
MESTO ŠAMORÍN 
Hlavná č. 37, 931 01 Šamorín 

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

V Šamoríne, 20.09.2021 
 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov 

 

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. 

 

Začatie konania bolo oznámené dňa 29.04.2021 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 10.05.2021 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, preskúmal 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, § 42 ods. 2 stavebného zákona 

 

ROZHODNUTIE 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. 

 
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. 

 

Križovanie a súbehy s jestv. a navrhovanými inž. sieťami previesť v zmysle STN 73 6005, 

dodržať normou predpísané odstupové vzdialenosti ako i ochranné pásma. 

 

Po ukončení zemných prác verejné priestranstvá musia byť uvedené do pôvodného stavu.  

Pred realizáciou výkopových prác je nutné vytýčenie trasy jestv. podzemných inž. sieti!!! 

 

Pre projektovú prípravu a realizáciu stavby sa určujú tieto podmienky:  

-     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, 

- sadové úpravy budú prevedené na voľných plochách formou výsadby stromov a krovín, 

resp. zatrávnením voľných priestranstiev, 

- po dokončení prác verejné priestranstvo dať do pôvodného stavu, 

- dodržať podmienky určené v  jednotlivých vyjadreniach dotknutých štátnych orgánov, 

- vzniknutý odpad odviesť na skládku odpadov resp. s odpadmi bude nakladané podľa 

platných predpisov,  

- stavebník po dokončení prác odovzdá tunajšiemu stavebnému úradu porealizačné  

zameranie trás vo forme výkresu ako aj na diskete, 

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

infraštruktúry stavebník môže uskutočniť po predchádzajúcom povolení mesta Šamorín,    

 

 

Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy: 

 

Mesto Šamorín vyjadrenie k projektu stavby č. OV/17610/2485/2020, zo dňa 02.07.2020 

- S realizáciou predmetnej stavby podľa návrhu trasy nového potrubia pozdĺž oplotenia v rámci 

areálu ČOV kolmo na kanál popod priesakový kanál pretláčaním súhlasíme. Pri výstavbe žiadame 

rešpektovať podmienky stanovené rozhodnutím príslušného úradu. Zásobovanie stavby žiadame 

zabezpečiť cez jestvujúcu asfaltovú cestu umiestnenú pozdĺž kanálu mimo zastavaného územia 

obce. 

Mesto Šamorín vyjadrenie k projektu stavby č. OV/8718/817/2021, zo dňa 19.04.2021 

- Listom č.3418/2020-00002/SOcÚ zo dňa 1.3.2021 ste sa obrátili na Mesto Šamorín, referát 

výstavby, investičnej činnosti a rozvoja mesta s otázkou, či je návrh žiadateľa Západoslovenská 

vodárenská spoločnosť a.s. na územné rozhodnutie na stavbu „ČOV Šamorín_Preložka výtlačného 

potrubia 2xDN1200“ na pozemkoch parc.č.(reg.C) 964,963,962,761/83, 761/82, 761/74,761/2, 

762/4, k.ú. Mliečno, mesto Šamorín, parc.reg. E308/102, 360, k.ú.Mliečno, mesto Šamorín 

verejnoprospešnou stavbou v zmysle §108 ods.2 písm.) zákona č.50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej stavebný zákon). Na Základe dostupných 

podkladov je možné konštatovať, že uvedená stavba spadá pod verejnoprospešné stavby 

definované v záväznej časti ÚPN mesta Šamorín v bode 33.7.2. Zároveň Vás tiež upozorňujeme, 

že uvedená stavba je stavbou, pre realizáciu ktorej možno vo verejnom záujme pozemky 

vyvlastniť podľa §108 ods.2písm.k)stavebného zákona. 

 



Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej 

správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja č. OU-TT-OSZP2-2020/034074/G1, 

zo dňa 07.09.2020: 

Pripravovaná investícia je z pohľadu orgánu štátnej vodnej správy možná za dodržania 

nasledovných podmienok: 

1. Dodržať pripomienky správcu toku, SVP,š.p. OZ Bratislava, Správa vnútorných vôd Šamorín, 

dané vo vyjadrení č. CS SVP OZ BA 1819/2021/1 zo dňa 16.06.2020. 

2. Keďže záujmové územie sa nachádza v chránenej vodohosp. Oblasti Žitný ostrov a aj ostatná 

časť územia s ňou bezprostredne súvisí, plánovaná stavebná činnosť nesmieovplyvniť stav 

povrchových vôd a podzemných vôd a vodných pomerov. Proces prípravy stavby musí rešpektovať 

všetky možné riziká spojené s realizáciou. 

3. Pri výstavbe a prevádzkovaní zabezpečiť dodržanie všetkých zákonných ustanovení na ochranu 

povrchových a podzemných vôd. 

4. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie je v zmysle §60 ods. 1 

písm.aňbod1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení nesk. Predpisov (vodný zákon)príslušný na vydanie povolenia vodnej 

stavby.  

 

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

2020/0014007-002 zo dňa 30.06.2020 (z hľadiska ochrany prírody a krajiny) 

- realizácia uvedenej činnosti je z hľadiska ochrany prírody a krajiny možná za nasledovných 

podmienok: 

- v prípade nevyhnutného výrubu drevín a odstránenia krovitého porastu si vyžiadať súhlas 

príslušného orgánu ochrany prírody – mesta Šamorín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 

Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, 

- pri stavebných alebo iných prácach nesmie djsť k poškodeniu exist. zelene. Ak nie je možné 

tomu zabrániť, je povinný ten, kto práce vykonáva zabezpečiť úpravu plochy do pôvodného 

stavu alebo zabezpečiť náhradnú výsadbu. 

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia č. OU-DS-OKR-2020/014074-002 zo 

dňa 17.06.2020 (z hľadiska civilnej ochrany) vydáva súhlasné záväzné stanovisko.  

 

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

2020/013980-02 zo dňa 07.07.2020 (z hľadiska odpadového hospodárstva) 
- Počas demolačných a stavebných prác nakladať s odpadmi podľa § 14 ods. 1 a §77 zákona o odpadoch, 

- dodávateľ stavby je povinný zaradiťodpady vznikajúce počas prestavby podľa platnej vyhlášky č.365/2015 

Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a v zmysle vyhláškz č.366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti 

a ohlasovacej povinnosti viesť evidenciu o vzniknutých odpadoch, 

- odpady sa môžu uložiť len na riadenú skládku prevádzkovanú na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy 

v odpadovom hospodárstve, 

- Tunajší úrad dáva v súlade so zákonom o odpadoch vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 k 

dokumentácií v kolaudačnom konaní, 

- ku kolaudačnému konaniu žiadame predložiť evidenciu odpadov vzniknutých pri výstavbe a predložiž 

doklady preukázajúce spôsob spôsob ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia. 

 

Západoslovenská distribučná a.s. Dunajská Streda, vyjadrenie zo dňa 22.07.2021 

- V záujmovom území sa nenachádzajú elektrické siete v majetku Západoslovenskej distribučnej 

a.s. Vzdušné a káblové vedenia požadujeme rešpektovať v plnom rozsahu vrátane ich 

ochranných pásiem. Před začiatkom zemných prác požadujeme zemné káblové vedenia vytýčiť 

v teréne precovníkom Západoslovenskej distibučnej a.s. Realizáciou povolených prác nesmie 

byť narušená stabilita existujúcich podperných bodov vedenia vrátane uzemňovacej sústavy. 
 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Dunajská Streda – č. 49182/2020 zo dňa 

09.07.2020 vo svojom vyjadrení k predloženému PS nemajú pripomienku. 



 
Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia a.s., Bratislava – vyjadrenie č. 

TD/NS/0296/2021/Ch zo dňa 17.08.2021, SPP-D , ako prevádzkovateľ distribučnej siete súhlasí 

s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledovných podmienok:  

- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že 

umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízií s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe 

SPP-D, 

- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného 

zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, 

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich 

ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,  

- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať 

pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Ivan Hýbela, email: ivan.hybela@spp-distribucia.sk) na 

vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a 

uloženia výstražnej fólie: výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, 

- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby 

ich odkrytia proti poškodeniu, 

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je 

prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, 

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené 

SPP-D na tel.č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, 

zdravia a majetku verejnosti, 

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať 

podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v 

ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o 

energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť 

aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu 

poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 

zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, 

- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v 

ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné 

šachty, trvalé porasty a pod., 

- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v 

bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,  

- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.  

Slovak Telekom, a.s., Bratislava - vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení 

a všeobecné podmienky ochrany sietí spoločnosti Slovak Telekom, a.s. č. 6612113941 zo dňa 12.05.2021: 

- Pre vyznačené záujmové územie nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len 

SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s., alebo DIGI Slovakia s.r.o. 

- stavebník je povinný dodržať podmienky 1-7 uvedené vo vyjadrení. 

Hydromeliorácie, š.p., Bratislava - vyjadrenie č. 3936-2/120/2020 zo dňa 17.07.2020: 

Po preverení predloženej dokumentácie a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, že trasa 

navrhovanej stavby :ČOV Šamorín – Preložka výtlačného potrubia 2xDN1200“ v k.ú. Mliečno sa nachádza  

v záujmovom území vodnej stavby „ZP Mliečno I.“, (evid.č. 5202 136) v správe Hydromeliorácie, š.p. 

Stavba závlahy bola daná do užívania v r. 1976 o celkovej výmere 375ha.  

Trasa navrhovanej stavby Vetva“A“ a Vetva „B“ sa podzemného závlahového potrubia nedotkne. Parcela 

reg. E-KN č.360 v k.ú. Mliečno sa nachádza v záujmovom území vodnej stavby „ZP Mliečno I. (evid.č. 5202 

136). Na uvedenej parcele sa podzemné rozvody závlahovej vody nenachádzajú. Závlahovú stavbu – 

záujmové územie závlahy žiadame rešpektovať. 

SVP, š.p. OZ BA, Správa vnútorných vôd Šamorín po oboznámení sa s projektovou dokumentáciou má k 

realizácii navrhovanej aktivity pod č.: CS SVP OZ BA 1819/2020/1 zo dňa 16.06.2020 nasledovné 

pripomienky a žiada: 

1. Pri realizácii stavby žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon). 

2. Územie sa nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitného ostrova, na základe čoho požadujeme 

dbať na zvýšenú ochranu podzemných a povrchových vôd. 

3. V zmysle §49 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách žiadame rešpektovať 5,0m pobrežný pozemok (ochranné 

pásmo) od brehovej čiary kanály Hamuliakovo – Dobrohošť. 



4. Do vymedzených pobrežných pozemkov, resp. ochranných pásiem nie je možné umiestňovať vedenia 

a zariadenia technickej infraštruktúry, stavby trvalého charakteru, súvislú vzrastú zeleň, ani ho inak 

poľnohospodársky obhospodarovať. Územie pobrežného pozemku resp. ochranného pásma toku musí byť 

prístupné (bez trvalého oplotenia) pre mechanizáciu správcu tokua povodia za účelom vykonávania 

činností vyplývajúcich  z vodného zákona(§48). 

5. Navrhované križovanie výtlačného potrubia cez kanál Hamuliakovo-Dobrohošť žiadame navrhnúť 

v súlade s STN 73 6822-križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi a STN 75 2102 

Úprava riek a potokov. Križovanie vodného toku žiadame realizovať bez zásahu do prietočného profilu 

toku. Križovanie vodného toku žiadame riešiť podvŕtaním min. 2,5m pod jestvujúcou niveletou dna 

vodného toku-kanála Hamuliakovo-Dobrohošť. Štartovaciu a koncovú jamu žiadame realizovať 

v min.vzdialenosti 5,0m od brehových čiar. 

6. Na stavbou dotknuté pozemky reg.KN-C parc.č.:962, 963 a 964 v k.ú. Mliečno v správe a vlastnícstve 

našej organizácie uzavrieť zmluvu na zriadenie vecného bremena s odborom správy majetku, SVP, š.p. 

Oštepný závod Bratislava,Karloveská2, 842 17 Bratislava. 

7. Do kolaudačného rozhodnutia žiadame uviesť: pri prieniku ochranných pásiem nášho hmotného 

investičného majetku (kanála Hamuliakovo-Dobrohošť vrátane 5m ochranného pásma od brehovej čiary 

kanála) s ochranným pásmom navrhovaných vedení infraštruktúry žiadame, abybol investor zaviazaný 

umožniť správcovi tokov (SVP,š.p.) výkon jeho práv a povinností, ktoré mu vyplývajú zo zákona 

č.364/2004Z.z. o vodách. V prípade nesúhlasu správcu príslušnej infraštruktúry s realizáciou prác 

požadovaných správcom vodohospodársky významných vodných tokov (SVP,š.p.)vykoná požadované 

práce správca infraštruktúrz na vlastné náklady a v termíne požadovanom správcom tokov (SVP,š.p.). 

8. 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 (Okresný úrad 

Dunajská Streda). 

9. Povolenie orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie vodnej stavby na 

základe odseku 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. 

10. Zahájenie realizácie stavebných prác v dotyku s majetkom v správe našej organizácie, t.j. pri kanáli 

Hamuliakovo-Dobrohošť vopred písomne oznámiť na SVP,š.p. OZ Bratislava, Správe vnútorných vôd 

Šamorín. K preberaciemu konaniu stavby žiadame prizvať zástupcu našej organizácie (Mgr. Varga Peter 

tel.č.: 0911 107 025).Na preberacom konaní požadujeme zástupcovi našej organizácie odovzdať 

1xrealizačnú dokumentáciu stavby v úseku dotyku s HIM SVP, š.p. v grafickej a digitálnej forme. 

11. Upozorňujeme na skutočnosť, že vedľa jestvujúcej asfaltovej cesty mesto plánuje vybudovať 

obchvat pre motorové vozidlá triedy C9,5/70 (ktorý je schválený v aktuálnom územnom pláne 

Mesta Šamorín) a celkový šírkový profil cesty bude takmer 16m. Uvedenú skutočnosť treba 

zosúladiť s navrhovanou preložkou výtlačného potrubia (odolnosť voči dynamickému zaťaženiu, 

trasovanie...) 

Vyjadrenie správcu toku nenahrádza vyjadrenie, súhlas ani rozhodnutie orgánov štátnej správy. 

 

 

Námietky  účastníkov v rámci územného konania neboli uplatnené. 

 

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  
 

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. 

 



Mesto Šamorín oznámil podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona dňa 29.04.2021 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 

10.05.2021 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.  

 

Námietky  účastníkov v rámci územného konania neboli uplatnené. 

 

- Navrhovateľ preukázal v konaní v súlade s ust.§38 stavebného zákona, že možno na navrhovaný 

účel pozemok vyvlastniť. Navrhovateľ v konaní predložil potvrdenie zo dňa 19.04.2021 č. 

OV/8718/817/2021 potvrdenie Mesta Šamorín, že uvedená stavba je stavbou, pre realizáciu ktorej 

možno vo verejnom záujme pozemky vyvlastniť podľa §108 ods.2 písm.k) stavebného zákona. 

 

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 a na webovom sídle mesta Šamorín. 

 

 

Vyvesené: 23.09.2021 

 

 

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) 

 
Príloha: situačný výkres 

 

 
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 

 
 


