
 

MESTO ŠAMORÍN 
Hlavná č. 37, 931 01 Šamorín 

 

Číslo : 228/2021-00003/SOcÚ (p.č. 3756/2020)                                          

V Šamoríne, 23.08.2021 

            

R O Z H O D N U T I E 
 

BV BAU s. r. o., IČO 50 637 240, so sídlom Orechová 48, 929 01 Dunajská Streda v zastúpení 

RiFo s. r. o., IČO 50 060 769, so sídlom Záhradnícka 7404/65, 929 01 Dunajská Streda, podala 

dňa 18.11.2020 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Polyfunkčná 

budova KLÁŠTORNÁ“, na pozemku parcela č.  2730/27, 2601/1, 2600/1, 2599, 2600/4 

(dopravné napojenie 2598/1, 2354, 2593/1, 2593/2) katastrálnom území  Šamorín,  mesto 

Šamorín. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

 

Pôvodné územné rozhodnutie číslo 3467/2017-003/SOcÚ (preprotokolované na č. 195/2018-003 

/SOcÚ dňa 10.01.2018) zo dňa 16.11.2018 (právoplatné dňa 28.12.2018. 

 

Začatie konania bolo oznámené dňa 14.07.2021 verejnou vyhláškou podľa § 36 ods. 4 stavebného 

zákona účastníkom konania a organizáciám a dotknutým orgánom štátnej správy vyvesením na 

úradnej tabuli mesta Šamorín a na webovej stránke dňa 22.07.2021 na dobu 15 dní. 

 

 

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

zriadení v znení neskorších predpisov, a zároveň ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 

50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, preskúmalo žiadosť stavebníka  a  podľa § 37 a 38 

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

18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) zosúladil stanoviská uplatnené 

dotknutými orgánmi štátnej správy. Zo strany účastníkov konania námietky neboli vznesené.  

 

Na podklade tohto vydáva v zmysle § 39, § 39a,  § 41, § 42 ods. 2 stavebného zákona 

 

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY 

 
„Polyfunkčná budova KLÁŠTORNÁ“ 

Stavab bude umiestnená na pozemku parc. č. 2730/27, 2601/1, 2600/1, 2599, 2600/4, k.ú. Šamorín. 

Pozemok je prístupný z mietsnej asfaltovej komunikácie.  

SO 01 Polyfunkčná budova 

Plánovaná stavba bude mať 3 nadzemné podlažia. Posledné podlažie 3.NP je ustupujúce. Na 

prízemí sa nachádzajú tri obchodné priestory. Na ostatných poldažiach sa budú nachádzať bytové 

jednotky. Stavba je charakteru bytového domu s polyfunkciou o max. rozmeroch 20,00x11,45. 

Jedná sa o trojpodalžný objekt s plochou strechou s max. výškou strechy +9,70m.  

Zastavaná plocha stavby je 228,0m2. Celková úžtiková plocha stavby je 500,76m2. Celková obytná 

plocha stavby je 231,12m2. 

Rozpis podlaží – úžitková plocha: 

1. NP:  Spoločné priestory   23,03m2 

Obchodné priestory  166,83m2 

  Spolu:    189,86m2 

 

2. NP: Spoločné priestory  14,17m2 



Byt č. 1   74,60m2 (bez terasy) 

Byt č. 2   74,60m2 (bez terasy) 

Byt č. 3   31,34m2 (bez terasy) 

Spolu    194,71m2 

 

3. NP  Spoločné priestory  14,17m2 

Byt č. 4   102,02m2   

  Spolu    116,19m2 

Stavab bude napojená na verejnú kanalizáciu kanalizačnou prípojkou PVC DN 150 gravitačným 

spôsobom. Stavba bude napojená na verejný vodovod vodovodnou prípojkou z rúry HDPE 

D63x5,8mm (DN50). Zásobovanie elektrickou energiou bude cez nový distribučný rozvod NN.  

Stavba nebude plynofikovaná. Stavba bude vykurovaná cez tepelné čerpadlá (vzduch – voda). 

Osadenie stavby: 

- Vo vzdialenosti 3,500m od hranice s pacr. č. 2600/2 

- Vo vzdialenosti 4,200m od hranice s parc. č. 2598/1 (Kláštroná ulica) 

- Vo vzdialenosti 6,320m od hranice s parc. č. 2593/1 (Školská ulica) 

- Vo vzdialenosti 10,536m od hranice s parc. č. 2730/2.  

 

SO 02 Komunikácie a spevnené plochy 

Dispozične a rozmerovo je komunikácia s parkovacími miestami navrhnutá tak, aby bol umožnený 

bezpečný a plynulý vjazd a výjazd vozidiel. Komunikácia a parkovacie stojiská sú navrhnuté 

s cementobetónovým krytom, nové chodníky z betónovej dlažby. 

Vjazd na pozemok bude zabezpečený len zo strany Školkej ulice. Polomery zaoblenia pri napojení 

sú R=3,0m a 4,0m. Šírka obojsmernej prístupovej komunikácie je 5,0m. Kolmé parkovacie miesta 

pri polyfunkčenj budove majú rozmery 2,60x4,50m. Krajené parkovacie miesta budú rozšírené na 

šírku 3,0m. Výjazd bude zabezpečený na Školskú ulicu a na Kláštronú ulicu. 

Za existujúcim chodníkom Školkej ulice sú navrhnuté šikmé parkovacie miesta. Šírka komunikácie 

bude 3,70m. Táto komunikácia bude jednomerná na pravej starne šikmými parkovacími miestami. 

Popri parkovacích miest bude rozšírený existujúci chodník. Prevýšenie medzi vozovkou 

a chodníkom bude 0,10m. Navrhutých je 14 parkovacích státí pre polyfunkčný dom + 1 parkovacie 

miesto vyhradené pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

Riešené spevnené plochy a komunikácie budú napojené na existujúe miestne asfaltobetónové 

komunikácie. Napojenie na existujúce komunikácie bude pomocou preplátovania konštrukčných 

vrstiev vozovky. Škára medzi existujúcou a novou vozovkou sa zareže a vyplní asfaltovou 

zálievkou trvale pružnou. 

Odvodnenie dažďových vôd z povrchu spevneným plôch je zabezpečené základnými priečnymi 

a podzĺžnymi sklonmi. Dažďová voda z parkoviska bude odvedená cez uličné vpusty, ktoré sú 

vybavené odlučovačom ropných látok do vsakovacích blokov. Vody na úrovni zemnej pláne budú 

zvedené do podzemného odvodňovacieho trativodu. 

 

Pre projektovú prípravu a realizáciu stavby sa určujú tieto podmienky:  

-   k stavebnému povoleniu je potrebné predložiť vlastnícke alebo iné právo k pozemkom            

dotknutých stavbou 

-     pred zahájením podzemných prác treba vytýčiť všetky podzemné vedenie,  

- v prípade výrubu drevín vyžiadať osobitný súhlas a nahradiť novými, 

- križovanie miestnych komunikácií sa prevedie výhradne pretláčaním a uložením chráničky do 

telesa komunikácie, 

- po dokončení prác verejné priestranstvo dať do pôvodného stavu, 

- dodržať podmienky určené v  jednotlivých vyjadreniach dotknutých štátnych orgánov,  

- výkopové práce na verejnom priestranstve za účelom realizácie prípojok na siete technickej 

infraštruktúry stavebník môže uskutočniť po predchádzajúcom povolení mesta Šamorín,    



- k žiadosti o stavebné povolenie žiadame predložiť vyjadrenie k projektu pre stavebné povolenie 

od: Západoslovenská distribučná a. s. Dunajská Streda, Západoslovenská vodárenská 

spoločnosť a. s., odštepný závod  Dunajská Streda, SPP-D a.s, ORANGE SLOVENSKO a. s 

- vyjadrenie k podzemným vedeniam od Slovak Telekom a. s., UPC BROADBAND SLOVAKIA 

s. r. o..   

- k žiadosti o stavebné povolenie žiadame predložiť vyjadrenie Okresného úradu Dunajská 

Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie – ochrana vôd, odpadové hospodárstvo, ochrana 

prírody a krajiny 

- k žiadosti o stavebné povolenie žiadame predložiť povolenie Okresného úradu Dunajská Streda, 

odbor starostlivosti o životné prostredie – vodná stavba (dažďová kanalizácia, zaolejovaná 

dažďová kanalizácia, ORL), 

- k žiadosti o stavebné povolenie žiadame predložiť vyjadrenie Okresného úradu Dunajská 

Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie – ochrana ovzdušia – súhlas na umiestnenie 

stredného alebo veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, 

- alebo k žiadosti o stavebné povolenie žiadame predložiť vyjadrenie Mesta Šamorín, odbor 

životné prostredie – ochrana ovzdušia – súhlas na umiestnenie malého zdroja znečisťovania 

ovzdušia, 

- k žiadosti o stavebné povolenie žiadame predložiť vyjadrenie - Okresné riaditeľstvo hasičského 

a záchranného zboru v Dunajskej Strede, 

- k žiadosti o stavebné povolenie žiadame predložiť vyjadrenie – Technická inšpekcia a.s., 

- k žiadosti o stavebné povolenie žiadame doložiť vyjadrenie príslušného cestného správneho 

orgánu k povoleniu vjazdu a určeniu dočasného a trvalého dopravného značenia 

- projektová dokumentácia na stavebné povolenie musí obsahovať projekt Sadových úprav 

- projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie predložiť už zapracovanými 

pripomienkami štátnych orgánov. 

 

Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy: 

Mesto Šamorín – záväzné stanovisko na povolenie pripojenia cesty z miestnej komunikácie k ÚR – 

Polyfunkčná budova Kláštorná – č. RD/16260/2140/2021 zo dňa 04.06.2021 

- mesto Šamorín ako dotknutý orgán štátnej správy podľa vyššie citovaných ustanovení zákona 

v súlade so záväzným stanoviskom ODI ORPZ v DS č. ORPZ-DS-ODI1-2021/002055-088 

povoľuje pripojenie pozemnej komunikácie z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť 

pre účely vydania územného rozhodnutia k stavbe s názvom Polyfunkčná budova Kláštorná 

v rozsahu výkresovej dokumentácie vypracovaného v novembri 2020 projektantom Ing. Dávid 

Csánó, predloženého mestu Šamorín dňa 24.11.2020 pod číslom RZ 23791/2020 doplnený 

listom č. RZ 24738/2020 za splnení nasledovných podmienok: 

- vjazd na nehnuteľnosť bude zriadený ako jednostranný zo Školskej ulice s výjazdom na 

Kláštornú ulicu 

- pripojovacia komunikácia zo Školskej ulice, umiestnená na pozemku č. 2730/27, bude 

zabezpečovať aj vjazd pre vlastníka pozemku č. 2730/2 a pre obyvateľov priľahlého bytového 

domu 

- realizácia pripojenia musí byť taká aby nedošlo k zmene odtokových pomerov na priľahlých 

miestnych komunikáciách. Odtokový systém miestnych komunikácií nemôže byť priťažený 

zrážkovými vodami z nových spevnených plôch 

- obnova povrchu asfaltového chodníka v pôvodnej šírke a výmena cestného obrubníka na južnej 

strane budovy v dĺžke cca 40m bude realizovaná s akceptovaním cyklistickej trasy v križovatke 

Školská – Kláštorná a v zmysle projektu na ÚR sa vybudujú bezbariérové nástupné plochy pri 

vjazde aj výjazde. 

- Investor pri budovaní spevnených plôch musí akceptovať priľahlú cyklistickú trasu, ktorá 

prechádza križovatkou Školská – Kláštorná 

- Osvetlenie nových plánovaných priechodov pre chodcov cez vjazd a výjazd z vlastného 

pozemku investor zabezpečí na vlastné náklady a v ďalšom stupni projekčnej prípravy 



zabezpečí vypracovanie projektu pre SP v súčinnosti s mestom a miestnou organizáciou AREA 

Šamorín s.r.o., ktorá je správcom verejného osvetlenia 

- Zásobovanie obchodov a kancelárií bude zabezpečené z betónovej komunikácie na vlastnom 

pozemku 

- Oblúky v mieste pripojenia vnútornej komunikácie na miestnu komunikáciu na Školskej ulici 

musia byť navrhnuté tak, aby vyhoveli aj pre nákladné vozidlá na odvoz komunálneho odpadu 

- O určenie dočasného dopravného značenia počas výstavby a trvalého dopravného značenia 

navrhnutých na miestnej komunikácií a účelových komunikáciách musí stavebník požiadať 

mesto Šamorín, referát dopravy pred vydaním stavebného povolenia. K žiadosti musí priložiť 

súhlasné stanovisko k určeniu dopravných značení vydaných Okresným riaditeľstvom PZ DS, 

ODI 

- Stavebné úpravy na miestnych komunikáciách a ostatných verejných plochách, nakoľko sú 

vyvolané realizovaním stavebného zámeru investora, musí stavebník realizovať na vlastné 

náklady. 

Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede, ODI – záväzné stanovisko č. ORPZ-DS-ODI1-

2021/002055-088 zo dňa 01.06.2021 

- záväzný súhlas podmienený splnením nasledovných pripomienok: 

- z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky stavebné objekty musia byť v zmysle príslušných 

a platných STN, pričom stavebné objekty musia byť umiestnené a použité tak, aby nebola 

ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na MK, 

- žiadame zabezpečiť, aby práce boli vykonané z priestorov nachádzajúcich sa mimo MK, 

- z hľadiska bezpečnosti CP nie je prípustné, aby na MK bol skladovaný stavebný materiál, 

výkopová zemina, odstavné pracovné stroje a pod., 

- celý pracovný priestor musí byť zabezpečený tak, aby bolo čo najväčšej miere eliminovaná 

možnosť zranenia iných osôb, 

- počas výstavby/prác nemsie dochádzať k znečisťovaniu, poškodzovaniu vozovky MK, ak príde 

k poškodeniu majetku MsÚ Šamorín je realizátor stavby povinný bezodkladne zabezpečiť 

odstránenie škody na vlastné náklady, prípadne prekonzultovať spôsob a postup pri odstránení 

škody, v prípade znečistenia cesty je potrebné zabezpečiť jej okamžité očistenie! 

- Dopravné napojenie navrhovanej obslužnej/prístupovej komunikácie na MK musí byť plynulé, 

bez odskokov, okraj vozovky cesty bude zarezané na celú šírku napojenia, aby nedošlo k jej 

odlamovaniu, svahy zemného telesa OK bude plynulo naviazať na teleso MK, 

- Za prípadné škody spôsobené v súvislosti s výstavbou na zdraví alebo na majetku nezodpovedá 

Policajný zbor, 

- Ak pri realizácií predmetných prác dôjde k obmedzovaniu premávky, pracovisko sa označí 

dopravnými značkami v zmysle zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon 

o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

- V zmysle ustanovenia § 3 ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. cestného zákona vyplýva, že cestný 

správny orgán a obec určuje používanie dopravných značiek, dopravných zariadení podľa ods. 2 

a ods. 5 písm f) na základe stanoviska správcu miestnej komunikácie a záväzného stanoviska 

príslušného dopravného inšpektorátu vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných 

predpisov 

- PD dočasného dopravného značenia žiadame predložiť na vyjadrenie spolu s projektom 

organizácie dopravy trvalého dopravného značenia, spracovaný v zmysle vyhlášky MV Sr č. 

30/2020 Z.z., pričom počas výstavby a počas umiestňovania trvalého dopravného značenia sa 

riadiť nami schválenými stanoviskami, 

- POD DDZ a ako aj POD TDZ spracováva odborne spôsobilá osoba v zmysle STN, ktorá 

zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie a overí ju pečiatkou a podpisom 

v zmysle zákona SNR č. 138/92 Zb a zákona NR SR č. 136/95 Zb. a zákona č. 50/1976 Zb., 

- ODI OR PZ v DS v súlade so zákonom NR SR č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore si 

vyhradzuje záväzné právo na zmeny svojho stanoviska a stanoviť dodatočné podmienky alebo 



uložené zmeniť z dôvodu opätovného prehodnotenia dopravnej situácie a v prípade pokiaľ to 

budú vyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj 

v prípade verejného záujmu. 

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie  č. OU-DS-OSZP-

2021/003685-002, zo dňa 11.01.2021 (o vodách) 

- Realizácia stavby je možná z hľadiska ochrany vodných pomerov: 

- v chránenej vodohodpodárskej oblasti všetky stavebné práce musia  byť v súlade s §31 zákona 

č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. O piretupkoch v znení 

neskorších predpisov (vodný zákon). 

- Na uskutočnenie vodnej stavby (džďová kanalizácia) je potrebné povolenie tunajšieho orgánu 

štátnej vodnej správy podľa § 26 vodného zákona 

- Parkovisko musí byť upravené tak, aby nedošlo k úniku zaolejovaných vôd do okolitého terénu 

a zároveň musí byť zabránené prítoku iných dožďových vôd z okolitého územia na tieto plochy. 

Uvedené plochy musia byť izolované a odolné voči pôsobeniu ropných látok 

- Vplyv vypúšťania vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd na kvalitu podzemných vôd 

sa musí posúdiť hydrogeologickým  posudkom, ktorý môže vykonať iba oprávnená osoba podľa  

zákona č. 313/1999 Z.z.  

- Odvádzanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd vsakovaním je možné len na 

základe povolenia tunajšieho orgánu štátnej vodnej správy podľa ustanovenia § 21 zákona NR 

SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. O piretupkoch v znení 

neskorších predpisov (vodný zákon). 

- K realizácii izolácie parkoviska a realizácie vsaku žiadame prizvať zástupcu tunajšieho orgánu 

štátnej vodnej správy, práce oznámiť min. 3 dni vopred 

- K stavbe komunikácie je potrebný súhlas v zmysle § 27 ods. 1 písm. B) vodného zákona  

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie – vyjadrenie z 

hľadiska odapdového hodposdárstva č. OU-DS-OSZP-2020/023418-02 zo dňa 30.11.20219 

- Realizácie akcie z hľadiska OH je možná za nasledovných podmienok: 

- Počas stavebných prác nakladať s odpadmi v súlade § 14 ods. 1 a § 77 zákona o pdpadoch 

- Dodávateľ stavby je povinný zaradiť odpady vznikajúce počas výstavby podĺa platnej vyhlášky 

č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a v zmysle vyhlášky č. 366/2015 Z.z. o 

evidnečnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti viesť evidneciu o vzniknutých odpadoch 

- Odpady sa môžu uložiť len na riadenú skládku prevádzkovanú na základe rozhodnutia orgánu 

štátnej správy v OH 

- Ku kolaudačnému konaniu zabezpečiť zberné nádoby na separovaný zber komunálneho odpadu 

v súlade s VZN mesta Šamorín a súvisiacimi predpismi na úseku OH 

- Ku kolaudačnému konaniu žiadame dokumnetovať spôsob zneškodňovania odpadu č. 13 05 02 

– kaly z odlučovača oleja z vody (N), zabezpečiť zmluvný odber s oprávnenou organizáciou 

- Po ukončení stavby žiadame predložiť druhy a množstvo odpadov vzniknutých pr výstavbe a 

predložiť doklady preukazujúce spôsob ich zhodnotenia resp. Zneškonenia 

- Tunajší úrad dáva v súlade so zákonnom o odpadoch vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. B) bod 

5 k dokumentácií v kolaudačnom konaní 

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, oddelenie požiarnej 

prevencie – stanovisko č. ORHZ-DS1-649-001/2020 zo dňa 20.08.2021 

- S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok 

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia – záväzné stanovisko č. OU-DS-

OKR-2020/018146-002 zo dňa 02.10.2020 

- z hľadiska civilnej obrany OÚ DS odbor krízového riadenia so zmenou územného rozhodnutia 

súhlasí. 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva – záväzné stanovisko č. RH/2020/001285/002-BM5 zo 

dňa 16.09.2020 



- s návrhom akciovej spoločnosti BV BAU s.r.o., so sídlom Dunajská Lužná, Orechová 48, IČO 

50637 240 na zmenu územné konanie stavby  „Polyfunkčná budova Kláštroná“, k.ú. Šamorín,  

mesto Šamorín sa súhlasí. 

 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., . – vyjadrenie č. 62625/2020 zo dňa 26.08.2020 

- k predloženému PS dávame nasledovné vyjadrenie: 

- nakoľko na predmetnom stavenisku parc. č. 2599, 2600/1, 2600/4, 2601/1 a 2730/27 sa 

nenachádzajú podzemné vedenia v správe nášho závodu, k umiestneniu stavby nemáme zásadné 

pripomienky 

- s odberom pitnej vody z verejného vodovodu súhlasíme 

- s odvádzaním splaškových odpadových vôd do verejnej kanalizácie súhlasíme 

- upozorňujeme investora na potrebu uzavretia hospodárskej zmluvy o dodávke pitnej vody 

z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie pred napojením sa 

na IS. 

Západoslovenská distribučná a.s. Dunajská Streda, vyjadrenie k projektu zo dňa 14.08.2020 

- s návrhom predloženého projketu stavby súhlasíme s podmienkami: 
- při budovaní plánovaných distribučných rozvodov elektriny žiadame dodržať ustanovenia 

zmluvy o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do ditribučnej siete č. 

170000215 
- celá trasa plánovaného distribučního podzemného NN káblového vedenia musí byť situovaná 

vo voľnom priestratnstve a podľa možnosti v zelenom páse 
- deliacim miestom medzi zariadeniami Žiadateľa a zariadením Prevádzkovateľa budú poistkové 

spodky v plánovanej istiacej a rozpojovacej skrini SR 
- žiadame zabezpečiť plombovateĺnosť nemeraných častí v elektroměrových rozvádzačoch 
- meranie psotreby el. Energie žiadame umiestniť na verejne prístupné miesto a doporučujeme 

použiť celoplastový skupinový elektromerový rozvádzač podľa platných štandardov ZSD a.s., 
- v prípade potreby úpravy a preložky jestv. distribučných zariadení žiadame postupovať podľa 

ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, § 45 
- žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásmo v zmysle § 

43 zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. 
- v prípade, že při výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a VVN vedenia a budú sa 

v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na 

stavbe, žiadame Vás o dodržanie ustanovení § 43 zákona o energetike . Taktiež je nutné 

vykonať poučenie o pravidlech bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia 
- za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant. 
Slovenský plynárenský priemysel a.s., č. TD/NS/0632/2020/Či, zo dňa 14.08.2020 

- v záujmovom území sa nachádzajú PZ: STL plynovod o.c. DN150, PN100 kPa a  prípojky  

- súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby (bez jej plynofikácie) za dodržanie všeobecných 

podmienok. 

Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku,  č. ASM-41-1900/2020, zo dňa 19.08.2020 

- súhlasíme s realizáciou stavby Polyfunkčná budova Kláštroná na p.č. 2354, 2592/1-8, 2599, 

2600/1, 2600/4, 2730/27, 2598/1, 2593/1 v k.ú. Šamorín okres Ds.  

- V danej lokalite sa nenachádzajú pozemky, podzemné telekomunikačné vedenia ani rádio 

reléová trasa v správe MO SR. 

- Všetky zmeny PD je potrebné predložiť na posúdenie 

ORANGE SLOVENSKO a. s., č. BA – 2828/2020, zo dňa 24.08.2020 

- dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a. s., 

- existujúce PTZ sú chránené  ochranným pásmom, v káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, 

optické káble a spojky roznej funkčnosti, 

- údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy. 

OTNS a.s.– vyjadrenie k podzemným vedeniam  (dňa 11.08.2020)  

- v záujmovom území sa nenachádza podzemná sieť spoločnosti SWAN a.s.  

- súhlasíme bez pripomienok 



UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. – vyjadrenie k podzemným vedeniam č. 1540/2020 zo 

dňa 17.08.2020 

- s vydaním ÚR danej stavby súhlasíme pretože v lokalite stavby sa nenachádza sieť UPC 

MadNet Services, s.r.o. – vyjadrenie k podzemným vedeniam zo dňa 20.08.2020 

- neprichádza k styku s podzemnými vedeniami a zariadeniami spoločnosti Slovanet a.s. 

- súhlasíme bez pripomienok. 

 

V konaní bolo zo strany účastníka konania doručené vyjadrenie.  

 

Dňa 02.08.2021 bolo na tunajší stavebný úrad doručené vyjadrenie účastníka územného 

konania podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona – Združenia domových samospráv, 

Rovniankova 14, p.O.BOX 218, 851 02 Bratislava. 

„Vyjadrenie účastníka územného konania podľa §37 ods.3 Stavebného zákona 

Žiadame, aby v územnom rozhodnutí (v odôvodnení) bolo uvedené akým presne spôsobom 

stavebný úrad zabezpečil overenie verejných záujmov životného prostredia, ktoré bol v zmysle §37 

ods.2 Stavebného zákona povinný preskúmať a to uvedením konkrétnych spôsobov a to v súlade s 

§47 ods.3 Správneho poriadku tak, že uvedie vecné a právne posúdenie verejných záujmov ochrany 

životného prostredia v zmysle hmotno-právnych predpisov podľa osobitných zákonov chrániacich 

jednotlivé zložky životného prostredia. Vzhľadom na skutočnosť, že podľa §126 Stavebného 

zákona pri tom vychádza zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov, je potrebné, aby stavebný 

úrad zabezpečil, že toto zdôvodnenie budú obsahovať tieto záväzné stanoviská dotknutých orgánov. 

 

Súčasne žiadame, aby v územnom rozhodnutí bolo osobitne uvedené akým presne spôsobom 

stavebník vyhodnotil splnenie záväzných podmienok rozhodnutia zo zisťovacieho konania a akým 

spôsobom bol tento súlad v stavebnom konaní overený (viď §140c ods.2 Stavebného zákona). 

 

Osobitne nás zaujíma určenie prvkov zelenej infraštruktúry podľa §2 písm.zh až písm. zj zákona 

OPK č.543/2002 Z.z., ktoré bol projektant podľa §3 zákona OPK povinný zapracovať do projektu. 

V prípade ak projekt uvedené prvky zelenej infraštruktúry neobsahuje, žiadame, aby bola táto 

povinnosť uvedené ako záväzná podmienka územného rozhodnutia pre spracovanie dokumentácie 

pre stavebné povolenie. Taktiež nás osobitne zaujíma splnenie verejných záujmov ochrany vôd 

podľa §5 až §11 Vodného zákona a Rámcovej smernice EÚ o vode, ktoré sa preukazujú najmä 

rozhodnutím podľa §16a Vodného zákona, ktorá je povinným podkladom záväzného stanoviska 

úradu štátnej vodnej správy (§73 ods.1 Vodného zákona). Neposlednou osobitnou náležitosťou, 

ktorá nás zaujíma je obnova prirodzenej biodiverzity dotknutého územia. 

 

V územnom konaní sa riadime zásadou zdržanlivosti, kedy si neuplatňujeme vlastné návrhy ale 

očakávame od stavebníka, stavebného úradu a dotknutých orgánov, aby dôsledne vyžadovali 

plnenie verejných záujmov životného prostredia podľa osobitných právnych predpisov, čo je ich 

povinnosť podľa §3 ods.1 Správneho poriadku. Vo výslednom rozhodnutí nás zaujíma, akým 

presne spôsobom si túto úlohu splnili. 

 

* Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť vrozhodnutí. * S podkladmi 

rozhodnutia žiadame byť oboznámení pred samotnýmvydaním rozhodnutia a následne sa k nim 

podľa §33 ods.2 Správneho poriadkuvyjadríme. * Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame 

doručovať vzmysle §25a Správneho poriadku do elektronickej schránky nášho združenia na 

ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme nezasielať. * Toto 

podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne na 

ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.ˮ 

 

Stanovisko stavebného úradu k vyjadreniu Združenia domových samospráv: 



Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona  a zistil, 

že jej umiestnenie je v súlade s územným plánom mesta Šamorín Zmeny a doplnky č. 3 a 

zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp., že týmto hľadiskám neodporuje, ani 

životné prostredie neohrozuje. Umiestnenie stavby vyhovuje aj všeobecným technickým 

požiadavkám  na výstavbu určených príslušnými STN a vyhl. č. 532/2002 Z. z. Stanoviská všetkých 

dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií boli  skoordinované a zahrnuté  do 

podmienok tohto rozhodnutia. K návrhu bolo predložené zadanie stavby s vyjadreniami 

zainteresovaných orgánov a organizácií a podklady z evidencie nehnuteľností.  

 

Uvedená činnosť nedosahuje prahové hodnoty podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a teda 

nepodlieha zisťovaciemu konaniu podľa zákona. 

 

V rámci projektu v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie bude aj stavebný objekt 

Sadové úpravy, v rámci ktorého sa bude riešiť dodržanie minimálneho koeficientu zelene podľa 

územného plánu mesta Šamorín.. Pozri str. č. 3 podmienky pre  projektovú prípravu a realizáciu 

stavby. K splneniu verejných záujmov z hľadiska vodného zákona pozri vyjadrenie Okresného 

úradu Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-DS-OSZP-2021/003685-

002, zo dňa 11.01.2021. 

 

Vyjadrenie, rovnako ako aj spôsob jeho zohľadnenia sú uvedené v tomto rozhodnutí. V oznámení 

o začatí územného konania sa uvádza, že 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 - odbor stavebný, sídlom Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín,  inak nebude na ne 

prihliadnuté. (pričom dňom dourčenia je posledný deň vyvesenia, v prípade verejnej 

vyhlášky).Žiadosť a ku nej patriace doklady sa nachádzajú na Mestskom úrade v Šamoríne – 

Spoločný obecný úrad – stavebný odbor, Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín, kde je možné 

nahliadnuť do spisového materiálu a projektovej dokumentácie (v stránkových dňoch pondelok 8.00 

– 15.30, streda 8.00 – 17.00). Každý účastník konania má možnosť sa oboznámiť so spisovým 

materiálom a tiež s projektovou dokumentáciou. Toto rozhodnutie rovnako ako aj iné písomnosti sa 

doručujú do elektronickej schránky účastníkom konania, dotknutým orgánom štátnej správy 

a právnickým osobám – každému, kto má elektronickú schránku. 

 

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 stavebného zákona dva roky odo dňa, kedy nadobudlo  

právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie 

stavebného povolenia. 

 

O d ô v o d n e n i e  
 

BV BAU s. r. o., IČO 50 637 240, so sídlom Orechová 48, 929 01 Dunajská Streda v zastúpení 

RiFo s. r. o., IČO 50 060 769, so sídlom Záhradnícka 7404/65, 929 01 Dunajská Streda, podala dňa 

18.11.2020 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Polyfunkčná budova 

KLÁŠTORNÁ“, na pozemku parcela č.  2730/27, 2601/1, 2600/1, 2599, 2600/4 (dopravné 

napojenie 2598/1, 2354, 2593/1, 2593/2) katastrálnom území  Šamorín,  mesto Šamorín. Uvedeným 

dňom bolo začaté územné konanie. 

 

Mesto Šamorín oznámilo podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona dňa 14.07.2021 začatie územného 

konania s verejnou vyhláškou všetkým známym účastníkom konania, dotknutým orgánom štátnej 

správy a právnickým osobám, vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle Mesta Šamorín dňa 

22.07.2021 na dobu 15 dní. Stanoviská všetkých dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých 

organizácií boli  skoordinované a zahrnuté  do podmienok tohto rozhodnutia. 



 

K návrhu bolo predložené zadanie stavby s vyjadreniami zainteresovaných orgánov a organizácií 

a podklady z evidencie nehnuteľností.  

 

V konaní bolo zo strany účastníka konania doručené vyjadrenie.  

 

Dňa 02.08.2021 bolo na tunajší stavebný úrad doručené vyjadrenie účastníka územného 

konania podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona – Združenia domových samospráv, 

Rovniankova 14, p.O.BOX 218, 851 02 Bratislava. 

„Vyjadrenie účastníka územného konania podľa §37 ods.3 Stavebného zákona 

Žiadame, aby v územnom rozhodnutí (v odôvodnení) bolo uvedené akým presne spôsobom 

stavebný úrad zabezpečil overenie verejných záujmov životného prostredia, ktoré bol v zmysle §37 

ods.2 Stavebného zákona povinný preskúmať a to uvedením konkrétnych spôsobov a to v súlade s 

§47 ods.3 Správneho poriadku tak, že uvedie vecné a právne posúdenie verejných záujmov ochrany 

životného prostredia v zmysle hmotno-právnych predpisov podľa osobitných zákonov chrániacich 

jednotlivé zložky životného prostredia. Vzhľadom na skutočnosť, že podľa §126 Stavebného 

zákona pri tom vychádza zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov, je potrebné, aby stavebný 

úrad zabezpečil, že toto zdôvodnenie budú obsahovať tieto záväzné stanoviská dotknutých orgánov. 

 

Súčasne žiadame, aby v územnom rozhodnutí bolo osobitne uvedené akým presne spôsobom 

stavebník vyhodnotil splnenie záväzných podmienok rozhodnutia zo zisťovacieho konania a akým 

spôsobom bol tento súlad v stavebnom konaní overený (viď §140c ods.2 Stavebného zákona). 

 

Osobitne nás zaujíma určenie prvkov zelenej infraštruktúry podľa §2 písm.zh až písm. zj zákona 

OPK č.543/2002 Z.z., ktoré bol projektant podľa §3 zákona OPK povinný zapracovať do projektu. 

V prípade ak projekt uvedené prvky zelenej infraštruktúry neobsahuje, žiadame, aby bola táto 

povinnosť uvedené ako záväzná podmienka územného rozhodnutia pre spracovanie dokumentácie 

pre stavebné povolenie. Taktiež nás osobitne zaujíma splnenie verejných záujmov ochrany vôd 

podľa §5 až §11 Vodného zákona a Rámcovej smernice EÚ o vode, ktoré sa preukazujú najmä 

rozhodnutím podľa §16a Vodného zákona, ktorá je povinným podkladom záväzného stanoviska 

úradu štátnej vodnej správy (§73 ods.1 Vodného zákona). Neposlednou osobitnou náležitosťou, 

ktorá nás zaujíma je obnova prirodzenej biodiverzity dotknutého územia. 

 

V územnom konaní sa riadime zásadou zdržanlivosti, kedy si neuplatňujeme vlastné návrhy ale 

očakávame od stavebníka, stavebného úradu a dotknutých orgánov, aby dôsledne vyžadovali 

plnenie verejných záujmov životného prostredia podľa osobitných právnych predpisov, čo je ich 

povinnosť podľa §3 ods.1 Správneho poriadku. Vo výslednom rozhodnutí nás zaujíma, akým 

presne spôsobom si túto úlohu splnili. 

 

* Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť vrozhodnutí. * S podkladmi 

rozhodnutia žiadame byť oboznámení pred samotnýmvydaním rozhodnutia a následne sa k nim 

podľa §33 ods.2 Správneho poriadkuvyjadríme. * Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame 

doručovať vzmysle §25a Správneho poriadku do elektronickej schránky nášho združenia na 

ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme nezasielať. * Toto 

podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne na 

ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.ˮ 

 

Stanovisko stavebného úradu k vyjadreniu Združenia domových samospráv: 

Žiadame, aby v územnom rozhodnutí (v odôvodnení) bolo uvedené akým presne spôsobom stavebný 

úrad zabezpečil overenie verejných záujmov životného prostredia, ktoré bol v zmysle §37 ods.2 

Stavebného zákona povinný preskúmať a to uvedením konkrétnych spôsobov a to v súlade s §47 

ods.3 Správneho poriadku tak, že uvedie vecné a právne posúdenie verejných záujmov ochrany 



životného prostredia v zmysle hmotno-právnych predpisov podľa osobitných zákonov chrániacich 

jednotlivé zložky životného prostredia. Vzhľadom na skutočnosť, že podľa §126 Stavebného zákona 

pri tom vychádza zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov, je potrebné, aby stavebný úrad 

zabezpečil, že toto zdôvodnenie budú obsahovať tieto záväzné stanoviská dotknutých orgánov. 

 

Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona  a zistil, 

že jej umiestnenie je v súlade s územným plánom mesta Šamorín Zmeny a doplnky č. 3 a  

zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp., že týmto hľadiskám neodporuje, ani 

životné prostredie neohrozuje. Umiestnenie stavby vyhovuje aj všeobecným technickým 

požiadavkám  na výstavbu určených príslušnými STN a vyhl. č. 532/2002 Z. z. Stanoviská všetkých 

dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií boli  skoordinované a zahrnuté  do 

podmienok tohto rozhodnutia. K návrhu bolo predložené zadanie stavby s vyjadreniami 

zainteresovaných orgánov a organizácií a podklady z evidencie nehnuteľností.  

 

Súčasne žiadame, aby v územnom rozhodnutí bolo osobitne uvedené akým presne spôsobom 

stavebník vyhodnotil splnenie záväzných podmienok rozhodnutia zo zisťovacieho konania a akým 

spôsobom bol tento súlad v stavebnom konaní overený (viď §140c ods.2 Stavebného zákona). 

 

Uvedená činnosť nedosahuje prahové hodnoty podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a teda 

nepodlieha zisťovaciemu konaniu podľa zákona. 

 

Osobitne nás zaujíma určenie prvkov zelenej infraštruktúry podľa §2 písm.zh až písm. zj zákona 

OPK č.543/2002 Z.z., ktoré bol projektant podľa §3 zákona OPK povinný zapracovať do projektu. 

V prípade ak projekt uvedené prvky zelenej infraštruktúry neobsahuje, žiadame, aby bola táto 

povinnosť uvedené ako záväzná podmienka územného rozhodnutia pre spracovanie dokumentácie 

pre stavebné povolenie. Taktiež nás osobitne zaujíma splnenie verejných záujmov ochrany vôd 

podľa §5 až §11 Vodného zákona a Rámcovej smernice EÚ o vode, ktoré sa preukazujú najmä 

rozhodnutím podľa §16a Vodného zákona, ktorá je povinným podkladom záväzného stanoviska 

úradu štátnej vodnej správy (§73 ods.1 Vodného zákona). Neposlednou osobitnou náležitosťou, 

ktorá nás zaujíma je obnova prirodzenej biodiverzity dotknutého územia. 

 

V rámci projektu v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie bude aj stavebný objekt 

Sadové úpravy, v rámci ktorého sa bude riešiť dodržanie minimálneho koeficientu zelene podľa 

územného plánu mesta Šamorín.. Pozri str. č. 3 podmienky pre  projektovú prípravu a realizáciu 

stavby. K splneniu verejných záujmov z hľadiska vodného zákona pozri vyjadrenie Okresného 

úradu Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-DS-OSZP-2021/003685-

002, zo dňa 11.01.2021. 

 

Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť vrozhodnutí. * S podkladmi 

rozhodnutia žiadame byť oboznámení pred samotnýmvydaním rozhodnutia a následne sa k nim 

podľa §33 ods.2 Správneho poriadkuvyjadríme. * Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame 

doručovať vzmysle §25a Správneho poriadku do elektronickej schránky nášho združenia na 

ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme nezasielať. * Toto 

podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne na 

ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk. 

 

Vyjadrenie, rovnako ako aj spôsob jeho zohľadnenia sú uvedené v tomto rozhodnutí. V oznámení 

o začatí územného konania sa uvádza, že 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 - odbor stavebný, sídlom Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín,  inak nebude na ne 



prihliadnuté. (pričom dňom dourčenia je posledný deň vyvesenia, v prípade verejnej 

vyhlášky,).Žiadosť a ku nej patriace doklady sa nachádzajú na Mestskom úrade v Šamoríne – 

Spoločný obecný úrad – stavebný odbor, Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín, kde je možné 

nahliadnuť do spisového materiálu a projektovej dokumentácie (v stránkových dňoch pondelok 8.00 

– 15.30, streda 8.00 – 17.00). Každý účastník konania má možnosť sa oboznámiť so spisovým 

materiálom a tiež s projektovou dokumentáciou. Toto rozhodnutie rovnako ako aj iné písomnosti sa 

doručujú do elektronickej schránky účastníkom konania, dotknutým orgánom štátnej správy 

a právnickým osobám – každému, kto má elektronickú schránku. 

 

Navrhovateľ v konaní predložil vlastnícke právo k pozemku parc. č. 2730/27, 2601/1, 2600/1, 2599 

na základe LV č. 1275 k.ú. Šamorín a  k pozemku parc. č.  2600/4, na základe LV č. 4460, k. 

ú.Šamorín. 

Navrhovateľ v konaní predložil súhlas vlastníka dotknutých pozemkov, t.j. parc. č. 2593/2 

(dopravné napojenie) k.ú. Šamorín, mesto Šamorín. 

Navrhovateľ v konaní predložil súhlas vlastníka dotknutých pozemkov t.j. parc. č. 2593/1, 2598/1, 

2354, k.ú Šamorín, mesto Šamorín. 

Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona  a zistil, 

že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp., že týmto 

hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Umiestnenie stavby vyhovuje aj 

všeobecným technickým požiadavkám  na výstavbu určených príslušnými STN a vyhl. č. 532/2002 

Z. z.  

 

P o u č e n i e  
 

Proti tomuto rozhodnutiu  je možné podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať 

odvolanie do 15 dní  odo dňa doručenia  na Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej 

politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy,  prostredníctvom tunajšieho úradu. Toto rozhodnutie je 

preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov.    

 

 

 

 

  

                                        Csaba  O r o s z 

                                                                                                       primátor mesta 

                 

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  mesta Šamorín a na webovom sídle.+ 

 

 

Vyvesené: 30.08.2021 

 

 

Zvesené: 

 

 

Pečiatka a podpis: 

 

 

 

 



Rozdeľovník: 

1. BV BAU s.r.o., Orechová 48, 929 01 Dunajská Streda 

2. RIFO s. r. o., 930 04 Trstená na Ostrove 40 - zastúpenie  

3. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Šamorín, Kláštorná 2, 931 01 Šamorín 

4. Mesto Šamorín 

5. ZP-Mag. arch. Ing. Ján Kováč – ART STUDIO NOW, Alžbetínske nám. 1, 929 01 Dunajská 

Streda 

6. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo Bélu Bartóka 

789/3, 929 01  Dunajská Streda 

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

Dunajská Streda 

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

Dunajská Streda 

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

929 01  Dunajská Streda 

10. Západoslovenská distribučná a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 

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

929 01 Dunajská Streda 

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

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

929 01 Dunajská Streda 

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

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

16. ORANGE SLOVENSKO a. s., Metodová 6, 821 08 Bratislava 

17. MadNet a. s., Bratislavská 1863/8, 829 01 Dunajská Streda 

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

19. OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava 

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

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

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

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


