
  

MESTO ŠAMORÍN 
Hlavná 37, 931 01 Šamorín 

 

Číslo: 2642/2022-002/SOcÚ  

V Šamoríne, 26.07.2022 
 

 

 

 

 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA 

A O UPUSTENÍ OD ÚSTNEHO KONANIA 
 

Dňa 21.07.2022 podala Obec Rohovce, so sídlom 930 30 Rohovce 164, (ďalej ako 

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

„Vybudovanie verejného osvetlenia“, na pozemkoch parcela č. 171/5, 192/1, 192/4, 

katastrálnom území Rohovce, obec Rohovce. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 
 

Na stavbu „Vybudovanie verejného osvetlenia“, na pozemkoch parcela č. 171/5, 192/1, 192/4, 

katastrálnom území Rohovce, obec Rohovce, bolo vydané územné rozhodnutie Mestom 

Šamorín pod č. 1566/2022-003/SOcÚ zo dňa 23.06.2022 (právoplatné dňa 25.07.2022). 
 

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 

a § 119 ods. 3  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 „Vybudovanie 

verejného osvetlenia“. 

Predmetom projektovej dokumentácie je vybudovanie verejného osvetlenia na pozemku parc. 

č. 171/5, 192/1, 192/4, k.ú. Rohovce, obec Rohovce. 

Pre verejné osvetlenie miestnych komunikácií je navrhnutých celkom 12 ks osvetľovacích 

stožiarov, rovnomerne rozložené po okraji cesty podľa možnosti osadenia aby netvorili 

prekážky pre príjazdy. Nové podperné body sú umiestnené do zeleného pásu. Osvetľovacie 

stožiare sú z radu pouličných stožiarov, kužeľové s povrchovou úpravou pozinkované, výšky 

7m nad povrchom, a základovým roštom uloženým v betónovom základe. Na osvetľovacích 

stožiaroch sú osadené svietidlá LED 35W 4000k. Káblový rozvod pre VO je vytvorený 

káblom AYKY-J 4x16mm² uložený pod úrovňou terénu 0,8m, kde je možné v zelenom páse, 

pri križovaní komunikácií a pod spevnenými plochami v chráničke FXKVR D63 označené 

červenou fóliou. V spoločnej trase s káblovým vedením je uložené aj uzemnenie/pospájanie 

VO vodičom FeZn 30x4 mm, vyvedené vždy pri každom osvetľovacom stožiari vo vnútri 

stožiaru na skúšobnú svorku. Káblový rozvod je ukončený na stožiarovej svorkovnici. 
Stožiarová svorkovnica je vybavená poistkami 10A/400V pre každý káblový vývod CYKY 

3x1,5mm² pre svietidlá daného stožiaru. Napájacie káble sú vedené vo vnútri daného 

osvetľovacieho stožiaru cez výložníky až k jednotlivým svietidlám. Každé svietidlo je 

samostatným isteným prívodom napojený zo stožiarovej svorkovnice. V trase el. rozvodov 

navrhovaného verejného osvetlenia sa nachádzajú cudzie inžinierske siete, preto pred začatím 

výkopových prác je nutné vytýčiť všetky prítomné inžinierske siete. Výkopové práce 

zabezpečiť ručne, pretláčky so zvýšenou opatrnosťou.  

 

 



Na základe žiadosti stavebníka: Obec Rohovce  

sídlom: 930 30 Rohovce 164 

stavbu uskutoční:   dodávateľsky 

na parc. č.:    171/5, 192/1, 192/4 

v katastrálnom území: Rohovce  
 

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 obce Rohovce. 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: 27.7.2022 

 

 

Zvesené: 

 

 

Pečiatka a podpis: 
 

 

 

 

 

 



Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou: 

1. Obec Rohovce, 930 30 Rohovce 164 

2. Zsolt Zsigrai – Elektro Projekt, s.r.o., Ružová 627/22, 92 901 Dunajská Streda (zodp. 

projektant) 

Dotknuté orgány štátnej správy a právnické osoby: 

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

789/3, 929 01  Dunajská Streda 

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

1102/1, 929 01 Dunajská Streda 

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

6. Západoslovenská vodárenská a.s., odštepný závod Dunajská Streda, Kračanská cesta 

1233, 929 01 Dunajská Streda 

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

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

9. a/a 
 

  

Vybavuje:  Katalin Mezeiová   t. č. 031/ 562 4741 (42) 

                  Mestský úrad v Šamoríne 

                  Spoločný obecný úrad – odbor stavebný 

                  sídlom Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín         

 


