
MESTO  ŠAMORÍN 
Hlavná 37, 931 01 Šamorín 

Číslo : 3184/2021-3/SOcÚ  

V Šamoríne 13.09.2021  

 

STAVEBNÉ POVOLENIE 
 

podľa § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov 

 

Dňa 06.05.2021 podali Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu ul. Bratislavská 

68/90, Šamorín, v.z. spoločnosťou MPBH Šamorín, s.r.o., sídlom Veterná 23/D, 931 01 Šamorín 

(ďalej ako stavebník), na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu 

„Zateplenie bytového domu“, na parc. č. 2206, v k.ú. Šamorín, mesto Šamorín. Uvedeným dňom 

bolo začaté zlúčené územné a stavebné konanie. 

 

Stavba: „Zateplenie bytového domu“. 

Predmetom riešenia projektu je zateplenie fasády jestvujúceho obytného domu v Šamoríne, ktorý sa 

nachádza v bytovej zástavbe na Bratislavskej ulici 90, na parc.č. 2206. Obnova fasády bytového 

domu bude realizovaná počas plného užívania stavby obyvateľmi. Bytový dom má 2 nadzemné 

podlažia, polozapustený suterén, sedlovú strechu s vaľbou (max. výška strechy +10,00m), jedno 

schodisko a je bez výťahu. Bytový dom je súčasťou dvojdomu, ktorý je už zateplený. V bytovom 

dome je spolu 6 bytov. Príjazd k objektu je z Bratislavskej ulice.   

Obnova bytového domu bude pozostávať z týchto prác:  

- zateplenie obvodového plášťa, ktoré je navrhnuté z certifikovaného kontaktného zatepľovacieho 

systému) 

- rekonštrukcia časti bleskozvodu. 

Zateplenie fasády (zateplia sa tri obvodové steny v troch hrúbkach a v dvoch farebných odtieňov. : 

EPS 70 F hr. 100mm, zateplenie sokla do výšky max. 600 mm: XPS hr.100 mm, dosky z min. vlny 

100 mm – rozmiestnenie vyplývajúce z projektu PO, zateplenie ostenia a nadpražia vonkajších 

výplní otvorov: EPS 70 F hr. 30 mm. Tepelná izolácia sa celoplošne kotví tanierovými rozpernými 

systémovými kotvami. Všetky svetlá a inštalácie sa presunú na povrch zateplenia. V súvislosti so 

zateplením objektu dôjde k nevyhnutnej výmene parapetov okien na fasáde. 

 

Mesto Šamorín ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku a § 5 ods. 1) zákona 608/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov  

prerokovalo žiadosť stavebníka podľa § 37, 62, a 63 stavebného zákona v zlúčenom územnom 

a stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodlo takto: 

 

Na základe žiadosti stavebníka: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu ul. 

Bratislavská, 68/90, Šamorín,  

 v.z. spoločnosťou:                            MPBH Šamorín, s.r.o., sídlom Veterná 23/D, 931 01 

Šamorín 

stavbu uskutoční:   dodávateľsky 

na pozemku parc. č.:   2206 

v katastrálnom území:  Šamorín 

obec:     Šamorín  

  

                                                          p o v o ľ u j e 
 



v súlade s ust. § 66 a § 69 ods. 2  stavebného zákona realizáciu stavby  „Zateplenie bytového 

domu“ 

 

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

Na umiestnenie stavby a 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 overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto 

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

Zodpovedným projektantom je ASKL arch. Štúdio s.r.o. – Ing. arch. Karla Kontšeková, autorizovaný 

architekt. reg. č.  1831*AA. 

 

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 dvoch 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 pred zahájením zemných prác zabezpečiť vytýčenie všetkých jestvujúcich 

podzemných zariadení na stavenisku. 

 

10. 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. 

 

11. 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. 

 

12. 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. 

 

14. 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. 

 

15. 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. 

 

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

vo forme stavebného denníka. 

 

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

a právnických osôb:    

 

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

OSZP-2021/016213-02 zo dňa 24.08.2021 (odpadové hospodárstvo) 

- počas búracích a stavebných prác nakladať s odpadmi podľa § 14 ods. 1 zákona NR SR č. 79/2015 Z. 

z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

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

správy v odpadovom hospodárstve, 

- ku kolaudačnému konaniu žiadame dokumentovať spôsob zneškodňovania prípadne využitia 

odpadov vzniknutých z búracej a stavebnej činnosti, predložiť evidenciu vedenú z zmysle vyhlášky 

MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ust. zákona o odpadoch. 
Okresný úrad  Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie  –  vyjadrenie č. OU-DS-

OSZP-2021/012663-002 zo dňa 25.08.2021 (ochrana prírody a krajiny) 

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

podmienok: 

- Ak stavebník zistí na objekte v priebehu prác prítomnosť chránených druhov živočíchov (napr. 

belorítka domová, ktorá nie je limitovaná úkrytovými či hniezdnymi dutinami na objekte), ktoré neboli 

nájdené počas obhliadky, preruší práce na danom mieste, bude o náleze bezodkladne informovať 

okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie a bude kontaktovať odborne spôsobilú osobu 

oprávnenú na manipuláciu s chránenými druhmi živočíchov, ktorá určí, akým spôsobom sa bude 

vzniknutá situácia riešiť. 

- Podľa §35, ods. (1) zákona č. 543/2002 Z.z. o OPaK je zakázané chránené živočíchy:b) úmyselne 

zraňovať alebo usmrcovať v jeho prirodzenom areáli, c)úmyselne rušiť v jeho prirodzenom areáli, 

najmä v období hniezdenia, rozmnožovania, výchovy mláďat, zimného spánku alebo migrácie. 

- Podľa ods.(2) je zakázané: b)odstraňovať, alebo úmyselne poškodzovať alebo ničiť hniezda 

chráneného živočícha v jeho prirodzenom areáli, c) poškodzovať alebo ničiť miesta rozmnožovania 

alebo miesta odpočinku chráneného živočícha v jeho prirodzenom areáli. 

- Podľa §3ods.(4) zákona č.543/2002 Z.z. o OPaK je stavebník povinný na vlastné náklady vykonať 

opatrenia smerujúce k predchádzaniu a obmedzovaniu poškodzovania chránených živočíchov a ich 

úkrytov. 

V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o OPaK, v zmysle nesk. Predpisov a vyhlášky MˇY/ SR č. 24/2003 

Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o OPaK, na odchyt a akúkoľvek manipuláciu s chránenými druhmi, ich 

hniezdami a vývinovými štádiami je potrebná výnimka z príslušných zákazov uvedených v zákone o 

OPaK, ktorú udeľuje príslušný orgán štátnej správy. 

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. Upozorňujeme Vás na §69 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. 

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – ak je na konanie o vydaní súhlasu na výrub 

drevín príslušná obec, ktorá je zároveň aj žiadateľom o vydanie súhlasu na výrub dreviny, okresný úrad 

určí, ktorá obec vykoná konanie o vydanie súhlasu na výrub dreviny. 

Pri stavebných alebo iných prácach nesmie 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.  

 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného Zboru v Dunajskej Strede – stanovisko   č.     

ORHZ-DS1-425-001/2021 zo dňa 13.07.2021, 

        - 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 PD stavby požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom 

konaní. 

 

18. Stavebník je povinný plniť všetky podmienky, za ktorých mu je stavba povolená. 

 

19. Stavebník je povinný zabezpečiť stavenisko podľa §43i stavebného zákona. Stavenisko musí  

a) byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo 

zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením,   

b) byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby,  

c) mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun 

stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci 

a požiarnej ochrany, ktorý sa musí čistiť,   

d) umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie 

zariadenia staveniska,  

e) umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,  

f) mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu,  

g) mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné 

práce,  

h) byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho 

okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov. 

(Stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác na 

stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na 

uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v 

určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti.  

Zariadením staveniska sa rozumejú stavby a zariadenia, ktoré počas uskutočňovania stavby, zmeny 

stavby alebo udržiavacích prác slúžia prevádzkovým účelom, výrobným účelom, skladovacím účelom a 

sociálnym účelom; týmto účelom slúžia dočasne). 

 

20. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Návrh na  kolaudáciu podá 

písomne stavebník na tunajšom úrade 15 dní pred dokončením. 

 

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

vykonania štátneho stavebného dohľadu. 

 

22. Na bytovom dome všetky balkóny, lodžie musia byť rovnaké, nie je prípustné rôznorodosť (tvar 

a materiál balkónov, lodžií) balkónov a lodžií!! 

 

23. Stavebníci po ukončení realizácii stavby sú povinní verejné priestranstvo dať do pôvodného 

stavu!! 

 

24. Povolenie na užívanie verejného priestranstva vydá MsÚ Šamorín na základe žiadosti stavebníka. 

Povolenie MsÚ Šamorín stavebník predloží pri kolaudačnom konaní. 

 

25. Ku kolaudácii žiadame predložiť revízne správy (bleskozvod), potvrdenie o uložení stavebného odpadu 

počas výstavby, certifikáty zabudovaných materiálov, certifikát strešnej izolácie, certifikát energetickej 

hospodárnosti stavby. 

 

26. Stavebník je povinný dodržať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, zabezpečiť uloženie odpadu na určenú skládku a predložiť vážny list alebo faktúru na 

nahliadnutie pri kolaudácii.  

 

 

 

 



 

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

ktoré vznikajú počas výstavby, od druhotne nevyužiteľných. 

 

 

Námietky účastníkov konania neboli vznesené. 

 

 

O d  ô v o d n e n i e 
 

Dňa 06.05.2021 podali Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu ul. Bratislavská 

68/90, Šamorín, v.z. spoločnosťou MPBH Šamorín, s.r.o., sídlom Veterná 23/D, 931 01 Šamorín 

(ďalej ako stavebník), na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu 

„Zateplenie bytového domu“, na parc. č. 2206, v k.ú. Šamorín, mesto Šamorín. Uvedeným dňom 

bolo začaté zlúčené územné a stavebné konanie. 

 

Listom zo dňa 02.06.2021 tunajší stavebný úrad v zmysle § 36 a § 61 ods.1  stavebného zákona 

oznámil účastníkom zlúčeného územného a stavebného konania a dotknutým orgánom štátnej 

správy a samosprávy začatie konania a zároveň upustil od miestneho zisťovania  a ústneho konania. 

Súčasne  upozornil účastníkov konania  a dotknuté orgány štátnej správy na možnosť uplatnenia 

námietok. 

 

Stavebníci v konaní predložili splnomocnenie správcu MPBH Šamorín, s.r.o., so sídlom Veterná 

23/D, 931 01 Šamorín k vybavovaniu a podpisovaniu právnych dokladov. V konaní stavebníci 

predložili aj zápisnicu zo zasadnutia schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov zo dňa 

02.12.2020. Hlasovanie, na ktorej bola schválená obnova fasády bytového domu, sa uskutočnilo 

zákonom stanoveným spôsobom v dňoch 27.11.2020 až 29.11.2020 v jednotlivých bytoch bytového 

domu za prítomnosti overovateľov. 

 

Námietky účastníkov konania neboli vznesené. 

 

Stavebníci  predložili v konaní dokument o vlastníctve k pozemkom parc. č. 2206, k. ú. Šamorín 

výpisom z LV č. 2042.  

 

Po preskúmaní žiadosti stavebný úrad spojil v zmysle § 37, 62 a 63 stavebného zákona územné 

a stavebné konanie  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: Okresný úrad 

Dunajská Streda, odbor životného prostredia, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 

v Dunajskej Strede, 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 stavebnom úrade. 

 



 

 

P o u č e n i e 
 

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

odvolanie na Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej 

správy  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 Šamorín 

 

 

 

Toto rozhodnutie 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 mesta Šamorín. 

 

 

Vyvesené: 21.09.2021 

 

 

Zvesené: 

 

 

Pečiatka a podpis: 

 

 

 
 

Rozdeľovník: 

1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu ul. Bratislavská 68/88, 68/90, Šamorín - v.z. 

spoločnosťou MPBH Šamorín, s.r.o., sídlom Veterná 23/D, 931 01 Šamorín 

2. ASKL arch. Štúdio s.r.o. – Ing. arch. Karla Kontšeková, Mateja Bela 2, 811 06 Bratislava 

(zodpovedný projektant) 

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

929 01 Dunajská Streda 

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

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

Dunajská Streda 

6. a/a (spis) 

 
Vybavuje:  Ing. Simona Mózsiová Tel: 031 – 562 47 41 (42) 

  Spoločný obecný úrad – stavebný odbor 

  Mestský úrad v Šamoríne,  

Gazdovský rad 37/A, prízemie  

 


