
  

MESTO ŠAMORÍN 
Hlavná 37, 931 01 Šamorín 

 

Číslo: 1373/2022-00002/SOcÚ  

V Šamoríne, 09.06.2022 
 

 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA 

A O UPUSTENÍ OD ÚSTNEHO KONANIA 
 

Dňa 06.04.2022 podala Západoslovenská distribučná, a.s., IČO 36 361 518 so sídlom 

Čulenova 6, 816 47 Bratislava, zastúpená poverenou spoločnosťou LiV-EPI, s.r.o. IČO 

35 745 401, sídlom Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava, (ďalej ako stavebník), na tunajšom 

úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Súbor stavieb ESt Mierovo, 3A. 

stavba. Vyvedenie výkonu ESt Mierovo–Šamorín, VNK“, na pozemkoch v katastrálnom 

území  Mierovo, Hviezdoslavov, Kvetoslavov, Bučuháza, Šamorín. Uvedeným dňom bolo 

začaté stavebné konanie. 
 

Na stavbu „Súbor stavieb ESt Mierovo, 3A. stavba. Vyvedenie výkonu ESt Mierovo–

Šamorín, VNK“, na pozemkoch v katastrálnom území  Mierovo, Hviezdoslavov, 

Kvetoslavov, Bučuháza, Šamorín, bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Šamorín pod č. 

4025/2021-00003/SOcÚ zo dňa 12.11.2021 (právoplatné dňa 27.12.2021). 
 

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 

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

preskúmal žiadosť stavebníka podľa 61 ods. 2, 3 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 
 

začatie stavebného konania v zmysle 61 ods. 4 stavebného zákona  na stavbu „Súbor stavieb 

ESt Mierovo, 3A. stavba. Vyvedenie výkonu ESt Mierovo–Šamorín, VNK“. 

ČLENENIE STAVBY 

SO 11 – Nové VN vedenie 

SO 26 – HDPE chráničky pre uloženie optického vedenia  

 

Projektová dokumentácia rieši vyvedenie výkonu z novej ESt Mierovo pomocou nových VN 

liniek, ktoré budú napájať existujúce VN linky napájajúce územie medzi katastrom Mierovo a 

katastrom Šamorín. Stavba sa nachádza v katastrálnych územiach Mierovo, Hviezdoslavov, 

Kvetoslavov, Bučuháza, Šamorín, v rámci okresu Dunajská Streda. 

Napájanie existujúcich VN rozvodov je zabezpečené zo vzdialených ESt Podunajské 

Biskupice, resp. ESt Dunajská Streda.  

Hlavný koridor VN vedení je navrhovaný popri ceste II., III. triedy a popri miestnych 

obslužných komunikáciách. Navrhovaný koridor VN vedení križuje železničnú trať. Koridor 

križuje existujúcu novovybudovanú rýchlostnú cestu R7.  

 

SPOLOČNÝ KORIDOR OD EST MIEROVO  

Trasa spoločného koridoru VN vedení začína vyvedením VN vedení z budovy spoločných 

prevádzok z rozvodne R22kV. Mimo areálu novej rozvodne 110/22kV ESt Mierovo bude 

spoločný koridor križovať výhľadovú komunikáciu a ďalej popri hranici pozemku bude 

spoločná trasa smerovať k ceste č. II/503. Od káblových prestupov budovy spoločných 



prevádzok pri rezervných poliach R22 AJA 01, AJA02, AJA03 budú vyvedené 3x rezervné 

chráničky FXKV Φ200mm pre výhľadové VN vedenia.  

Pre vyvedenie výkonu z ESt Mierovo smerom na Šamorín je spoločná trasa vedená v súbehu s 

existujúcim slaboprúdovým vedením a v súbehu s cestou II. triedy smerom ku križovatke 

ciest č. II/503 a III/1409. V takto vymedzenom úseku prechádza nový koridor VN vedení cez 

katastrálne územie Mierovo a Hviezdoslavov. V navrhovanej trase dochádza ku križovaniu 

miestnych obslužných poľných komunikácii dopravne napojených na cestu II. triedy. V trase 

dochádza ku križovaniu zavlažovacieho náhonu a zavlažovacích potrubí v správe 

Hydromeliorácie, š.p..  

V spoločnom koridore tohto úseku sa nachádzajú 3x HDPE trubka pre optické vedenie (rieši 

SO26) a 8x VN káblové vedenie. Šírka navrhovaného koridoru v bežnej trase – zeleň je 2,8m. 

Dĺžka trasy tohto koridoru je 1800m. 

 

SPOLOČNÝ KORIDOR OD HVIEZDOSLAVOVA PO ŠAMORÍN 

V spoločnom koridore tohto úseku sa nachádzajú 2x HDPE trubka a 7x VN káblové vedenie. 

Šírka navrhovaného koridoru v bežnej trase – zeleň je 2,5m. Dĺžka trasy tohto koridoru je 

6600m. 

V križovatke ciest č. II/503 a III/1409 sa trasa hlavného koridoru zatáča smerom k 

existujúcemu vojenskému radaru. Trasa je navrhovaná paralelne s existujúcou prístupovou 

komunikáciou. Pred vstupom do vojenského areálu trasa križuje prístupovú komunikáciu a 

popri oplotení areálu pokračuje smerom k hranici katastrálnych území Hviezdoslavov a 

Mierovo.  

Trasa smerom do Šamorína pokračuje popri obslužnej poľnej spevnenej ceste okrajom 

katastra Mierovo. V trase je križovaný existujúci železničný koridor ŽSR traťového úseku č. 

2862. Križovanie koridoru je navrhované riadeným pretláčaním – dĺžka trasy 18m. 

Trasovanie koridoru je navrhované popri obslužnej poľnej spevnenej ceste cez katastrálne 

územie Kvetoslavov a Bučuháza až k miestu križovania s rýchlostnou cestou R7. Križovanie 

rýchlostnej cesty R7 je navrhované riadeným pretláčaním – dĺžka trasy 55m. koridor 

spoločnej trasy VN vedení ďalej pokračuje okrajom osady Šámot smerom k ceste č. III/1375. 

Trasa je navrhovaná paralelne s dotknutou cestou smerom ku križovatke ciest R7, II/503 a 

III/1375. 

Od tejto križovatky pokračuje spoločný koridor paralelne s cestou II/503 v spoločnom 

koridore s existujúcim VTL plynovodom a oznamovacími slaboprúdovými vedeniami T-

COM smerom do mesta Šamorín.  

 

ODBOČENIE V559 – PRÍPOJNÝ BOD HVIEZDOSLAVOV 

Zo spoločného koridoru v smere od ESt Mierovo zmení trasu nová VN linka V559. V 

križovatke ciest č. II/503 a III/1409 sa trasa hlavného koridoru zatáča smerom k existujúcemu 

vojenskému radaru. Trasa novej VN linky V559 pokračuje ďalej v súbehu s cestou II. triedy 

smerom do obce Hviezdoslavov. Trasa je navrhovaná v súbehu 1,5m od existujúceho STL 

plynovodu. Trasa VN kábla končí pri existujúcom ÚO č. 55/228-437, kde sa nové káblové 

vedenie napojí na existujúce zemné káblové vedenie smerujúce k TS 0723-012.  

Dĺžka trasy VN vedenia od ESt Mierovo po miesto spojkovania je 2650m.  

Demontáže 

Po zrealizovaní napojenia na existujúce VN vedenie bude existujúci úsekový vypínač 61/228-

437 zrušený a demontovaný. VN kábel napojený za týmto úsekovým vypínačom bude 

odpojený. Na podpernom bode bude demontovaný. Ostatná časť trasy bude znefunkčnená a 

ponechaná v zemi. 

 

ODBOČENIE V228, V728 – PRÍPOJNÝ BOD ŠAMORÍN 

Trasa spoločného koridoru VN vedení v smere od Senca do Šamorína je vedená po ľavej 

strane paralelne s cestou č. II/503. Na okraji mesta Šamorín pri ceste č. II/503 v križovatke 

ulíc Senecká cesta – Šípkova  ul. sa nachádza existujúca kiosková trafostanica TS 0751-054. 

Trafostanica je v súčasnosti napojená dvojicou VN káblov linky V228. Dvojica navrhovaných 



VN vedení bude križovať cestu riadeným pretláčaním a napojením na existujúce distribučné 

VN rozvody pri TS 0751-054. Existujúci VN kábel (smer TS 0751-058, resp. ESt Dunajská 

Streda) sa z VN rozvádzača trafostanice 0751-054 odpojí a priamo úmerne skráti. Pred 

trafostanicou sa tento kábel naspojkuje na nový VN kábel linky V728 z ESt Mierovo. Na 

uvoľnenú pozíciu vo VN rozvádzači trafostanice 0751-054 sa pripojí nový VN kábel linky 

V228 z ESt Mierovo. 

Dĺžka trasy VN vedenia V228, V728 od ESt Mierovo po miesto prepojenia s existujúcim 

rozvodom v meste Šamorín je 9500m. 

 

ODBOČENIE V610, V560 – PRÍPOJNÝ BOD ŠAMORÍN 

Trasa spoločného koridoru VN vedení v smere od Senca do Šamorína je vedená po ľavej 

strane paralelne s cestou č. II/503. Na hranici katastrov Šamorín, Kvetoslavov dvojica vedení 

zmení trasovanie oproti spoločnému koridoru. Dvojica navrhovaných VN vedení bude 

križovať cestu riadeným pretláčaním v km 1,812 a ďalej bude pokračovať okrajom katastra 

Šamorín popri existujúcich stromoch v odstupe 5m. Trasa dvojice VN vedení a jednej HDPE 

trubky bude pokračovať paralelne smerom k Vinohradskej ulici, resp. smerom k areálu 

vinárstva Bartal. Trasa ďalej pokračuje v koridore existujúceho vzdušného vedenia (VN 

prípojka pre TS č. 0751-110) smerom k hlavnému dvojitému VN vedeniu V228, V610. 

Dvojica VN káblových vedení bude ukončená na existujúcom mrežovom podpernom bode PB 

č. 60. 

Na PB č. 60 existujúceho dvojitého VN vedenia dochádza k zmene  pozícií VN liniek. 

Zároveň z VN vedenia V228 je zrealizovaná VN vzdušná prípojka k existujúcej trafostanici 

TS č. 0751-110. Zmena pozície VN linky č. V228 vrátane pripojenia existujúcej VN prípojky 

ostane bez zmeny. VN vedenie V228 je označené na stožiari červeným náterom, vedenie 

V610 je označené modrým náterom. 

VN vedenie č. V610 bude na podpernom bode č. 60 rozdelené. Prepoj zmeny pozície VN 

linky na stožiari bude demontovaný vrátane pomocných podperných izolátorov. Nové VN 

vedenie V610 z ESt Mierovo bude cez nový úsekový odpínač prepojené s existujúcim VN 

vedením V610 smerujúcim do ESt Podunajské Biskupice. Nové VN vedenie V560 z ESt 

Mierovo bude cez nový úsekový odpínač prepojené s pôvodným vedením V610 smerujúcim 

do Šamorína. 

V okolí prechodového podperného bodu PB č.60 bude vytvorená uzemňovacia sieť – 

ekvipotenciálne kruhy, na ktoré budú prepojené uzemnenia a súvisiaca technológia 

novovzniknutých úsekových odpínačov s obmedzovačmi prepätia. Detailný návrh uzemnenia 

bude spracovaný v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. 

Dĺžka trasy VN vedenia V610, V560 od ESt Mierovo po miesto prepojenia s existujúcim 

stožiarom dvojitej VN linky (PB č. 60) na okraji mesta Šamorín je 11200m. 

Demontáže 

Na existujúcom podpernom bode č. 60, kde budú nové VN vedenia z ESt Mierovo prepojené 

s existujúcim vzdušnými vedeniami je zrealizovaná zmena pozície liniek. VN linka V228 

ostane bez zmeny. Prepoj na podpernom bode č. 60 pre linku V610 bude demontovaný. 

 

ODBOČENIE V561 – PRÍPOJNÝ BOD ŠAMORÍN 

Trasa spoločného koridoru VN vedení v smere od Senca do Šamorína je vedená po ľavej 

strane paralelne s cestou č. II/503. V meste Šamorín, v úseku medzi Orechovou a 

Priemyselnou ulicou pri ceste č. II/503 sa nachádza existujúca kiosková trafostanica TS 0751-

051. Vo VN rozvádzači trafostanice bude odpojený VN kábel smerujúci do TS 0751-037.  

Dotknutý kábel bude pred trafostanicou priamo úmerne skrátený a na neho bude 

naspojkovaný nový VN kábel V561 z ESt Mierovo. 

Dĺžka trasy VN vedenia V561 od ESt Mierovo po miesto prepojenia s existujúcim rozvodom 

v meste Šamorín je 10000m. 

 

 

 



ODBOČENIE V199, V564 – PRÍPOJNÝ BOD ŠAMORÍN 

Koridor dvoch nových vedení V199, V564 pokračuje popri ceste II. triedy ku križovatke ulíc 

Senecká cesta, Priemyselná ul. a ul. Vicenzy. Na ulici Vicenzy pri spínacej stanici TS 0751-

058 sa nachádza existujúca VN linka V199. VN linka smerujúca k TS 0751-044 sa naspojkuje 

na nový VN kábel V199 napájaný z ESt Mierovo. Druhá nová VN linka V564 sa zaústi 

priamo do TS 0751-058 na miesto odpojeného VN vedenia V228 (V199) – smer TS 0751-

044. 

Dĺžka trasy VN vedenia V199, V564 od ESt Mierovo po miesto prepojenia s existujúcim 

rozvodom v meste Šamorín je 10300m. 

 

KRIŽOVANIE EXISTUJÚCICH STAVEBNÝCH OBJEKTOV A INŽ. SIETÍ 

Železničný koridor ŽSR 

V ochrannom pásme ŽSR budú prebiehať práce v súvislosti s križovaním navrhovaného 

koridoru VN vedení so železničnou traťou. Nový koridor VN vedení je navrhovaný cez 

železničný koridor traťového úseku č. 2862 trate žst. Kvetoslavov – žst. Lehnice. Križovanie 

je navrhované riadeným pretláčaním.   

Hydromeliorácie 

Navrhovaný koridor VN vedení bude križovať a bude uložený v súbehu s podzemnými 

rozvodmi závlahových vôd.  

VTL, STL plynovod 

Trasa VN vedenia je navrhovaná v ochrannom a bezpečnostnom pásme VTL, resp.STL  

plynovodu. V piatich miestach bude VN vedenie križovať VTL plynovod. Križovanie je 

navrhované kolmo spodom po predchádzajúcom ručnom odkopaní plynovodu. Min. 

vzdialenosť pri križovaní musí byť dodržaná 1m pri uložení VN vedenia do betónových 

tvárnic – TK2 žľabov s presahom po okraj bezpečnostného pásma.  

Rýchlostná cesta R7 

V diaľničnom km 20,500 je vybudovaný nadjazd existujúcej cesty smerujúcej do Bučuházy 

nad rýchlostnou cestou R7. Navrhovaná trasa VN vedení je navrhnutá v odstupe min. 18m od 

päty svahu násypu cesty. Trasa je navrhnutá súbežne s prekladaným potrubím hydromeliorácií 

v min. odstupe 4m.  

Cesta II. triedy 

Navrhované VN káblové vedenie je trasované cez a popri ceste II. triedy č. II/503 v dvoch 

úsekoch: 

- Kataster Mierovo, Hviezdoslavov v úseku staničení 5,053 - 7,456 km. V trase koridor VN 

vedení striedavo vchádza a vychádza z ochranného pásma cesty.  

- Kataster Šamorín v úseku staničení 0,569 - 1,762 km. V trase koridor VN vedení striedavo 

vchádza a vychádza z ochranného pásma cesty. Navrhované VN vedenie bude križovať 

spomenutú cestu na troch miestach definovaných výkresovou časťou dokumentácie.  

Cesty III. triedy 

Nové VN vedenia križujú cestu III. triedy č. III/1409 v dvoch miestach. Križovanie je 

navrhované v staničení 0,007km a 0,150km. V 0,007km križuje cestu 1x VNK a 1x HDPE40.  

Nové VN vedenia križujú a sú v súbehu s cestou III. triedy č. III/1375 v úseku staničení 2,227 

– 3,200km. V trase koridor VN vedení striedavo vchádza a vychádza z ochranného pásma 

cesty.  

 

SPOLOČNÁ ČASŤ 

Káble budú uložené prevažne v zelenom páse a popri existujúcich komunikáciách, v ryhe 

120x50 cm v pieskovom lôžku. Pred začatím zemných prác musia byť všetky podzemné 

inžinierske siete vytýčené. Výkopové práce odporúčame realizovať ručne v prípade 

prítomnosti existujúcich inžinierskych sietí. Tieto práce budú vykonané v zemine tr. III.  

 

SO 26 – HDPE CHRÁNIČKY PRE ULOŽENIE OPTICKÉHO VEDENIA 

Od novej rozvodne ESt Mierovo je navrhované uloženie troch HDPE trubiek s optickým 

vedením do spoločného koridoru s novými VN vedeniami. 



HDPE chránička Φ40mm, červená s označením ZSDIS bude vedená v súbehu s VN 

vedeniami až po miesto napojenia novej linky V559 (prípojný bod Hviezdoslavov). 

HDPE chránička Φ40mm, červená s jedným bielym pásikom s označením ZSDIS bude 

vedená v súbehu s VN vedeniami až po miesto napojenia novej linky V610 (prípojný bod 

Šamorín).  

HDPE chránička Φ40mm, červená s dvoma bielymi pásikmi s označením ZSDIS bude vedená 

v súbehu s VN vedenia až po miesto napojenia novej linky V199 (prípojný bod Šamorín).  

Do HDPE trubiek bude uložený optický kábel MiDia Dry Core 8.1&9.1. Cez šachty budú 

vedené optické úložné káble, každý z nich s rezervou 30m. 

Pri existujúcom prechodovom PB č. 60, kde budú nové linky V560, V610 prepojené na 

existujúce VN vedenie bude vedľa základov podperného bodu umiestnená káblová šachta, 

kde bude namotaná 30m rezerva úložného optického vedenia, pre možnosť prepojenia na 

vzdušné vedenie. 

Pri existujúcej trafostanici TS č. 0751-054 bude osadená káblová šachta KŠ11. Cez šachtu 

bude priebežne prechádzať HDPE trubka s optickým vedením smerujúca k ukončeniu V560, 

V610. Zároveň bude zo šachty zrealizovaná odbočka priamo do existujúcej trafostanice 

v súbehu s V228.v správe 

V mieste odbočenia VN linky V561 zo spoločného koridoru bude osadená šachta KŠ12. Cez 

šachtu bude priebežne prechádzať HDPE trubka s optickým vedením smerujúca k ukončeniu 

V199, V564. Zároveň bude zo šachty zrealizovaná odbočka priamo ku existujúcej trafostanici 

TS č. 0751-051 v súbehu s V561. Pred trafostanicou bude osadená nová šachta KŠ13, kde 

bude HDPE trubka ukončená namotaním 30m. 

Pri existujúcej trafostanici TS č. 0751-058 bude osadená káblová šachta KŠ15. V šachte bude 

ukončená HDPE trubka z ESt Mierovo s optickým vedením trasovaná v súbehu s V199 

a V564. Úložný optický kábel bude v šachte namotaný s 30m rezervou. Zároveň bude zo 

šachty zrealizovaná odbočka priamo do existujúcej trafostanice v súbehu s V564. 

Na lomoch trasy, v mieste spojenia dvoch HDPE trubiek, a v mieste križovania trubky 

s komunikáciou budú použité ID smart markery (SM1500). 

Pri riadených pretlakoch budú HDPE trubky zatiahnuté do jednej chráničky PE ø160mm (2x, 

3x HDPE), resp. PE ø110mm (1x HDPE). 

 

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

sídlom: Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

stavbu uskutoční:   dodávateľsky 

v katastrálnom území: Mierovo, Hviezdoslavov, Kvetoslavov, Bučuháza, 

Šamorín  
 

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 § 36 ods. 2 a § 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.  

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 a na webovej stránke. 

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

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. 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. 

    

 

 

       

                   C s a b a  O r o s z  

        primátor mesta Šamorín 

 
 

 

Vyvesené: 14.06.2022 

 

 

Zvesené: 

 

 

Pečiatka a podpis: 
 

 

 

 

 

Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou: 

1. Západoslovenská distribučná a.s.,(IČO:36361518), Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

V z. Liv-Epi, s.r.o.,IČO: 35745401(Ing. Peter Červený), Trenčianska 56F, 821 09 

Bratislava 

2. Obec Hviezdoslavov, Obecný úrad 930 41 Hviezdoslavov č.8 

3. Obec Mierovo 

4. Obec Kvetoslavov, Obecný úrad, 930 41 Kvetoslavov 

5. Mesto Šamorín, Hlavná 37, 931 01 Šamorín 

6. Ing. Dušan Držík, Liv Epi s.r.o., Trenčianska 56F, 821 09 Bratislava (Zodp.projektant) 

Dotknuté orgány štátnej správy a právnické osoby: 

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

8. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská Dolina 1, 817 04 Bratislava11 

9. ZsVs a.s., o.z. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda 

10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva DS, Veľkoblahovská cesta 1067, 929 01 Dun. 

Streda 

11. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo B. Bartóka 

789/3, 929 01  Dunajská Streda 

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

Dunajská Streda 

13. Okresný úrad Dunajská Streda, pozemkový a lesný odbor, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 

01  Dunajská Streda 

14. Ministerstvo obrany SR, úrad správy majetku štátu, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

15. Ministerstvo vnútra SR, odbor dopravnej polície, Račianska 45, 814 72 Bratislava 

16. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Korzo 

B. Bartóka 789/3, 929 01  Dunajská Streda 

17. TTSK – odbor dopravnej politiky, Starohájska 10, 917 01 Trnava 



18. TTSK – odbor dopravnej politiky, Bulhárska 39, 918 53 Trnava 

19. ŽSR, odbor expertízy,Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

20. Dopravný úrad- Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava 

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

22. Okresné riaditeľstvo Hasičského  a záchranného zboru v Dunajskej Strede, Trhovisko 

1102/1, 929 01 Dunajská Streda 

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

24. SVP š.p., Karloveská 2, 842 17 Bratislava 

25. SITEL s.r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava 

26. Eustream, a.s., Votrubova 11/a 

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

28. OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava 

29. ORANGE SLOVENSKO a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 

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

31. 02 Slovakia, s.r.o., Eisteinova 24, 851 01 Bratislava 

32. Transpetrol a.s., Bratislava, prevádzka 936 01 Šahy 

33. UPC Broadband, Ševčenkova 36, P. O. BOX 216, 850 00 Bratislava 

34. NDS, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

35. SEPS, Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 

36. Hydromeliorácie š.p., Vrakúnska 29, 825 63Bratislava 

37. 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  


