
MESTO ŠAMORÍN 
Hlavná 37,  937 01 Šamorín 

 

Číslo: 1061/2021-2/SOcÚ                                                                                       V Šamoríne 19.05.2021  

 
 

 

 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA 

 S UPUSTENÍM OD ÚSTNEHO  KONANIA A MIESTNEHO ZISŤOVANIA 
podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov 

 

Spoločnosť BALA park, s r.o., IČO 44 120 869, so sídlom Bratislavská 1941, 931 01 Šamorín, podala 

dňa 31.03.2021 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Obytný park ”BALA” etapa V a 

etapa VI” na pozemkoch parcelné č. 1921/95,-96 a parc.č. 1921/248, 1921/249 (podľa GP), v 

katastrálnom území Šamorín,  mesto Šamorín. Uvedeným dňom sa začalo územné konanie. 
 

Členenie stavby: 

SO 01 bytový dom BALA V 

SO 02 bytový dom BALA VI 

SO 03 Prípojka vody BALA V, VI 

SO 04 Prípojka kanalizácie BALA V, VI 

SO 05 Prípojka plynu BALA V, VI 

SO 06 Prípojka elektro BALA V, VI 

SO 07 Parkoviská a spevnené plochy, dopravné napojenie ne cestnú sieť 

 

SO 01 Bytový dom BALA V – bytový dom je umiestnený na pozemku s p.č.1921/96, je pravidelného 

pôdorysného obdĺžníkového tvaru o rozmeroch 20,00x29,25m. Objekt je podpivničený a má 4 nadzemné 

podlažia so šikmou valbovou strechou (so sklonom 6°/84°), max. výška strechy + 13,300, výška komína 

+ 14,300. Výškové osadenie objektu je na kóte +-0,000=+127,23 B.p.v. Upravený terén je na kóte -

0,600m.  

V priestoroch objektu bude vytvorených 26 bytových a 12 nebytových jednotiek(apartmánových bytov). 

Bytové jednotky budú vytvorené ako 7 jednoizbových bytov, 11 dvojizbových a 8 trojizbových bytov 

(bytové jednotky spolu: 26ks). Ku všetkým bytovým priestorom je navrhnuté parkovacie státie 

v suterénnych priestoroch, prípadne státia vytvorené v exteriéri na vlastnom stavebnom pozemku na 

parc.č. 1921/95,-96,-248. Bytové jednotky budú vybavené príslušenstvom, ako sú vlastné pivničné kobky 

alebo odkladacie miestnosti umiestnené v rámci bytu a spoločné úložné priestory. Objekt bude vybavený 

vlastnou  centrálnou plynovou kotolňou a spoločnými komunikačnými priestromi, ako sú chodby, 

schodisko,výťah.  

Celkové údaje SO 01: 

Zastavaná plocha (SO 01) 589,3m2,  

Celková úžitková plocha byty :1311,20 m2, apartmánové byty 347,45m2 , nebytové priestory 1010,70m2, 

balkóny 108,95m2. 

Celková úžitková plocha (interier+exteriér): 2692,37m2. 

Parkovacie miesta v objekte BALA V. : 24 PM.  

 

SO 02 Bytový dom BALA VI – bytový dom je umiestnený na pozemku s p.č.1921/95,-249, je 

pravidelného pôdorysného obdĺžníkového tvaru o rozmeroch 23,25mx26,25m. Objekt je podpivničený 

a má 4 nadzemné podlažia so šikmou valbovou strechou (so sklonom 7°/80°),max. výška strechy + 

14,020, výška komína + 14,800. Výškové osadenie objektu je na kóte +-0,000=+127,23 B.p.v. Upravený 

terén je na kóte -0,600m.  



V priestoroch objektu bude vytvorených 21 bytových jednotiek, z toho 3 jednoizbové byty, 11 

dvojizbových bytov, 3 trojizbové byty, 3 štvorizbové byty a 1 šesťizbový byt. V priestoroch objektu bude 

vytvorených tiež 9 apartmánových bytov(z toho 7 jednoizbových a 2 dvojizbové). Ku všetkým bytovým 

priestorom je navrhnuté parkovacie státie v suterénnych priestoroch, prípadne státia vytvorené v exteriéri 

na vlastnom stavebnom pozemku na parc.č. 1921/95,-96,-248. Bytové jednotky budú vybavené 

príslušentstvom, ako sú vlastné pivničné kobky alebo odkladacie miestnosti umiestnené v rámci bytu 

a spoločné úložné priestory. Objekt bude vybavený vlastnou  centrálnou plynovou kotolňou a spoločnými 

komunikačnými priestromi, ako sú chodby, schodisko,výťah.  

Celkové údaje SO 02: 

Zastavaná plocha (SO 02) 615,53m2,  

Celková úžitková plocha byty :1369,05m2, apartmánové byty 364,40m2 , nebytové priestory 887,55m2, 

balkóny 133,4m2. 

Celková úžitková plocha (interier+exteriér): 2652,75m2. 

Parkovacie miesta v objekte BALA VI : 17 PM.  

Navrhované napojenie stavby na inžinierske siete (SO 03, SO 04, SO 05, SO 06): 

Projekt rieši napojenie  elektrickou prípojkou na sieť NN Záp. distribučnej, a.s., existujúcou vodovodnou 

prípojkou na verejný vodovod, s existujúcou kanalizačnou prípojkou na verejnú kanalizáciu. Dažďová 

kanalizácia odvádza dažďovú vodu zo strechy a z parkoviska (zo strechy do vsakovacích blokov, 

z parkovacej plochy je navrhnutá samostatne vedená cez odlučovača ropných látok). Objekty budú 

napojené na distribučný STL plynovod jestvujúcimi pripojovacími plynovodmi. Vykurovanie bytových 

domov bude ústredné teplovodné, riešené teplovodným konvekčným radiátorovým vykurovaním. 

Zdrojom tepla pre vykurovanie a prípravu ohriatej pitnej vody budú absorpčné vzduchové tepelné 

čerpadlá na zemný plyn, ktoré budú umiestnené v suteréne.  

SO 07 Parkoviská a spevnené plochy, dopravné napojenie ne cestnú sieť  

Projekt rieši dopravné prepojenie bytových domov na cestnú sieť a vybudovanie parkovacích státí 

a chodníkov pre obyvateľov a návštevníkov bytových domov. Dopravné napojenie: z kolaudovanej 

komunikácie na parc.č. 1921/218. Príjazdové a prístupové komunikácie budú zabezpečené 

novovytvorenými cestnými komunikáciami. Účelom budovanej komunikácie a spevnených plôch je: 

zabezpečiť príjazd vozidiel k jednotlivým bytovým domom, umožniť prejazd vozidlám zimnej údržby, 

zabezpečiť prístup ku budovám pre hasičské vozidlá, umožniť príjazd vozidlám odvážajúcim smeti 

a odpad, zabezpečiť parkovanie obyvateľov bytového domu.  

Parkovacie státia : k bytovým domom bude zabezpečené požadované 86 parkovacích miest nasledovne:  

41 parkovacích miest v garáži, 45 parkovacích miest v teréne. Parkovacie státia kolmé majú rozmer 

2,4mx4,5m, krajné park. státia budú rozšírené na šírku 2,6m. 4 státie budú vyhradené pre osoby 

s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientáce (v každej budove 1 miesto, v teréne 2). Spevnené plochy 

parkoviska sú lemované cestným betónovým obrubníkom so skosením. Konštrukcia vozovky parkoviska 

je navrhnutá s krytom z asfaltového betónu. 

Výťahy – v každom bytovom dome je navrhnutý jeden osobný výťah (2,6m2). 

 

Osadenie bytových domov na pozemkoch p.č. 1921/95, 1921/96, k.ú Šamorín – pozri priloženú 

situáciu. 

 

Pred začatím výkopových prác musí investor zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných 

inžinierskych sieti a zariadení u ich jednotlivých správcov. 

 

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

zriadení v znení neskorších predpisov, zároveň ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 stavebného 

zákona a § 5 ods. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok 

a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona   

 

 

o z n a m u j e 
 

 



 

v súlade s § 36 ods. 4 stavebného zákona začatie územného konania dotknutým orgánom štátnej správy a  

účastníkom konania stavby „Obytný park ”BALA” etapa V a etapa VI” na pozemkoch parcelné č. 

1921/95,-96 a parc.č. 1921/248, 1921/249 (podľa GP), v katastrálnom území Šamorín,  mesto Šamorín. 

 

Pretože pre územie, ktorého sa návrh týka, sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a 

žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, tunajší úrad v zmysle 

ustanovenia § 36 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania 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 – spoločný obecný úrad – stavebný odbor, sídlo Gazdovský rad 37/A, 931 

01 Šamorín, inak nebude na ne prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány 

štátnej správy, inak sa podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona má za to, že ich stanovisko je kladné a že so 

stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.  

 

 

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. 

 

V rovnakej lehote stavebník doplní svoje podanie o nasledujúce doklady: 

- vyjadrenie Mesta Šamorín k zvláštnemu užívaniu miestnej komunikácie – povolenie na zriadenie vjazdu 

z miestnej komunikácie na nehnuteľnosť. 

 

V zmysle § 42 ods. 5 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, 

ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.  

 

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

stavebný odbor, sídlo Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín 

 

                                                                                                 
 

 
 

C s a b a   O r o s z 

                                                                                              primátor mesta Šamorín 

    

 

 

 

Toto rozhodnutie má povahu Verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 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  obce Hubice. 

 

 

 

Vyvesené: 31.05.2021 

 

 

Zvesené: 

 

 

 

Pečiatka a podpis: 

 



 

 
Rozdeľovník: 

1. BALA park, s.r.o., Bratislavská cesta 1941, 931 01 Šamorín, PSČ 931 01 (stavebník) 

2. Mesto Šamorín, Hlavná 37, 931 01 Šamorín (vlastník pozemku 1921/1) 

3. Ing. arch. Ladislav Németh -adif s.r.o., Klariská 12, 811 01 Bratislava (zodpovedný projektant) 

Dotknuté orgány štátnej správy a právnické osoby: 

4. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01  Dunajská 

Streda 

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

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

7. Okresný úrad Dunajská Streda, pozemkový a lesný odbor, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda 

8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, Trhovisko 1102/1, 929 01  Dunajská Streda 

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

10. Západoslovenská vodárenská spol. a.s., odštepný závod Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda 

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

12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva – Regionálny hygienik, Veľkoblahovská cesta 1067, 929 01 Dunajská Streda 

13. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., o.z. Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava 

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

15. MV SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava  

16. 02 Slovakia, s.r.o., Eisteinova 24, 851 01 Bratislava 

17. OTNS, a.s., Vajnorská 37, 831 04 Bratislava 

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

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

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

21. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

22. Technická inšpekcia a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 

23. ORANGE SLOVENSKO a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 

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

25. a/a (spis) 

 

 

Príloha: koordinačná situácia 

 

 

Vybavuje:  Ing. Simona Mózsiová 

                  Mestský úrad v Šamoríne 

                  Spoločný obecný úrad – stavebný odbor 

                 Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín 

                  t.č. 031/562 4742 


