
 

MESTO ŠAMORÍN 
Hlavná 37, 931 01 Šamorín 

 

Číslo : 47/2022-00003/SOcÚ (p.č. 4284/2021) 

V Šamoríne, 05.01.2022  

 

 

 

 

STAVEBNÉ POVOLENIE 
 

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

zákon) v znení neskorších predpisov 

 

Dňa 05.08.2021 podala Západoslovenská distribučná a.s., sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

v zastúpení MUDr. Roman Sovík, narodený 22.9.1975, bytom Buková 2333/2, 931 01 Šamorín, 

žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Polyfunkčný objekt MOLAR – SO 10 

Distribučný káblový rozvod NN“, na pozemku parcela č. 213/3, 213/1, 392/3, 392/2, 394 v 

katastrálnom území Šamorín, mesto Šamorín. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

 

Na stavbu „Polyfunkčný objekt MOLAR“ bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 

26.04.2021 p.č. 4054/2020-03/SocÚ (preprotokolované na č. 114/2021-03/SOcÚ). Stavba je 

v súlade s vydaným územným rozhodnutím. 

 

„Polyfunkčný objekt MOLAR – SO 10 Distribučný káblový rozvod NN“. 

Predmetom tohto projektu pre stavebné povolenie  je SO 10 Distribučný káblový rozvod NN 

súvisiaci so stavbou „Polyfunkčný objekt MOLAR“. 

Predmetom tohto projektu je: 

• Vzdušný káblový rozvod NN medzi podpernými bodmi PB č.108 – č.99 napájaný z TS  

• Skriňa VRIS2/200+K na podpernom stĺpe č. 99 

• Skriňa RIS (typ SR) a jej napojenie pri riešenom objekte 

Z jestvujúcej trafostanice TS č. 0751-052  je káblom NAYY-J 4x240 cez skriňu VRIS na 

podpernom stĺpe č. 108 napojené vzdušné NN vedenie. Vzdušné vedenie je navrhnuté káblom NFA 

4x95 a je vede-né od podperného bodu č.108 až po podperný bod č.99, ktorý sa nachádza v 

blízkosti riešeného objektu. 

Na podperný bod č.99 sa umiestni nová skriňa VRIS2/200+K cez ktorú bude napojené existujúce 

distribučné vedenie NN a taktiež káblom NAYY-J 4x95 navrhovaná skriňa RIS (typ SR) pri 

riešenom objekte. 

 Z navrhovanej skrine RIS sa napojí skupinový elektromerový rozvádzač – rieši objekt E2.4 

Prípojka NN. 

Použité silnoprúdové káble pre inštaláciu sú celoplastové typu NAYY a NFA. Spôsob uloženia káb-

lov je nasledovný:  

 - na jestvujúcich podperných bodoch vzdušného NN vedenia 

 - v zemi vo výkope, resp. v chráničkách vo vonkajších rozvodoch 

Odstupová vzdialenosť rozvodov silnoprúdu a slaboprúdu je min.100 mm. 



Uzemnenie navrhovanej skrine VRIS2/200+K a skrine RIS je tvorené pásikom FeZn 30/4 mm 

uloženom na dne káblového výkopu a pripojené na uzemnenie objektu. Zemný odpor v mieste 

uzemnenia skrine RIS nemá byť väčší ako 5 Ohmov. 

 

Mesto Šamorín ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1, 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, 62, a 63 stavebného zákona v  stavebnom konaní a po 

preskúmaní žiadosti rozhodlo takto: 
 

 

Na základe žiadosti stavebníka: Západoslovenská distribučná, a.s.,   

sídlom: Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

v.z.: MUDr. Roman Sovík 

bytom: Buková 2333/2, 931 01 Šamorín 

stavbu uskutoční:   dodávateľsky 

na pozemku parc. č.:   213/3, 213/1, 392/3, 392/2, 394 

v katastrálnom území:  Šamorín 

mesto:     Šamorín 

 

p o v o ľ u j e 
 

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

MOLAR – SO 10 Distribučný káblový rozvod NN“. 

 

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, overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto 

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

Zodpovedným projektantom je Ing. Peter Rampášek – autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 6239*I4. 

 

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. 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. 

 

13. 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. 

 

14. 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. 

 

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

vo forme stavebného denníka. 

 

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

a právnických osôb:    

 

Západoslovenská distribučná a.s. Dunajská Streda, zo dňa 29.07.2021 
• S návrhom predloženého projketu stavby súhlasíme s podmienkami: 

- pri budovaní plánovaných distribučných rozvodov elektriny žiadame dodržať ustanovenia zmluvy o 
pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy č. 170001052. 

- plánovaný skupinový NN rozvádzač žiadame napájať priamo z istiacej a rozpojovacej skrine 
VRIS2/200+K umiestnenej na podpernom bode č. 99, 

- deliacim miestom medzi zariadeniami Žiadateľa a zariadením Prevádzkovateľa budú poistkové 
spodky v plánovanej istiacej a rozpojovacej skrine VRIS2/200+K, 

- žiadame zabezpečiť plombovateľnosť nemeraných častí v elektromerových rozvádzačoch, 
- meranie spotreby el. energie žiadame umiestniť na verejne prístupné miesto a doporučujeme použiť 

celoplastový skupinový elektromerový rozvádzač podľa platných štandardov ZSD, a.s., 
umiestnených na stránke https://www.zsdis.sk/Uvod/Spolocnost/Dokumentv/Predpisv- 
prevadzkovatela 

- v prípade potreby úpravy a preložky jestvujúcich distribučných zariadení žiadame postupovať podľa 
ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, § 45, 

- žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle § 43 
Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

- v prípade, že pri 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 č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti 
práce v blízkosti VN vedenia, 

- za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant. 
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. – odborné stanovisko č. 7165033978/50/21/BT/OS/DOK zo dňa 13.09.2021: 

- PD spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení po odstránení nedostatkov v bodoch 1 až 8. 

- Uvedené nedostatky nebránia vydaniu stavebného povolenia. 



- Upozornenia a nedostatky budú odstránené ku dňu kolaudácie stavby a budú dodržiavané všeobecné 

záväzné predpisy. 
SPP – distribúcia  a.s. vyjadrenie č. TD/KS/0438/2021/Či zo dňa 22.09.2021: 

• Súhlasí s realizáciou vyššie uvednej stavby za dodržania všeobecných, technických a osobitných 
podmienok uvedených vo vyjadrení. 

 

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

 

18. 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). 

 

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

vykonania štátneho stavebného dohľadu. 

 

20. Stavebník po ukončení realizácii stavby je povinný verejné priestranstvo dať do pôvodného 

stavu!! 

 

21. Ku kolaudácii žiadame predložiť projekt skutočného vyhotovenia, porealizačné zameranie, revízne 

správy, potvrdenie o uložení stavebného odpadu počas výstavby, certifikáty zabudovaných materiálov, 

a ďalšie doklady podľa potreby. 

 

23. 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.  

 

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

ktoré vznikajú počas výstavby, od druhotne nevyužiteľných. 

 

25. 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 
 

Dňa 05.08.2021 podala Západoslovenská distribučná a.s., sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

v zastúpení MUDr. Roman Sovík, narodený 22.9.1975, bytom Buková 2333/2, 931 01 Šamorín, 



žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Polyfunkčný objekt MOLAR – SO 10 

Distribučný káblový rozvod NN“, na pozemku parcela č. 213/3, 213/1, 392/3, 392/2, 394 v 

katastrálnom území Šamorín, mesto Šamorín. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 
 

 

Listom zo dňa 05.10.2021 tunajší stavebný úrad v zmysle § 61 ods.1 a 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. 392/3, 392/2, k.ú. Šamorín, na 

základe LV č. 713.  

Stavebník v konaní preukázal iné právo, t.j. vecné bremeno k pozemku parc. č. 213/1, k.ú. Šamorín, 

zapísané na LV č. 870. 

Stavebník predložili v konaní iné právo k pozemku parc. č. 213/3 a 394 (reg. C), k.ú. Šamorín, na 

základe zmluvy o zriadení vecných bremien zo dňa 10.12.2021.  Zmluva je uzatvorená medzi 

zmluvnými stranami Mesto Šamorín (povinný)  a Západoslovenská distribučná a.s. (oprávnený). 

 

Po preskúmaní žiadosti stavebný úrad v zmysle § 62 a § 63 stavebného zákona posúdil  stavebné 

konanie  a  zistil, že 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. § 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.    

        

 

 

           Csaba  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 a na internetovej stránke mesta 

Šamorín. 

 

 

 

 



Vyvesené: 11.01.2022  

 

Zvesené: 

 

Pečiatka a podpis: 

 
Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou: 

1. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, k.a. P.O.BOX 292, 810 00 

Bratislava (stavebník) 

2. MUDr. Roman Sovík, Buková 2333/2, 931 01 Šamorín (splnomocnenec) 

3. Ing. Peter Rampášek, Collegium s.r.o., Mierová 161, 821 05 Bratislava (zodpovedný projektant) 

4. Mesto Šamorín 

Na vedomie: 

5. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Dunajská Streda, Kračanská 

cesta 1233, 929 01  Dunajská Streda 

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

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

789/3, 929 01 Dunajská Streda 

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

Dunajská Streda 

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

929 01  Dunajská Streda 

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

929 01 Dunajská Streda 

11. Technická inšpekcia, a.s., Mostná 66, 949 01 Nitra 

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

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

14. Ministerstvo obrany SR, správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47 

Bratislava 

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

16. ORANGE SLOVENSKO a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 

17. Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 

18. Energotel a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava 

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

20. MadNet a.s., Kúpeľná 3318, 932 01 Veľký Meder 

21. a/a 

 

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

  Spoločný obecný úrad – stavebný odbor 

  Mestský úrad v Šamoríne, Gazdovský rad 37/A, prízemie  


