
  

MESTO ŠAMORÍN 
Hlavná 37, 931 01 Šamorín 

 

Číslo: 4331/2021-2/SOcÚ 

V Šamoríne 24.08.2021 
 

 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA 

A O UPUSTENÍ OD ÚSTNEHO KONANIA 
 

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

Šamorín, podala dňa 06.08.2021 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Bytový 

dom BALA park V” na pozemkoch parcelné č. 1921/95, 1921/96 a parc.č. 1921/248, 

1921/249 (podľa GP), v katastrálnom území Šamorín,  mesto Šamorín. Uvedeným dňom 

bolo začaté stavebné konanie. 

 

Na stavbu „Obytný park „BALA“ – etapa V a etapa VI“, bolo vydané Mestom Šamorín 

rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 29.06.2021,  p.č. 1061/2021-3/SOcÚ, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 02.08.2021. 

 

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

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ako príslušný stavebný úrad podľa  § 117 

zákona č. 50/1976 Zb. a § 5 ods. 1) zákona 608/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, 

preskúmal žiadosť stavebníkov podľa §61 ods. 2, 4 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) 

 

o z n a m u j e 

v e r e j n o u   vy h l á š k o u  
 

začatie stavebného konania na stavbu „Bytový dom BALA park V ”. 

Stavebník, spoločnosť BALA Park s.r.o.:  

- v zmysle § 3 ods. 1 písm. d) vyhl. 453/2000 Z.z. je vlastníkom pozemkov parc.č. 1921/95, 

1921/96 (preukázal na základe LV. 3824) 

a ďalej  

- v zmysle § 3 ods. 1 písm. e) predložil k žiadosti nájomnú zmluvu č. 2106/2021 uzatvorenú 

medzi prenajímateľom Mesto Šamorín, IČO: 00 305 723,  Hlavná 37, 931 01 Šamorín 

a nájomcom BALA park, s.r.o., IČO: 44 120 869, so sídlom Bratislavská cesta 1941, 931 

01 Šamorín zo dňa 02.08.2021 o prenájme majetku mesta, novovytvoreného pozemku 

parc.č. 1921/248 vo výmere 829 m2 a kúpnu zmluvu o odpredaji majetku mesta, 

novovytvoreného pozemku parc.č. 1921/249 vo výmere 84 m2.    

 

„Bytový dom BALA park V ” je umiestnený na pozemku s p.č.1921/96, je pravidelného 

pôdorysného obdĺžnikového tvaru o rozmeroch 19,85x29,25m. Zo severozápadnej strany je 

obdĺžnik dvakrát rozšírený o hmotu cca. 1,5x3m v celej výške objektu. Objekt je 

podpivničený a má 4 nadzemné podlažia so šikmou valbovou strechou (so sklonom 6°/76°), 

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. K všetkým bytovým priestorom je navrhnuté  

normou stanovené množstvo parkovacích státí v suterénnych priestoroch, prípadne státia 

vytvorené v exteriéri 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 priestormi, ako sú chodby, schodisko, 

výťah. Z hľadiska maximálneho využitia danej plochy sa navrhuje päťpodlažná budova, štyri 

nadzemné podlažia pre bytové jednotky a jedno podzemné podlažie pre potreby statickej 

dopravy, technického zázemia objektu, a pre skladové komory k bytovým jednotkám. 

Objekt bytového domu je samostatne stojaca konštrukcia, ktorá tvorí jeden dilatačný celok. 

Základové konštrukcie sú navrhnuté plošné. Pod nosné konštrukcie je navrhnutá základová 

doska. Vertikálny nosný systém objektu je riešený ako sústava vnútorných a vonkajších 

nosných stien z vystuženého betónu (monolitické konštrukcie), z tehliarskych murovacích 

prvkov, stĺpov z vystuženého betónu a zo železobetónového jadra, v ktorého priestore sa 

nachádza jedna výťahová šachta a schodisko. 

Celkové údaje SO 01: 

Zastavaná plocha (SO 01) 589,3m2,  

Celková úžitková plocha byty :1293,13 m2, apartmánové byty 342,46m2 , nebytové priestory 

931,42m2, exteriér, balkóny 162,81m2. 

Celková úžitková plocha (interier+exteriér): 2729,82m2. 

Celkové údaje o počte bytov v SO-01: 

1-izbové byty:        7 ks       

2-izbové byty:      11 ks      

3-izbové byty:        8 ks     

Spolu bytových jednotiek     38 ks 

Celkové údaje o počte apartmánových bytov (prechodné krátkodobé ubytovanie) 

Apartmánový byt 1-izbový:     12 ks      

 

Parkovacie miesta v objekte BALA V. : 22 PM, z toho 2 parkovacie miesta sú vytvorené pre 

osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

V rámci vzduchotechniky je riešené podtlakové vetranie garáží pomocou odvodného 

ventilátora, podtlakové vetranie kúpeľní a WC, príprava pre odsávanie z bytových digestorov, 

riešené požiarne a prevádzkové vetranie CHÚC typu „A“ prirodzeným spôsobom, vetranie 

kotolne rieši samostatný projekt VZT. Byty v bytovom dome sa uvažuje  chladiť systémom  

SPLIT a MULTISPLIT. Pre každú bytovú jednotku je uvažovaná samostatná vonkajšia 

kondenzačná jednotka, ktorá bude osadená na balkóne príslušnej bytovej jednotky resp. v 

suteréne. Projekt pre stavebné povolenie rieši iba predprípravu rozvodov chladu. Prípojka 

kanalizácie bude slúžiť na odvádzanie splaškovej odpadovej vody z objektu.  Navrhovaná 

prípojka splaškovej kanalizácie bude profilu DN 150, DN 200 a bude ukončená revíznou 

šachtou DN1000(RŠ1). Dažďová kanalizácia odvádza dažďovú vodu zo strechy a z 

parkoviska. Dažďové vody  zo strechy objektu budú odvadzané  do vsakovacích blokov.  

Navrhnutá gravitačná kanalizačná prípojka zaolejovanej vody z parkovacej plochy z 

parkovísk a z objektu bude samostatne vedená do monitorovacej šachty, spádovane cez 

odlučovača rodných látok a ďalej  do vsakovacích blokov. Zaústenie kanalizácie z objektu 

bude do verejnej kanalizácie. Napojenie do verejnej kanalizácie cez kanalizačnú šachtu, ktorá 

bude osadená na hranici pozemku. Objekt bude napojený na exist. vodovod s exist. 

vodovodnou prípojkou. Hlavný uzáver, vodomer a ostatné armatúry budú  osadené vo 

vodomerných šachtách pri hraniciach pozemkov. Teplá voda bude ohrievaná v zásobníkovom 

ohrievači, osadený v technickej miestnosti -1.09. 

Projektová dokumentácia rieši vykurovanie bytového domu teplovodným, konvekčným 

radiátorovým vykurovaním s núteným obehom vykurovacej vody. Zdrojom tepla na 

vykurovanie a prípravu ohriatej pitnej vody bude kaskáda absorpčných plynových tepelných 

čerpadiel. Tepelné čerpadlá spolu s ostatnou technológiou vykurovania a ohrevu pitnej vody 

budú osadené v centrálnej strojovni v suteréne objektu. Pre úsporné vetranie jednotlivých 

bytov sú v obytných miestnostiach navrhnuté lokálne rekuperačné jednotky. Každý zdroj 

tepla bude mať vlastné teplovodné obehové čerpadlo. 



Odvod spalín bude realizovaný systémovým komínom  Schiedel, dymovodom priemeru 

80mm, ktorý bude napojený na trojvrstvový izolovaný nerezový komín s revíznymi dvierkami 

a odvodom kondenzátu v spodnej časti. 

Zdrojom elektrickej energie je miestny distribučný rozvod NN. Napájanie bude z existujúceho 

distribučného rozvodu NN vybudované na príslušných pozemkoch. Polyfunkčný bytový dom 

napája rozpojovacia skriňa zemným káblom do hlavného elektromerového rozvádzača, ktorý 

sa napája na podružné elektromerové rozvádzače. 

Projektová dokumentácia rieši napojenie objektov na distribučný STL plynovod jestvujúcim 

pripojovacím plynovodom. Na pripojovacom plynovode bude inštalovaný regulátory tlaku 

plynu spolu s plynomerom na hranici pozemku. Zemný plyn v navrhovanom objekte bude 

využívaný na vykurovanie a ohrev teplej vody. 

Stavebný objekt parkovisko a spevnené plochy sa nachádza v katastrálnom území obci 

Šamorín. Projekt rieši dopravné prepojenie bytového domu BALAPARK V na cestnú sieť a 

vybudovanie parkovacích státi a chodníkov pre obyvateľov a návštevníkov bytového domu. 

Komunikácie, príjazd a nároky na parkovanie bude riešené v samostatnom konaní. 

 

Vzhľadom na to, že stavebnému úradu sú známe pomery staveniska, dokumentácia a žiadosť 

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

ustanovenia §61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebného zákona) upúšťa od miestneho 

zistenia a ústneho konania.  

 

Účastníci stavebného konania v zmysle §61 ods. 3 stavebného zákona môžu svoje námietky 

a pripomienky k návrhu uplatniť najneskoršie do 7 pracovných dní odo dňa doručenia 

oznámenia na Mestskom úrade v Šamoríne, inak nebude na ne prihliadnuté. 

 

Žiadosť a ku nej patriace doklady sa nachádzajú na Spoločnom obecnom úrade – stavebný 

odbor, so sídlom na Mestskom úrade v Šamoríne, Gazdovský rad 37/a, kde je možné 

nahliadnuť do projektovej dokumentácie (v stránkových dňoch pondelok 8.00 – 15.30, streda 

8.00 – 17.00). 

 

V zmysle § 61 ods. 6 stavebného zákona dotknuté orgány štátnej správy oznámia svoje 

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

stavebného konania so stavebným konaním. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje 

na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej 

uplynutím primerane predĺži. Ak dotknutý orgán štátnej správy, ktorý bol vyrozumený 

o začatí konania, neoznámi v určenej lehote alebo predĺženej lehote svoje stanovisko 

k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         

Csaba    Orosz    

                                                                                    primátor mesta Šamorín 

         

       

 

 

 



 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šamorín. Posledný deň tejto 

lehoty je dňom doručenia. 

 

Vyvesené:   06.09.2021 

 

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) 

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. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 

26. a/a (spis) 

 

 

 

 

Vybavuje:  Ing. Ján Ravasz 

                  Mestský úrad v Šamoríne 

                  Spoločný obecný úrad – stavebný odbor 

                 Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín 

                  t.č. 031/562 4742 

 


