Správy o hodnotení" určenej
Ministerstvom životného prostredia SR v stanovenej lehote vypracovať. Stavebný urad túto žiadosť
bral na vedomie.

eT
sterstva ži



Navrhovatef dňa 23.11.2015 podal na tunajšom úrade žiadosť o predÍženie lehoty na
doplnenie podkladov k návrhu na vydanie územného rozhodnutia do 30.6.2016. Svoju žiadosť
odóvodnil tým, že obstaranie vyjadrení nie je možné v stanovenej lehote 60 dní doplniť. Ide
o vyjadrene o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona ě. 2412006 Z. z. (tzv.
EIA), ktoré váťadom na svoj charakter, rozsah, ako aj vysokú interdisciplinámu nároěnost',
vyŽaduje váčší časový priestor všetkých zainteresovaných strán, ako bolo póvodne plánované.
V súčasnosti prebieha posúdenie celého procesu vrátane,,Správy o hodnotení" zo strany odborne
spósobilej osoby určenej MŽP SR.

A keďže do lehoty schválenia zmíen územného planu č. 2 - 8l20l5n zo dŤa 24.9.2015
aID|Z}|S1XXIII zo dřn 15.12.2015 nedostatky uvedené vrozhodnuti ě. l488l2014-002/SOcÚ zo
dňa 19.8.2014 (vyjadrenie Reeionálneho uradu verejného zdravotníctva v Dunajskej Strede k PD.
v.yjadrenie Olcesného úradu Dunajská Streda" odbor starostlivosti o životné prostredie (odpadové
hospodárstvo. ochrana prírody a krajiny. ochrana ovzdušia. vodné hospodrárstvo) k PD. vyjadrenie
o posudzovaní vpl},rrov na životné prostredie v zmysle zákona č. 2412006 Z. z. v znení neskorších
predpisov. vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej a. s. k PD. v.vjadrenie Okresného riaditeťstva
PZ v Dunajskej. okresný dopravný inšpektorát k PD. v.vjadrenie Okresného uradu Dunajská Streda.
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií k PD. v.vjadrenie Okresného úradu Dunajská
Streda. odbor krízového riadenia k PD. vyjadrenie Trnavského samosprávneho kraja_ sekcia
životného prostredia- rT,jadrenie Ministerstva životného prostredia. sekcia enviromentálneho
hodnotenia a riadenia), neboli odstriánené, stavebný úrad konanle zastaviL V zákonnej lehote
navrhovateť sa odvolal proti rozhodnutiu o zastavení konania.

Nadriadený orgán Okresný urad Trnava, odbor výstavby a byovej politiky pod č. V/OU-
TT-OVBP2-20l6l0I6096lMa zo dňa 19.5.2016 vyhovel odvolaniu navrhovateťa avec vrátil
tunajšiemu stavebnému úradu na nové konanie, vzhťadom na to, že stavebný úrad neposfupoval
v zmysle § 42 ods. 1 stavebného zákona a § 24 správneho poriadku, nakol'ko roáodnutie
o zastavení Územného konania oznámtil - doručil len navrhovatel'ovi a ostatným účastníkom
predmetného územného konania napadnuté rozhodnutie neoznárnil - nedoručil.

Vyjadrenie Okresného riaditel]stva PZ v Dunajskej, okresný dopravný inšpektorát kPD,
vyjadrenie Okresného úradu Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy apozemných komunikácií boli
doplnené 14.4.2016 a vyjadrenie Ministerstva životného prostredia, sekcia enviromentálneho
hodnotenia a riadenia k PD bolo dpolnené 4.4.2016.

Navrhovateť dňa 6.6.2016 podal na tunajšom urade žiadosť o predíženie leho§ na doplnenie
podkladov k návrhu na vydanie územného rozhodnutia do 30.|2.2016. Svoju žiadosť odóvodnil
tým, že obstaranie vyjadrení nie je možné doplniť. Ide o vyjadrenie Okresného uradu Dunajská
Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie a Regionálneho uradu verejného zdravotnicMa
v Dunajskej Strede. Stavebný úrad túto žiadosť bral na vedomie.

V čase podania návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, v platnom územnom
pláne č. 8l2007lXII zo día 12.12.2007, ako aj v zrnene územného plránu č. 1 - 33l20I0lXI zo dňa
4.I1.2010,lokalita ě.502 bola určenáaj na umiestnenie arealizáciu stavby takého charakteru, ato
v obmedzenom rozsahu t. j. zaiadenia na separovaný zber odpadov, zariadenia na spracovanie,
úpravu a nakladanie s odpadmi.

Pri verejnom a neverejnom prerokovaní a schvaťovaní zmien vtedy platného územného
plánu č. 8l2007lXII zo dřta 13.12.2007 azmeny č. 1 - 33l20I0lXI zo día 4.II.20I0, zo strany
navrhovateťa SPV DÁLOVCE s. r. o. neboli podané pripomienky anávrhy k zmene lokality ó.502'.

V zmysle zmeny a doplnky č. 2 územného plánu č. 8l20l5n zo dňa 24.9.20t5
aI}1Z}I5|XXIII zo dřta I5.I2.20I5, ktorým sa mení adopíňa uzemný plán ě. 8l2007lxllr zo día



13.12.2007 azmeny a doplnky č. 1 - 33l20I0lXI zo dřra 4.1L20I0, v tejto lokalite - ZaD2.09
(bývala lokalita 502) - už nie je možné umiestnenie a realizácia stavby takého charakteru t. j. -
nepdpustné umiestnenia zaríadenia na skládkovanie odpadu, spaťovanie odpadu alebo akékol'vek
energetické zhodnocovanie odpadu (týka sa len lokality č. ZaD2.09 - oznaěenie ě. 502 podťa
platneho ÚrN;, zakázané činnosti v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitny ostrov v zmysle
zákona ó.36412004 (§ 31 ods. 4). Vzhťadom na to, že vtomto pdpade do schválenía zmien
územného planu č. 2 - 8l20l5lil zo ďňa 24.9.2015 aID|2}ISIXXIII zo dřn 15.12.2015 nebolo
vydané právoplatné :územné roáodnutie na túto stavbu, ktoré by mal platný iaemný plén
zohladntť, stavbu nie je možné umiestniť vtejto lokalite ZaD2.09 (b;ivala lokalita 502), ztohto
dóvodu tunajší stavebný íuadrozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Preto tunajší stavebný lxad zamíetal konanie podťa § 37 ods. 4 stavebného zél<ona v zneri
neskorších predpisov.

Poučenie

Podťa ust. § 54 zák. é. 7111967 Zb. o správnom konaní je možné proti tomuto
roáodnutiu podať odvolanie na Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie
štátnej stavebnej správy, prostredníctvom tunajšieho úradu, a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia
rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateťné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných
prostriedkov.

Podťa ust. § 140c ods. 8 a ods. 9 zái<ona ó. 5011976 Zb. je možné proti tomuto rozhodnutiu
podať odvolanie vrozsahu Záverečného stanoviska č. l615l20l6-3.4lmo vydané Ministerstvom
životného prostredia SR podťa zékona č. 2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na žívotné prostredie

ao znmene a doplnení niektoqich zákonov v znení platnom do 31.12.20t4 ta Okresný úrad Tmava,
odbor výstavby a býovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy, prostredníctvom tunajšieho
úradu, a to v lehote 15 pracovných dní odo dňa doručenia roáodnutia. Lehota na podanie
odvolania podťa ods. 8 je 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia povolení
uvedených v ods. 8.

/
á/

Gabriel ";Waprimátor mestí
. z.Ing. Vojtech Bajkay
stavebného uradu socu v samoríne

Doručí sa:
1. SPV DÁLOVCE s. r. o., Jurigovo námestie 15, 84l 05 Bratislava

Korešpodenčná adresa: Bratislavská cesta 37,931 01 Šamorín
2. Ing. tádislavPálinkás, Pomlejská26,931 01 Šamorín
3. Ing. tadislav Pálinkás - KOVOPAL, Pomlejská26J 931 01 Šamorín
4. KOVO HORVATH s. r. o., Cintorínska2,93l01 Samodn
5. Juraj Jávorka, Pomlejská14,931 01 Šamorín
6. Juraj Jávorka - fi - JAFUR, Pomlejská 14,93I01 Šamorín
7 . Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36,8I7 15 Bratislava 11

8. BIOMIT s. r, o., Pomlejská 26,g3t 01 Šamorín
9. STROJ - LIFT spol. s. r. o., Valachovej 4,84I01 Bratislava
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korešpodenčná adresa: Mgr. Milena Nosková, Obchodná 2,8lI 08 Bratislava - správca
konkurznej podstaty

10. Ing. Vladimír Rybár, Nezábudková3,93101 Šamodn
1 1 . Ing. Dušan Veselko, Nezábudko vá I , 931 01 Šamorín
12. Zdražerue obcí Homého žitného ostrova v odpadovom hospodárstve, Gazdovský rad 37 lA,931

01 Šamorín
13. Ladislav Ballán, Gútorská g,g3l01 Šamodn
14. NatáliaBalliánová, Gútorská 9,93t 01 Šamodn
15. Ladislav Ladič, %a 41Kvetoslavov 67
16. Michal Feketevízi, 930 31 Vojka nad Dunajom 209
17. TiborBekó, Slnečná 19,931 01 Samorín
18. ValériaBekóová, Slnečná Ig,931 01 Šamorín
19. ZP- Ing. arch. Andrea Klimková - ANDREA KLIMKO architecture s. r. o., Haydnova 19, 811

02 Bratislava
20. Mesto Šamodn
21. Obec Kvetoslavov
22. Obec Veťká Paka
23. Obec Macov
24. Obec Trnávka
25. Obec Lehnice
26.YlasáTomayová, Špieszová 1, 841 04 Bratislava
27 . Ing. Adriana Hurtoňová, Čilistovsk á 24, 93 1 0 1 Šamorín
28. Katarína Saranská, Cukárska Paka43,930 51 Veťká Paka
29.Ing. Gabriela Csériová, Hlavná 22,93l01 Šamorín
30. Próf. Ing. Pavel Elesztós CSc., Mličňanská 48,931 01 Šamorín
31. Marirán Dlugoš, Bučuháza 18, 931 01 Šamorín
32.Ing. Béla Bugár, Pomlejská cesta 20,93I01 Šamorín
33.Katarína Ďurovková, Mliečňanská l6, 931 01 Šamorín
34.Ing. Agneša Tótová, Nezábudková5,93t 01 Šamorín
35. Henrieta Ugroczka, Š,mot 2glll5,931 01 Šamorín,
36. RastislavVozník, Hlavná 14,931 01 Šamofin
37. Jozef Nagy, Pokojná ulica 2,93l01 Šamorín
38.Ing. Martin Šimurda, Kúpeťná 79,93101 Šamorín
3 9. Mgr. M arta Galbáěov á, P ožiarnická 22, 93 1 0 1 Šamorín
40. Ing. Štefan Andrássy, Vodárenská32,g3101 Šamodn
4l. A,ípádÓry, Breštanová ulica 19,93l01 Šamorín - Mliečno
42. Katarina Halászov á, Š ámot 286 l 6, 93 1 0 1 Š amorín
43. DianaIJ goczká, Šrmot 2861 6, 93 1 0 1 Šamorín
44. JozeflJgroczky, Šamot 28616,931 01 Šamorín
45. Karol Ugróczky, Šá*ot 290ll1,g3l01 Šamodn
46. Csaba lJgróczky, Šámot 290lII,93l01 Šamorín
47 . Lívia IJ gróczká, Šámot 290 l t 1, 93 l 0 l Šamorín
48. Kristína Kuruczová, Šámot 290lll, 93I 01 Šamorín
49. Karol Ugroczky, Šámot 290115,931 01 Šamorín
50. Imrich Ugroczky, Šámot 283lI8, 931 01 Šamorín
51. Ákos Ugroczky, Šamot 283lt8,931 01 Šamorín
52. Bňgita IJ gtoczká, Šamot 283 l 18, 93 1 0 1 Šamorín
53.Ildikó lJgyoczká, Šamot 283118,931 01 Šamorín
54. Alexandér Kováč, Šamot 293123,931 01 Šamorín
55. Ibolya Bokorová, Šamot 293123,931 01 Šamodn
56. Ing. Renáta Koleková, Bučuháza36,931 01 Šamorín
57. Ondrej Derzsi, Gazdovský rad23,931 01 Šamorín
58. Helena Fehérová, Gazdovský rad 61,931 01 Šamorín
59. Ladislav Fehér, gazdovský rad,61,931 01 Šamorín



60. Jozef Štenda, gazdovský rad,63,931 01 Šamorín
61. Helena Štendová, Gazdovský rad63,931 01 Šamorín
62. EvaFejesová, Gazdovslqý rad 65,93 1 01 Šamodn
63. LívíaMészárosová, Hlavná 24, 931 01 Šamorín
64.Ing. Maroš Valentoviě ,HIavná791124,931 01 Šamorín
65. Eva Košťálová, Hlavná 30,g31 01 Šamorín
66. Imrich Košťál, Hlavná 30, 931 01 Šamorín
67.EvaFehér, Hlboká cesta 13, 931 0l Šamorín
68. Ladislav Fehér, Hlboká cesta 13, 931 01 Šamorín
69. Ing. Jana Kubínová, Hlboká cesta 2168117 ,931 01 Šamorín
7 0 . Kátarína Halászová, Čilistovs ká 4, 93 I 0 l Šamorín
7I.EvaTóth, Hrušovská 2240146,931 01 Šamodn
72. Veronika Horváthová, Hrušovská224l46, 931 01 Šamodn
73. Denisa Kurtiová, Poďzát adami 87, 931 01 Šamorín
74. Andrq Úrge, ul. Marie 14A,g31 01 Šamorín
75. Ing. Alžbetalalciková, Nová u|.7,93l01 Šamorín
76. Miklós Báder, Pomlejská cesta 1148133,931 01 Šamorín
77.Mgl. Katalin Báder, Pomlejská cesta 1 148133,931 01 Šamorín
78. Ing. Jolan Báder, Pomlejská cesta 1 t48l33,931 01 Šamorín
7 9. T allás Fazekas, Pomlej ská cesta 1 t48 l 33, 93 1 0 1 Šamorín
80. Viktor Szúcs, PoťovníckaI,93l01 Šamorín
81. Lucia Szúcsová, Poťovnícka l,g3101 Šamorín
82. I(laraTóthová, Polhá I, g3I 01 Šamorín
83. AdrianaVargová, Sídlisko Platan 2308ll,g3I01 Šamofin
84. Mgr. Imrich Fehér, Sídlisko Platan 23081I,g3101 Šamorín
85. BranislavBtza,Obilná 1A,931 01 Šamofin
86. Ing. Ladislav Tóth, 930 30 Báč 159
87. Angelika Oosterhius Ertl, Cukarska Paka421,930 51 Ve]]ká Paka
88. Robert Johancsik, Tmávka 97,930 32BIatnána Ostrove
89. Magda Sátor Erseková, 930 32Macov 91

90. Silvester Sátor Ersek, 930 32 Macov 91

91. Maria Sátor Ersek,930 32 Macov 36
92.MétrtaPsotová, 930 32 Macov 36
93. Silvia Vajdová, 930 32 Macov 36
94.TímeaPsotová, 930 32 Macov 36
95. MSc. Judit Kádek, Kostolná gala132,930 34 Holice
96, Gabriel Kádek, Kostolná gala132,930 34 Holice
9] . Klara Kádeková, Kostolná gala 132, 930 3 4 Holice
98. Silvia Lászlóová, Korytnická 8, 821 06 Bratislava
99. RozáliaPurgerová, Zelená 13, 93l 0 1 Samorín
100. ZsuzsanaPurger Bodó, ZeIená t3,931 01 Šamorín
101. ErnestVilági, Dunajská 6,93l01 Šamorín
102. Ing. Juraj Paška, Čilistovská 5,g3l01 Šamorín
103. Združerue domových správ, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava
104. Tomáš Bors, Dunajská 1060/3I,g3t 01 Šamodn
105. Ikajský pamiatkový urad Trnava, Cukrová 1,9l7 01 Trnava
106. Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 8I7 62 Bratislava
t07. ORANGE SLOVENSKO a. s., Metodova,82l08 Bratislava
108. UPC BROADBAND SLOVAKIA s. r. o., Ševčenkova 36, P. o. BOX 216, 850 00 Bratislava
109. Dotknutáverejnosť

Na vedomie:
110. Okresný urad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo Bélu Bartóka

78913,929 01 Dunajská Streda



111. Okresný urad Trnava, odbor starostlivosti oživotné prostredie, Kollárovo nám. 8, 9I7 0I
Trnava

Il2. Okresný urad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy apozemných komunikácii, Korzo
Bólu Bartóka789l3,929 0l Dunajská Streda

113. Okresné riaditeťstvo PZvDunajskej Strede, okresný dopravný inšpektorát,Muzejná6, 929
01 Dunajská Streda

l14. Obvodný úrad v Dunajskej Strede, odbor krízového riadenia, Korzo Bélu Bartóka 78913,

929 0l Dunajská Streda
115. Okresný úrad Dunajská Streda, pozemkový alesný odbor, Korzo Bélu Bartóka78913,929

01 Dunajská Streda
116. Regionálny úrad verejného zdravotníctva - Regionálny hygienik, Vel'koblahovská cesta

1067,929 01 Dunajská Streda
It/. Okresné riaditeťstvo Hasiěského azáchranlého Zboru vDunajskej Strede, Trhovisko

Il02l1,929 0I Dtrnajská Streda
1l8. Západoslovenská distribučná a. s., Culenova6,816 47 Bratislava
1l9. Západoslovenská vodárenská spol. a. s., odštepný závod Dunajská Streda, Kračanská cesta

1233,929 01 Dunajská Streda
120. SPP - distribúcia a. s., Mlynské Nivy 44la,825 11 Bratislava
IzL Ministerstvo obrany SR,.správa nehnuteťného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47

Bratislava
I22. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor odpadového hospodarstva,nátm. Ludovíta Štura

I,8l2 35 Bratislava
I23. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia vód, nám. Ludovíta Štura 1,8l2 35 Bratislava
l24. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor ochrany ovzdušia, nám. Ludovíta Štura I,812

35 Bratislava
I25. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor enviromentálneho posudzovania, nám.

Ludovíta Štura 1, 8I2 35 Bratislava
126. Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19,827 15 Bratislava
I27. Trnavský samosprávny kraj, sekcia hospodárskej stratégie, odbor územného plánovania

a životného prostredia, Starohájska I0,9l7 01 Tmava
l28. Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeťov ažriedíel, Limbová 2, P. O. BOX 52,

837 52 Bratislava
129. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát ŽP Bratislava, Jeséniova IJD,831 01

Bratislava
130. Občianske združeniepre Šamorín, Hlavná 39,93í 01 Šamodn

Zverejnené dňa 25.7 .ž016

Vybavuje: Ing. Vojtec\ Baj]<ay

Mestský urad v Samoríne
Spoločný obecný úrad - odbor stavebný
sídlom Gazdovský rad37lA,931 01 Šamodn
ó.t.031l5624742


