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MESTO ŠAMORÍN 
Hlavná 37, 931 01 Šamorín 

 

Číslo: 2164/2022-002/SOcÚ                                           

V Šamoríne, 19.07.2022 
 

 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA 

S UPUSTENÍM OD ÚSTNEHO  KONANIA A MIESTNEHO ŠETRENIA 

na umiestnenie stavby podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) 

 

Spoločnosť Orange Slovensko a.s., sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, v zastúpení 

spoločnosťou Equity Investment s.r.o., sídlom Polianky 7/A, 841 01 Bratislava, podala dňa 

03.06.2022 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „FO-FTTH pripojenie 

OSK Shopu Bratislavská 68/A, Šamorín“ na pozemkoch podľa priloženej situácie, 

v katastrálnom území Šamorín, mesto Šamorín. Uvedeným dňom sa začalo územné konanie. 

 

„FO-FTTH pripojenie OSK Shopu Bratislavská 68/A, Šamorín“. 

Investor plánuje realizovať optické napojenie jestvujúceho OSK Shopu na opticku sieť FTTH 

Šamorín.  

Trasa projektovaných HDPE rúr povedie od jestvujúcej FTTH Šamorín pri objekte Bratislavská 72, 

popri trhovisku Šamorín, križuje Gazdovský rad a vstupuje do objektu Bratislavská 68/A. 

Parametre ryhy pre výstavbu multirúry sú nasledovné: 

Uloženie:  min. dovolené krytie:   ryha: šírka/hĺbka 

Voľný terén v intraviláne /zeleň/: 0,65m    35/75cm 

Spevnené plochy v intraviláne: 0,65m    35/75cm prekop.resp. podvŕtanie  

Križovanie ciest:   0,80m    35/90cm prekop.resp. podvŕtanie 

Projektovaná trasa je znázornená na výkrese situácie, ktorý je súčasťou oznámenia. 

 

Mesto Šamorín  ako príslušný správny orgán podľa § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, zároveň ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 stavebného 

zákona a podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, 

stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona  

  

o z n a m u j e    

 
v súlade s § 36 ods. 4 stavebného zákona začatie územného konania dotknutým orgánom štátnej 

správy a účastníkom konania stavby „FO-FTTH pripojenie OSK Shopu Bratislavská 68/A, 

Šamorín“ na pozemkoch podľa priloženej situácie, v katastrálnom území Šamorín, mesto 

Šamorín.. 
 

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

poskytuje dostatočný podklad na posúdenie umiestnenia stavby, tunajší úrad v zmysle ustanovenia 

§ 36 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho konania.  

 

Účastníci územného konania v zmysle § 36 ods. 2 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.  
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V zmysle § 36 ods. 3 stavebného zákona dotknuté orgány štátnej správy oznámia svoje stanoviská 

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

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. 

 

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). 

                                   

                                                                                                  

        

                                                                                                            

                                            

                                                                                 Csaba  O r o s z 

                                                                           primátor mesta Šamorín 

     

          

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona musí byť 

vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šamorín, ako aj na webovej stránke mesta a 

CUET. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasťou oznámenia je situačný nákres. 

 

 

Vyvesené: 27.7.2022 

 

 

Zvesené: 

 

 

Pečiatka a podpis: 

 

 

 

Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou: 

1. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (navrhovateľ) 

2. Equity Investment s.r.o., Polianky 7/A, 841 01 Bratislava (splnomocnenec, zodpovedný 

projektant) 

Dotknuté orgány štátnej správy a právnické osoby: 

3. Mesto Šamorín, Hlavná 37, 931 01 Šamorín 

4. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu, 

oddelenie oblastného hygienika Bratislava, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 

5. Ministerstvo vnútra SR odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

6. Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Kutuzova 8, 832 47 Bratislava 

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

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

789/3, 929 01  Dunajská Streda 

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

Dunajská Streda  

10. Okresné riaditeľstvo PZ Okresný dopravný inšpektorát, Múzejná 6, 929 01 Dunajská Streda 
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11. Okresné riaditeľstvo Hasičského  a záchranného zboru v Dunajskej Strede, Trhovisko 1102/1, 

929 01 Dunajská Streda 

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

13. Západoslovenská vodárenská a.s., odštepný závod Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233, 929 

01 Dunajská Streda 

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

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

16. UPC BroadBand Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava  

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

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

19. Mad Net a,s,, Bratislavská cesta 8, 929 01 Dunajská Streda 

20. a/a 

 

 

Príloha: Situačný nákres. 

 

 
Vybavuje:  Katalin Mezeiová t.č. 031/ 562 4741 

                  Mestský úrad Šamorín 

                  Spoločný obecný úrad – stavebný odbor 

                  Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín 


