
 

MESTO ŠAMORÍN 
Hlavná 37,  931 01 Šamorín 

 

Číslo : 234/2021-00002/SOcÚ (3297/2020)                                            

V Šamoríne, 20.01.2021 

     

 

 

O Z N Á M E N I E  

 O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA A O UPUSTENÍ ÚSTNEHO  

KONANIA 
 

podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov 

 

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

podala dňa 23.09.2020 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rozšírenie 

obchodných priestorov – SO 03 Rozšírenie spevnených plôch areálu Butikcentra“ na pozemku 

parcela č. 39/4, 38/39, 38/25, 38/44 v katastrálnom území Šamorín, mesto Šamorín.  Uvedeným 

dňom bolo začaté stavebné konanie. 
 

„Rozšírenie obchodných priestorov – SO 03 Rozšírenie spevnených plôch areálu Butikcentra“ 

Predmetom riešenia je rozšírenie areálu o chodníky a parkoviská z dôvodu rozšírenia obchodných 

priestorov. K spevneným plochám sa dobuduje 9 kolmých stojísk pre vozidlá skupiny O2 

s rozmermi 5,x2,5m a priľahlý chodník v šírke 2,00m, ktorý bude zabezpečovať prístup do SO 02 – 

Samostatné obchodné priestory. Pred objektom sa vybuduje chodník v šírke 2,0m a 6 pozdĺžnych 

stojísk pre vozidlá skupiny O2 s rozmermi 6,5x2,5m.  

Parkovacie plochy 

Skladba: 
BETÓNOVÁ DLAŽBA ZÁMKOVÁ  DL      80   mm 

DRVENÉ KAMENIVO    fr. 4/8      30   mm 

CEMENTOVÁ STMELENÁ ZMES  CBGM C5/6 22     160 mm 

ŠTRKODRVINA    ŠD 31,5 (45) Gc    200 mm 

GEOTEXTÍLIA NETKANÁ              min. 400 g/m2 

IZOLÁCIA PROTI ROPNÝM LÁTKAM                min. 1mm 

GEOTEXTÍLA NETKANÁ             min. 200 g/m2 

SPOLU             630 mm 

 

Chodník 
Skladba: 

BETÓNOVÁ DLAŽBA ZÁMKOVÁ  DL      60   mm 

PODKLADOVÁ VRSTVA DRVINY   fr. 4/8      30   mm 

ŠTRKODRVINA    ŠD 31,5 Gc     200 mm 

SPOLU            290 mm 

 

Na hranici peších komunikácií a zelene je osadený parkový obrubník ukladaný do betónového lôžka 

s bočnou oporou z betónu. 

Konštrukčné vrstvy jednotlivých častí komunikácií sú navrhnuté podľa požiadaviek investora a 

podľa príslušných STN a Katalógu pozemných komunikácií. Je potrebné, aby jednotlivé 

konštrukčné vrstvy boli hutnené tak, aby sa dosiahlo maximálnej pevnosti a tým aj maximálnej 

tvarovej stálosti podkladných vrstiev. 

V miestach priechodov pre chodcov bude použitá dlažba pre nevidiacich a slabozrakých. Chodníky 

sú od zelene oddelené parkovým obrubníkom.    



Vozovka sa skladá z podkladových vrstiev a krytu. Ako podkladové vrstvy sú použité štrkodrva 

a kamenivo spevnené cementom.  

Podkladné vrstvy sa nemajú zhotovovať ak hrozí nebezpečenstvo, že teplota pri kladení klesne pod 

5o C. Kladenie sa nesmie vykonávať ani pri silnom alebo dlhotrvajúcom daždi. Po rozprestretí sa 

hneď začne so zhutňovaním. Zhutňuje sa každá vrstva samostatne. Vrstva sa zhutňuje od okrajov ku 

stredu. Zhutňovanie sa opakuje až po dosiahnutie požadovanej miery zhutnenia. Nestmelená vrstva 

zo štrkodrviny musí byť v technologicky najkratšom čase prekrytá nadväzujúcou vrstvou. Pred 

pokládkou ďalšej vrstvy sa kontroluje modul pretvárnosti z druhého zaťažovacieho cyklu E def2 

statickou zaťažovacou skúškou. E def2 musí byť najmenej 120 MPa (pre ochrannú vrstvu) a 180 

MPa (pre podkladovú vrstvu). Pomer E def2 / E def2 musí byť menší ako 2,5. 

 

Odvodnenie 

Odvedenie dažďových vôd z povrchu komunikácií a spevnených plôch je zabezpečené priečnym a 

pozdĺžnym sklonom vozovky. Vody z povrchu vozovky sú odvodnené cez vpusty alebo odvádzane 

do priľahlého terénu. Odvodnenie zemnej pláne je zabezpečené pozdĺžnou drenážou alebo do 

odvedením do priľahlého terénu. Odvodnenie pláne je zabezpečené 3% vyspádovaním vrstvy ŠD do 

trativodov tvorených rúrkou PVC DN 160 obalených GT a uložených v ryhe zasypanej ŠP.  

 

Vybavenie komunikácie 

Pozdĺž komunikácie nie sú osadené žiadne záchytné bezpečnostné prvky. Dopravné značenie sa 

riadi ustanoveniami STN 01 8020, STN 73 6101 a vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej 

Republiky č. 9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. Zvislá dopravná značka nesmie zasahovať do hlavného dopravného priestoru, 

ktoré je vo vzdialenosti 0,50 m od obrubníka a musí byť umiestnená min. 2,2 m nad úrovňou chodníka. 

Navrhované zvislé dopravné značenie bude v základnom rozmere. Trvalé dopravné značenie je  

vykreslené vo výkrese č.4.  

Mesto Šamorín ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 3a ods. 4 zákona 

č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 

2 písm. a) bodu 3 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej 

správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, preskúmal žiadosť stavebníkov 

v zmysle § 8 a § 9 zákona č. 453/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov a podľa § 62 zákona č. 

50/1976 Zb.  o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a podľa § 

61 ods. 2 a 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov 

  

o z n a m u j e 
 

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, 38/39, 38/25, 38/44 

  

v katastrálnom území:  Šamorín   

mesto:     Šamorín  

 

v súlade s ust. § 61 ods. 4  stavebného zákona začatie  stavebného konania dotknutým orgánom 

štátnej správy a  účastníkom konania stavby „Rozšírenie obchodných priestorov – SO 03 

Rozšírenie spevnených plôch areálu Butikcentra“ na pozemku parcela č. 39/4, 38/39, 38/25, 

38/44 v katastrálnom území Šamorín, mesto Šamorín. 

 

 



Pretože pre územie, ktorého sa návrh týka, je stavebnému úradu dobre známe pomery 

staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, tunajší úrad  

v zmysle ustanovenia § 61 ods. 2 zák. 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 – spoločný obecný úrad - odbor stavebný, sídlom Gazdovský rad 

37/A  inak nebude na ne prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány 

štátnej správy, inak sa podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona má za to, že ich stanovisko je kladné. 

 

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. 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. 

 

 Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť  na   Mestskom úrade v Šamoríne – spoločný 

obecný  úrad - odbor stavebný, sídlom Gazdovský rad 37/A. 

 

 

 

                                                                                       C s a b a  O r o s z  

                                                                                               primátor mesta Šamorín 

         

                             

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. ZP-Ing. Gabriel Bálint - DOSTY s.r.o., Záhumenné 320/20, 851 10 Bratislava 

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 


