
 

MESTO ŠAMORÍN 
Hlavná 37,  931 01 Šamorín 

 

Číslo : 230/2021-00002/SOcÚ  (p.č. 3296/2020)                                                       

V Šamoríne, 22.01.2021  

    

 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA 

A O UPUSTENÍ OD ÚSTNEHO KONANIA 
 

VIWO s. r. o., IČO 36 292 613 sídlo Galantská cesta 5694/13, 929 01 Dunajská Streda podala dňa 

23.09.2020 žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby  „Rozšírenie obchodných priestorov – SO -

01 Prístavba k Butikcentru“, na pozemkoch parcela č. 39/4, v katastrálnom území  Šamorín,  mesto 

Šamorín. Uvedeným dňom bolo začaté zlúčené územné a stavebné konanie. 

 

Mesto Šamorín ako správny orgán podľa § 27 ods. 1 zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, zároveň ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. a § 

5 ods. 1) zákona 608/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, preskúmal žiadosť stavebníkov a podľa § 

61 ods. 2, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov stavebného zákona  

 

o z n a m u j e 

 
v súlade  s ust. § 39a ods 4 a s ust. § 61 ods. 4  stavebného zákona začatie stavebného konania na stavbu 

„Rozšírenie obchodných priestorov – SO -01 Prístavba k Butikcentru“, na pozemkoch parcela č. 

39/4, v katastrálnom území  Šamorín,  mesto Šamorín. 

 

„Rozšírenie obchodných priestorov – SO -01 Prístavba k Butikcentru“ 

SO-01 Prístavba k Butikcentru je jednopodlažná budova, nad čelnou presklenou fasádou s prestrešením 

pre pohodlný pohyb zákazníkov. V jestvujúcom objekte sa nachádzajú 4 nájomné jednotky, s prístavbou 

vznikne piata nájomná jednotka. Prístavba je tvorená: predajnou plochou, skladom, dennou mietsnosťou, 

premiestnosťou, WC pre personál. Nosnú konštrukciu objektu tvorí železobetónový skelet so 

sendvičovým oceľovým obvodovým plášťom. Celkovo je objekt z architektonického hľadiska navrhnutá 

ako “krabica“. Max. výška stavby je na kóte +6,300m.  Objekt prístavby je obdĺžnikového pôdorysného 

tvaru s rozmermi 33,580x8,900m. Zastavaná plocha objektu je 298,9m2. Úžitková plocha prístavby je 

279,81m2. Prístavba bude napojená na jestv inžinierske siete v areály. Prístavba bude zásobovaná pitnou 

vodou z areálového rozvodu, odkanalizovanie bude zabezpečené do areálovej kanalizácie. Prístavba bude 

napojená na jestv. areálové NN vedenie. Prístavba bude zásobovaná plynom cez NTL rozvod plynu.  

Osadenie prístavby:  

- Vo vzdialenosti 0,0m od hranice s parc. č.. 39/14 (jestv. budova Butikcentrum), vo vzdialenosti 

8,60m od hranice s parc. č. 38/7, 

 

 

na základe  žiadosti  stavebníka: VIWO s. r. o., IČO 36 292 613  

so sídlom:     Galantská cesta 5694/13, 929 01 Dunajská Streda   

 

ktorú mieni uskutočniť  dodávateľsky 

 

na pozemkoch parcela č.   39/4 

v katastrálnom území:  Šamorín   

mesto:     Šamorín  



 

 

Vzhľadom na to, že stavebnému úradu sú známe pomery staveniska, dokumentácia a žiadosť poskytuje 

dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, tunajší úrad v zmysle ustanovenia §61 ods. 2 

zákona č. 50/1976 Zb. (stavebného zákona) upúšťa od miestneho zistenia a ústneho konania.  

Účastníci stavebného konania v zmysle §61 ods. 3 stavebného zákona môžu svoje námietky 

a pripomienky k návrhu uplatniť najneskoršie do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia na 

Mestskom úrade v Šamoríne, inak nebude na ne prihliadnuté. 

Žiadosť a ku nej patriace doklady sa nachádzajú na Spoločnom obecnom úrade – stavebný odbor, so 

sídlom na Mestskom úrade v Šamoríne, Gazdovský rad 37/a, kde je možné nahliadnuť do projektovej 

dokumentácie (v stránkových dňoch pondelok 8.00 – 15.30, streda 8.00 – 17.00). 

V zmysle § 61 ods. 6 stavebného zákona dotknuté orgány štátnej správy oznámia svoje stanoviská 

v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci stavebného konania so 

stavebným konaním. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší 

čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. Ak dotknutý orgán 

štátnej správy, ktorý bol vyrozumený o začatí konania, neoznámi v určenej lehote alebo predĺženej lehote 

svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov 

súhlasí. 

 

   

 

                                           C s a b a  O r o s z 

                                                                                                              primátor mesta 

                           

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a musí byť 

vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šamorín. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

 

Vyvesené:  

 

Zvesené: 

 

Pečiatka a podpis: 

 

 

Rozdeľovník: 

1. VIWO s.r.o., Galantská cesta 5694/13, 929 01 Dunajská Streda  

2. Bugár projekt s.r.o., Ing. Tibor Bugár, Rekreačný rad 6074/14, 929 01 Dunajská Streda 

3. Mesto Šamorín 

4. Ing. František Kis, LINEAR PROJEKT s.r.o., 925 04 Tomašíkovo 469 – zodpovedný projketant 

5. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 

929 01  Dunajská Streda 

6. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 

Dunajská Streda 

7. Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede, Okresný dopravný inšpektorát, Muzejná 6, 929 01 

Dunajská Streda 

8. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 

9. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava 

10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru v Dunajskej Strede, Trhovisko 1102/1, 929 01 

Dunajská Streda 

11. Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 



12. Západoslovenská vodárenská spol. a. s., odštepný závod Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233, 929 

01 Dunajská Streda 

13. SPP – distribúcia a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva – Regionálny hygienik, Veľkoblahovská cesta 1067, 929 01 

Dunajská Streda 

15. Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

16. UPC Broadband, Ševčenkova 36, P. O. BOX 216, 850 00 Bratislava 

17. ORANGE SLOVENSKO a. s., Metodova 6, 821 08 Bratislava 

18. MadNet a. s., Bratislavská 1863/8, 929 01 Dunajská Streda 

19. SITEL s. r. o., Kopčianska 20/C, 851 01 Bratislava 

20. Telefónica Slovakia s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 

21. Slovanet a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 

22. Energotel a. s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava 

23. SWAN a. s., Borská 6, 841 04 Bratislava 

24. O2 Slovakia s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 

25. Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

26. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava 

27. Hydromeliorácie š. p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 

28. a/a 
 

Vybavuje: Ing. Simona Mózsiová 

                 Mestský úrad v Šamoríne 

                 Spoločný obecný úrad – odbor stavebný 

                 sídlom Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín 

                 t. č. 031/ 562 4742 


