
MESTO ŠAMORÍN 
Hlavná č. 37, 931 01 Šamorín 

 

Číslo: 2225/2021-3/SOcÚ (pôv.č. 3418/2020-2/SOcÚ )                                                         

V Šamoríne, 29.04.2021 
 

 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A O UPUSTENÍ 

ÚSTNEHO  KONANIA 
 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra, IČO 36 550 949 so sídlom Nábrežie za 

hydrocentálou 4, 949 60 Nitra, podala dňa 05.10.2020 návrh na vydanie územného rozhodnutia 

o umiestnení stavby „ČOV Šamorín – Preložka výtlačného potrubia 2xDN1200“, na pozemkoch 

parc. č. 974/1 (360E), 962, 963, 964, 762/4, 761/2, 761/4, 761/15,  761/74, 761/82, 761/83, 

358/102(E), k.ú. Mliečno, mesto Šamorín. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

 

Projekt rieši preložku výtlačného potrubia pre vyčistené a dažďové vody z areálu ČOV Šamorín, k. 

ú. Mliečno,  konkrétne z čerpacej stanice vyčistených odpadových a dažďových vôd (ČS), do 

resipientu  zdrže Hrušov. Nové výtlačné potrubia budú tvorené dvojicou sklolaminátových potrubí 

(vetva A a B)DN 1200, ktoré budú vedené v súbehu.  

Súčasný stav:  

Výtlačné potrubie je tvorené dvojicou oceľových potrubí DN1200 so zosilnenou izoláciou. Dĺžka 

výtlaku je 1478,3m. Potrubie križuje kanál Dobrohošť, kanalizáciu DN500, priesakový kanál 

a hrádzu VD Gabčíkovo.  

Navrhovaný stav: 

Jestvujúce oceľové potrubie DN1200 sa odreže vo vzdialenosti 0,5m od vonkajšej steny ČS, kde sa 

napojí cez prechodku nové potrubie zo sklolaminátu o priemere DN1200. Trasa nového potrubia 

bude vedená pozdĺž oplotenia v rámci areálu ČOV a bude pokračovať kolmo na kanál Dobrohosť. 

Potrubie bude vedené popod priesakový kanál. V tomto mieste bude potrubie pretlačené. Za 

kanálom sa trasa potrubia otočí a bude vedená rovnobežne s kanálom a napojí sa kolmo na 

jestvujúce potrubie.Trasa potrubí končí ich napojením na jestvujúce oceľové potrubia DN1200. 

Výtlačné potrubie, vetva A a B, sklolaminát (SN10):  

Preložka výtlaku DN1200- „Vetva A“ – profil priem. 1200 PN6 (SN10) – 317,33m 

Preložka výtlaku DN1200- „Vetva B“ – profil priem. 1200 PN6 (SN10) – 320,34m. 

Nové výtlačné potrubie bude vedené v zelenom páse. 

 

Pred začatím výkopových prác musí investor zabezpečiť vytýčenie podzemných inžinierskych sieti 

u ich jednotlivých správcov v trase navrhovaných rozvodov. 

 

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 stavebníka 

a podľa § 3 zákona č. 453/2000 Z. z.  v znení neskorších predpisov a §36 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov stavebného zákona, 

v súlade s §36 ods. 4 stavebného zákona 

 

o z n a m u j e 
 

začatie územného konania dotknutým orgánom štátnej správy a  účastníkom konania stavby „ČOV 

Šamorín – Preložka výtlačného potrubia 2xDN1200“ na pozemkoch parc. č. 974/1 (360E), 962, 

963, 964, 762/4, 761/2, 761/4, 761/15,  761/74, 761/82, 761/83, 358/102(E), k.ú. Mliečno, 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 § 36 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebného zákona)  upúšťa od miestneho zistenia 

a ústneho konania. 

 

Účastníci územného konania v zmysle § 36 ods. 2 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.  

 

V rovnakej lehote stavebník doplní svoje podanie o nasledujúce doklady: 

- vyjadrenie správcov podzemných - inžinierskych sieti (ZSD a.s., SPP-D a.s.), 

- vyjadrenie k projektu - Hydromeliorácie, š.p., Bratislava,  

- situačný výkres s vyznačenými číslami dotknutých parciel. 

 

V zmysle § 36 ods. 3 stavebného zákona dotknuté orgány štátnej správy oznámia svoje stanoviská 

v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci  územného 

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. 

 

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). 

 

 

 

 

                                                                                      C s a b a O r o s z 

                                                                                primátor mesta  

 

 

 

 

 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 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:  10.05.2021 

 

 

Zvesené: 

 

 

Pečiatka a podpis: 

 

 

 

 



Rozdeľovník:                                                             

1. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentálou 4, 949 60 Nitra 

(stavebník) 

2. ČOVDESIGN, s.r.o., Strojnícka ul.34, 821 06 Bratislava (spracovateľ PD) 

3. Slovenský vodohospodársky podnik, Odštepný závod Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava  

4. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 11 (správca poz. E358/102) 

5. Tóthová Beatrix r.Csibová, Mliečno s.č.9, 93 101 Šamorín (vlastník poz. E360) 

6. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, k.a. P.O.BOX 292, 810 00 

Bratislava) 

7. Mesto Šamorín, Hlavná 37,, 931 01 Šamorín 

8. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo B. Bartóka 

789/3, 929 01  Dunajská Streda 

9. Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 

10. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava 

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

Dunajská Streda 

12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva – Regionálny hygienik, Veľkoblahovská cesta 1067, 

929 01 Dunajská Streda 

13. Okresné riaditeľstvo Hasičského  a záchranného Zboru  v Dunajskej Strede, Trhovisko 1102/1, 

929 01  Dunajská Streda  

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

929 01  Dunajská Streda 

15. SPP - distribúcia a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

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

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

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

19. ORANGE SLOVENSKO a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 

20. a/a (spis) 

 

 
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 


