
 

MESTO ŠAMORÍN 
Hlavná 31, 931 01 Šamorín 

 

Číslo : 234/2021-00003/SOcÚ (p.č. 3297/2020)                                                      

V Šamoríne, 14.09.2021 

      

 

 

 

STAVEBNÉ POVOLENIE 
 

podľa § 69 ods. 2 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. 

 

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

zriadení v znení neskorších predpisov, zároveň 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 prerokoval žiadosť stavebníka 

podľa § 37, 62, a 63 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov stavebnom konaní 

a po preskúmaní žiadosti rozhodlo takto: 

 

„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.  

 

 

Na pozemkoch parcela č.        39/4, 38/39, 38/25, 38/44 

v katastrálnom území :       Šamorín 

mesto:                                Šamorín  
 

sa podľa zákona § 66 ods. 1, 2 a 3 a § 69 ods. 2 stavebného zákona   

 

p o v o ľ u j e. 

 

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

 

1. So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú potvrdí 

tunajší stavebný úrad. 

 

2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie, vypracovanej projektantom Ing. arch. Matejom 

Malinom, bytom Mestský Majer 23, 931 01 Šamorín overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou 

tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného 

úradu. Zodpovedným projektantom je Ing. Gabriel Bálint, PhD, autorizovaný stavebný inžinier, reg. 

č.  5048*I2. 

 



3. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do 2 rokov odo dňa, keď nadobudlo 

právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na   začatie dlhšiu lehotu. 

  

4. Stavba sa povoľuje ako trvalá. 

 

5. Stavba bude dokončená najneskôr do troch rokov odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia. V 

prípade nedodržania termínu dokončenia stavby je stavebník povinný požiadať stavebný úrad o jeho 

predĺženia pred uplynutím tejto lehoty. Termín začatia stavby oznámi stavebník stavebnému úradu 

najneskôr do 30 dní od začatia. 

 

6. Stavba bude uskutočnená: dodávateľsky. Výber dodávateľskej firmy sa uskutoční výberovým 

konaním. Po ukončení výberového konania do 14 dní investor ohlási stavebnému úradu dodávateľskú 

firmu a predloží výpis z obchodného registra, resp. kópiu živnostenského listu, ako aj meno a adresu 

stavbyvedúceho spolu s kópiou jeho živnostenského listu.  

 

7. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť štítkom „Stavba povolená“ s týmito 

údajmi: označenie stavby, označenie stavebníka, kto stavbu realizuje, kto a kedy stavbu povolil, 

termín ukončenia stavby. 

 

8. Počas stavebných prác musí byť postarané o bezpečnosť pracovníkov v zmysle platných predpisov 

o ochrane zdravia a bezpečnosti práce. 

 

9. Stavebník je povinný  dbať o to, aby pri uskutočňovaní stavby nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích 

nehnuteľnostiach. V prípade, že dôjde k spôsobeniu škôd na cudzích    nehnuteľnostiach, je stavebník 

povinný ich na vlastné náklady odstrániť. 

 

10. Všetky škody  a poruchy zapríčinené na cudzích zariadeniach a nehnuteľnostiach musia byť 

odstránené okamžite. Porušené plochy verejného priestranstva sa uvedú do  pôvodného užívateľného 

a technického stavu. Spôsobené škody musia byť uhradené na náklad investora podľa platných 

predpisov. 

 

11. Stavebník je povinný počas výstavby udržiavať čistotu na stavbou znečistených komunikáciách 

a verejných priestranstvách, výstavbu zabezpečiť tak, aby neohrozovala plynulosť cestnej premávky, 

na skládku materiálu využívať v maximálnej miere vlastný pozemok. 

 

12. Stavebník počas realizácie stavby podľa § 127 ods. 1 zákona č. 60/1964 Občianskeho zákonníka 

v znení neskorších predpisov nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať vlastníkov susedných 

nehnuteľností hlukom, prachom, popolčekom dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými 

odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami. 

 

13. Podľa § 135 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov vlastníci susedných nehnuteľností pri uskutočnení stavby aby trpeli vykonanie prác zo 

svojich pozemkov alebo stavieb. 

 

14. Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby a viesť o stavbe jednoduchý záznam 

stavby vo forme stavebného denníka. 

 

15. Stavebník je povinný dodržať podmienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy 

a právnických osôb:    

• Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie – záväzné stanovisko 

č. OU-DS-OSZP-2021/005470 zo dňa 24.02.2021 – záväzné stanovisko k EIA 

- navrhovaná činnosť „Rozšírenie obchodných priestorov“ bola posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o 

posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, ktoré bolo ukončené rozhodnutím č. OU- DS-OSZP/2020/007122-015 zo dňa 30.03.2020, že 

navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať, 



- podľa § 38 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov je navrhovateľ povinný zabezpečiť súlad ním predkladaného 

návrhu na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmene s týmto zákonom, s 

rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona a ich podmienkami, 

- odporúčané podmienky pre etapu výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti uvedené v rozhodnutí vydané v 

zisťovacom konaní boli pre etapu stavebného konania zosúladené s predkladaným návrhom na začatie 

stavebného konania. 

• Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie – vyjadrenie orgánu štátnej 

vodnej správy  č. OU-DS-OSZP-2020/018322-002 Sza zo dňa 22.09.2020 

- Na objekt SO-09 bolo vydané stavebné povolenie tunajším orgánom štátnej vodnej správy rozhodnutím č. 

OU-DS-OSZP-2019/004925-010 Sza zo dňa 08.03.2019. 

- Realizácia predmetnej stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov je možná za nasledovných podmienok: 

- Treba si vyžiadať povolenie na vypúšťanie vody z povrchového odtoku do podzemnej vody v zmysle § 21 

ods. písm d) vodného zákona od tunajšieho orgánu životného prostredia 

- Treba dbať o zachovanie celistvosti protiropnej izolácie existujúcej parkovacej plochy 

- Nové parkovacie plochy treba izolovať proti prieniku ropných látok do podložia certifikovanou bariérovou 

izoláciou 

- treba dodržať ochranné pásma podzemných inžinierskych vedení v zmysle STN 73 6005 

- v chránenej vodohospodárskej oblasti všetky činnosti musia byť v súlade s § 3ods. 1 zákona č. 305/2018 Z. z. 

o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení  niektorých zákonov. 

- Certifikát izolačného materiálu použitého na izolovanie parkovacej plochy treba predložiť ku kolaudačnému 

konaniu 

• Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného Zboru v Dunajskej Strede – stanovisko č. KORHZ-DS1-

341-001/2020 zo dňa 20.05.2020 

- s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok, 

- toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby požadujeme ho predložiť pri 

kolaudačnom konaní. 

• Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. – vyjadrenie č. 31565/2020  zo dňa 13.05.2020 

- nakoľko sa na predmetnej parcele nenachádzajú podzemné vedenia v správe nášho závodu, k umiestneniu 

stavby nemáme zásadné pripomienky, 

- nakoľko odber vody bude z areálového vodovodu a odvádzanie odpadových vôd bude riešené do areálovej 

kanalizácie, súhlas napojenie na IS je potrebné vyžiadať od vlastníka areálového vodovodu a kanalizácie.  

• SPP - distribúcia a. s. – v záujmovom území sa nachádzajú PZ v správe SPP-D. 
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. – zo dňa 25.05.2020 
- S vydabím UR-SP danej stavby súhlasíme pretože v lokalite stavby sa nenachádza sieť UPC. 
MAdNET Services – vyjadrenie k existencii podzemných vedení zo dňa 19.05.2020 
- V k.ú Šamorín parc. č. 38/23, 38/28, 39/4, 39/13 neprichádza k styku s podzemnými vedeniami 

a zariadeniami spoločnosti Slovanet a.s. 
• Krajský pamiatkový úrad Trnava – záväzné stanovisko č. KPUTT-2020/10969-2/39682/Sl, Ksi zo dňa 

29.05.2020: 
- KPU TT v zmysle § 30 ods. 4 a § 41 ods. 4 a pammitakového zákona zvážení všetkých zloťiek, týkajúcich 

sa ochrany pamiatkového fondu z hľadiska archeologických nálezov a archeologických nálezísk, 
s realizáciou stavby Rozšírenie obchodných priestorov v k.ú. Šamorín súhlasí s podmienkami: 

- Termín zahájenia a aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne 
ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom KPÚTT. V ohlásení uveďte telefonický konatkt. 
Nedodržanie ohlasovacej povinnosti môže byť sankciované. 

- V prípade zistenia, resp. narušenia archeologického nálezu počas stavby musí nálezca alebo osba 
zodpovedná za vykonávanie prác najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení ohlásiť nález KPUTT 
priamo alebo prostredníctvom obce. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským 
ppamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej všask tri pracovné dni  
odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krasjkým pamiatkovým úradom je nálezca poviný vykonať 
všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, 
zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta 
a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. Na nálezy, ktoré sa 
nájdu počas výstavby, sa vzťahuje aj § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov. 

• Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prrostredie – vyjadrenie č. OU-DS-
OSZP-2020/012490-002 zo dňa 29.05.2020 z hľadiska ochrany prírody a krajiny  
- Realizácia uvednej činnosti je z hladiska ochrany a prírody možná za nasledovných podmienok: 
- V prípade nevyhnutného výrubu drevín a odstránenia krovitého porastu si vyžiadať súhlas príslušného 



orgánu ochrany prírody – podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov 

- Pri stavbených alebo iných prácach nemsie dôjsť k poškodeniu existujúcej zelene. Ak nie je možné tomu 
zabrániť, je povinný ten, kto práce vykonáva zabezpečiť úpravu plochy do pôvodného stavu alebo 
zabezpečiť náhradnú výstavbu. 

• Slovenský vodohospodársky podnik š.p. , OZ Bratislava – vyjadrenie č. CS SVP OZ BA 1529/2020/1 
zo dňa 18.05.2020 
- S realizáciou uvedenej aktivity súhlasí, žiada však: 
- Dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 
- Územie sa nachádza v chránenej vodhodposárskej oblatsi Žitoného ostrova, na základe čoho požadujeme 

dbať na zvýšenú ochranu podzemných a povrchových vôd. 
- Povolenie orgánu štátnej vodnej správy na vodné stavby sa vyžaduje podľa § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 

Z.z. vodný zákon na uskutočnenie, zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby. 
- Povolenie orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie vodnej stavby na 

základe odskeu č. 4 § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. vodný zákon je súčasne stavebným povolením 
a povolenie na jej uvedenie do prevádzky je súčasne kolaudačným rozhodnutím 

- Podľa § 21 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách je na vypúštenie odpadových vôd do 
povrchových vôd alebo podzemných vôd potrebné povolenie na osobitné užívanie vôd, ktoré vydáva 
príslušný orgán štátnej vodnej správy 

- Odvádzanie dažďových vôd musí byť vyriešené tak, aby nedochádzalo k ich odtekaniu na cudzie pozemky 
• Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie – vyjadrenie z hľadiska 

odpadového hospodártsva č. OU-DS- OSZP-2020/012661-02 zo dňa 25.05.2020 
- Realizácia akcie z hľadiska odpadového hospodártsva je možná za nasledovných podmienok: 
- Držiteľ odpadu je poviný uplatniť hierarchiu odpadového hospodrstva ustanovené v § 6 zákona č. 79/2015 

Z.z. o odpadoch 
- Držiteľodpadu je povinný správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu v súlade 

s Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa utsanouvje katalóg odpadov 
- Odpady sa môžu uložiť len na riadenú skládku prevádzkovanú na základe rozhodnutia príslušného orgánu 

štátnej správy v odpadovom hospodártsve 
- Počas stavebných prác ako aj prevádzky nakladať s odpadmi v súlade s ust. § 12, § 13, § 14zákona 

o odpadoch 
- Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií musí byť v súlade s príslušnými ust. § 77 

zákona č. 75/2015 Z.z. o odpadoch 
- Priestory slúžiace na zhromažďovanie odpadov musia spĺňať príslušné ust. § 8 Vyhlášky MŽP SR č. 

371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ust. Zákona o odpadoch 
- Žiadame predložiť dokumentáciu v kolaudačnom konaní okrem jdenoduchých stavieb a drobných stavieb, 

v zmysle § 99 ods. 1 písm b) bod 5 ny vyjadrenie a to najmä : doklady a spôsobe zneškodňovania príp. 
zhodnocovania vzniknutých odpadov počas stavebných prác, predložiť k nahliadnutiiu evidenciu vedenú 
v zmysle príslušných ust. § 1 až § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti 
a ohlasovanej povinnosti. 

• Slovenská správa ciest – stanoivsko č. SSC/7792/2020/2310/23315 zo dňa 16.07.2020 
- Predmetom PD pre stavebné povolenie je rozšírenie predajnej plochy v rámci areálu Butikcentra v k.ú. 

Šamorín. K predloženej dokumentácií máme nalsedovnú pripomienku: 
- Upozorňujeme, že v prípade ďalších aktivít v predmetnom území, ktoré by spôsobili nárast dopravy na MK 

Kasárenská, alebo MK Krížna, ktoré sú následne napojené križovatkou SSZ na cestu I/63, bude nutné 
predložiť nové, aktualizované kapacitné posúdenie tejto križovatky. 

- S vydaním stavebného povolenia stavby hobbi a Butikcenter – rozšírenie obchodných priestorov súhlsíme 
s podmienkou, že naša pripomienka bude uvedená v podminekach stavebného povolenia.  

- Súčasne si vyhradzujeme právo dodatočne stanoviť podmienky , ak si to vyžiada záujem správcu ciest I.. 
tiredy. 

• Orange Slovensko a.s., - zo dňa 21.06.2020 
- V záujmovom území sa nachádzajú podzemné optické trasy a zariadenia našej spoločnosti. 

• O2 Slovakia, s.r.o. – vyjadrenie zo dňa 21.05.2021 
- V záujmovom území sa nenachádzajús siete, objekty, alebo zariadenia v správe O2 Sloavakia s.r.o. 

• OTNS a.s. – vyjadrenie zo dňa 15.05.2020 
- V záujmovom území sa nenachádza podzemná sieť spoločnosti SWAN a.s. 
- S vydaním stavebného povolenia súhlasíme bez pripomienok. 

• Slovak Telekom a.s., - vyjadrenie č. 6612026777 zo dňa 23.09.2020 
- V záujmovom území nedôjde do styku so SEK našej spoločnosti 
- Stavebník je povinný dodržať podmienky 1 až 8 uvedené vo vyjadrení a všeobecné podmienky ochrany 

SEK. 
• Ministerstvo obrany SR – stanovisko č. ASM-41-1284/2020 zo dňa 3.06.2020 

- Po posúdení predložených podkladov nemáme pripomienky a súhlasíme s realizáciou stavby 
- V záujmovom mieste plánovanej výstavby sa nenachádzajú pozemky, IS, podzemné telkomunikačné 



vedenia ani rádio reléová trasa v správe MO SR. 
Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede, Okresný dopravný inšpektorát – záväzné stanovisko k trvalému 

dopravnému značeniu – schválenie trvalého dopravného značenia č. ORPZ-DS-ODI1-2020/001100-160 zo dňa 

21.08.2021 

- Súhlas podmienený splnením nasledovných podmienok a zároveň vydáva MS Šamorín súhlas na vydanie 

určenia na použitie trvalého dopravného značenia a dopravného zariadenia pri MK, v zmysle priložených, nami 

potvrdených situácií trvalého dopravného značenia, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto stanoviska. 

Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede, ODI – záväzné stanovisko č. ORPZ-DS-ODI1-2020/001312-076 

zo dňa 21.08.2020 

 

16. Stavebník všetky podmienky, za ktorých mu je stavba povolená je povinný plniť a po doručení tohto 

rozhodnutia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje. 

 

17. Stavebník je povinný umožniť vstup na stavbu a pozemok orgánom na to oprávneným za účelom 

vykonania štátneho stavebného dohľadu. 

 

18. V zmysle § 27 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 

vykonať prispôsobenie poklopov a iných zariadení objektov verejného vodovodu a verejnej 

kanalizácie úrovni novoupraveného terénu – pozemnej komunikácie. 

 

19. Počas prác budú na ceste osadené prenosné dopravné značenie, ktoré bude osadené v zmysle určenia 

na použitie dočasného dopravného značenia. 

 

20. Pred uvedením do užívania cesty budú na ceste osadené a vyznačené trvalé dopravné značenie  podľa 

určenia na použitie trvalého dopravného značenia. 

 

21. Počas prác je nutné dodržiavať ust. zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 

zákon) v znení neskorších predpisov a zákona 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 
 

22. Stavebník pri kolaudačnom konaní predloží povolenie vodnej stavby (ORL, dažďová 

kanalizácia) ako aj povolenie na užívanie vodnej stavby (ORL, dažďová kanalizácia) v zmysle § 

26 zákona č. 364/2004 Z. z.. 

 

23. Ku kolaudácii žiadame predložiť geometrický plán, revízne správy, tlakové a tesniace skúšky 

vody a kanalizácie, potvrdenie o uložení stavebného odpadu počas výstavby, certifikáty 

zabudovaných materiálov, preberací protokol, zaťažkávacia  skúška cestného telesa,  

 

24. Dodržať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

zabezpečiť ich uloženie na to určenú skládku a predložte vážny list alebo faktúru k ich 

nahliadnutiu pri kolaudácii.  

 

25. Stavebník zabezpečí vhodné zberné nádoby na oddelené zhromažďovanie využiteľných odpadov, 

ktoré vznikajú počas výstavby od druhotne nevyužiteľných. 

 

26. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.  

 

Námietky účastníkov konania neboli vznesené. 

 

O d  ô v o d n e n i e 
 

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. 



 

Listom zo dňa 20.01.2021 tunajší stavebný úrad v zmysle § 61 ods. 2 a § 61 ods. 4  stavebného zákona 

oznámil účastníkom stavebného konania a dotknutým orgánom štátnej správy a samosprávy začatie 

konania s verejnou vyhláškou  a zároveň upustil od miestneho zisťovania  a ústneho konania. Súčasne  

upozornil účastníkov konania  a dotknuté orgány štátnej správy na možnosť uplatnenia námietok. 

Námietky účastníkov konania neboli vznesené. 

 

Stavebník  preukázal v konaní vlastnícke právo k pozemku parc. č. 39/4, 38/39, 38/25, 38/44 k.ú. 

Šamorín, mesto Šamorín, výpisom z LV č. 4348 a LV č. 4387. 

 

Po preskúmaní žiadosti stavebný úrad v zmysle § 62 a § 63 stavebného zákona a  zistil, že umiestnením 

a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené 

záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. 

Posúdenie stavby si podľa § 63 stavebného zákona vyhradili orgány štátnej správy, samosprávy 

a právnické osoby, a ich prípadné  podmienky a pripomienky sú uvedené vo výroku rozhodnutia. 

 

Nakoľko stavebný úrad nezistil v priebehu stavebného konania dôvody, ktoré by bránili vydaniu 

stavebného povolenia, rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

Žiadateľ zaplatil v zmysle položky 60 zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch za vydanie tohto 

rozhodnutia správny poplatok na tunajšom miestnom úrade.                    

 

P o u č e n i e 
 

Podľa ust. § 53 a § 54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je možné proti tomuto rozhodnutiu podať 

odvolanie na Okresný úrad Dunajská Streda, odbor dopravy a pozemných komunikácií  prostredníctvom 

tunajšieho úradu, a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné 

súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov.         

 

 

 

 

 

                               C s a b a  O r o s z 

                                                                                               primátor mesta 

         

 

Toto stavebné povolenie má povahu verejnej vyhlášky podľa  § 69 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 Šamorín a na webovom sídle. Posledný deň tejto lehoty 

je dňom doručenia. 

 

 

Vyvesené: 23.09.2021 

 

Zvesené: 

 

 

Pečiatka a podpis: 
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