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MESTO ŠAMORÍN 
Hlavná 37,  931 01 Šamorín 

 

Číslo: 847/2022-003/SOcÚ                                            

V Šamoríne, 19.09.2022 

            
 

 

R O Z H O D N U T I E 
podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

 

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

spoločnosťou elkatel s.r.o., sídlom Račianska 96, 831 02 Bratislava, podala dňa 28.02.2022 návrh 

na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „F2BTS-FO-1992BR, FO-1381BR“ na 

pozemkoch podľa priloženej situácie, v katastrálnom území Šamorín a k.ú. Čilistov, mesto 

Šamorín. Uvedeným dňom sa začalo územné konanie. 

 

Začatie konania bolo oznámené dňa 10.05.2022 verejnou vyhláškou podľa § 36 ods. 4 stavebného 

zákona účastníkom konania a organizáciám a dotknutým orgánom štátnej správy vyvesením na 

úradnej tabuli mesta Šamorín na dobu 15 dní. 

 

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

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a zároveň ako príslušný stavebný úrad podľa § 

117 stavebného zákona preskúmalo žiadosť stavebníka a podľa § 37 a 38 stavebného zákona a § 18 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

zosúladilo stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy. Zo strany účastníkov konania námietky 

neboli vznesené.  

Na podklade horeuvedeného mesto Šamorín vydáva v zmysle § 39, § 39a, § 42 ods. 2 a § 56 ods. b) 

stavebného zákona 

 

v e r e j n o u  v y h l á š k o u  

 
R O Z H O D N U T I E  O  U M I E S T N E N Í  S T A V B Y 

 
„F2BTS-FO-1992BR, FO-1381BR“ na pozemkoch podľa priloženej situácie, 

v katastrálnom území Šamorín a k.ú. Čilistov, mesto Šamorín. 

 

„F2BTS-FO-1992BR, FO-1381BR“. 

Účelom a cieľom stavby je pripojenie dvoch Orange stožiarov umiestnených na parc. č. 3307/92 

a 758/5 na optickú infraštruktúru verejnej elektronickej komunikačnej siete za účelom skvalitnenia 

poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby. Predmetom stavby je uloženie dvoch 

HDPE rúr s priemerom 40mm. 

Trasa výstavby: navrhovaná trasa začína pri vchode bytového domu Hlboká cesta 11 a pokračuje 

smerom na Morušovú ulicu, kde dôjde prekopaniu vodného toku Hamuliakovo-Dobrohošť. Na 

stykovej križovatke ulíc Morušová a Čilistovská cesta sa bude trasa vetviť. Prvá vetva pôjde 

súbežne s ulicou Čilistovská cesta až po stykovú križovatku s ulicou Dubová, kde bude 

zrealizovaný pretlak pod miestnou komunikáciou smer X-BIONIC Sphere. Tu bude trasa vedená 

súbežne s ulicou Dubová až k napájanému stožiaru, ktorý sa nachádza v areály X-BIONIC Sphere. 

Druhá vetva bude pokračovať súbežne s vodným tokom Hamuliakovo-Dobrohošť až k areálu ZSVS 

a.s., cez ktorý sa dostaneme k pripájanému Orange stožiaru.  
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V celej trase výkopu riešenej v tomto projekte budú multirúry uložené  vo výkope v pieskovom 

lôžku. Hĺbka ryhy v intraviláne bude min. 60cm vo voľnom teréne. Pri križovaniach riešených 

mikrotunelovaním bude min. krytie pod vozovkou 90cm. Do vykopanej ryhy sa pri spätnom zásype 

nad uložené HDPE rúry uloží výstražná fólia šírky 220mm. 

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

 

Križovanie a súbehy s jestvujúcimi inžinierskymi sieťami sa vykonajú v zmysle STN 73 6005 

(priestorová úprava vedení technického vybavenia), tiež sa dodržia normou predpísané 

odstupové vzdialenosti ako aj ochranné pásma. 

 

Po ukončení zemných prác sa verejné priestranstvo uvedie do pôvodného stavu. 

  

Pred realizáciou výkopových prác je nutné vytýčenie trasy všetkých jestvujúcich podzemných 

inžinierskych sietí. 

  

Na realizáciu stavby sa určujú tieto podmienky:  

- pred zahájením podzemných prác treba vytýčiť všetky podzemné vedenie,  

- v prípade výrubu drevín vyžiadať osobitný súhlas a nahradiť novými, 

- križovanie miestnych komunikácií sa prevedie výhradne pretláčaním a uložením 

chráničky do telesa komunikácie, 

- sadové úpravy budú prevedené na voľných plochách formou výsadby stromov a krovín, 

resp. zatrávnením voľných priestranstiev, 

- po dokončení prác verejné priestranstvo dať do pôvodného stavu, 

- dodržať podmienky určené v  jednotlivých vyjadreniach dotknutých štátnych orgánov, 

- vzniknutý odpad odviesť na skládku odpadov resp. s odpadmi bude nakladané podľa 

platných predpisov,  

- stavebník po dokončení prác odovzdá tunajšiemu stavebnému úradu porealizačné  

zameranie trás vo forme výkresu ako aj na diskete, 

- výkopové práce na verejnom priestranstve za účelom realizácie prípojok na siete technickej 

infraštruktúry stavebník môže uskutočniť po predchádzajúcom povolení mesta Šamorín,    

 

Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a právnických osôb: 

 
Mesto Šamorín – stanovisko č. OV/15913/1555/2022 zo dňa 28.04.2022 

Mesto Šamorín súhlasí s umiestnením stavby za splnení nasledovných podmienok: 

1. Pred realizáciou podzemných prípojok na verejnom priestranstve je investor povinný požiadať Mesto 

Šamorín o zvláštne užívanie miestnej komunikácie (tzv. rozkopávkové povolenie) zmysle cestného 

zákona č. 135/1961 Zb. 

2. Stavebné úpravy na miestnych komunikáciách a chodníkoch, nakoľko sú vyvolané realizovaním 

stavebného zámeru stavebníka, musí stavebník realizovať na vlastné náklady a dať do pôvodného 

stavu. 

3. Na pozemky Mesta Šamorín, na ktorých bude vedené optické vedenie musí stavebník k stavebnému 

povoleniu požiadať Mesto Šamorín o schválenie vecného bremena. Vecné bremeno na optické 

vedenia je spoplatnené podľa VZN mesta Šamorín. 

4. Do výkopu pre optické vedenie žiadame umožniť pripoloženie HDPE rúry pre verejný kamerový 

systém Mesta Šamorín.                                                                                                                                                                                                                                                        

 

ZsVS a.s. – vyjadrenie k projektu zo dňa 12.04.2022 

K predloženému PS dávame nasledovné vyjadrenie: 

- V prílohe tohto listu Vám zasielame potvrdenú situáciu, do ktorej sme informatívne zakreslili 

podzemné vedenie v správe nášho závodu. 

- Pred zahájením výkopových prác žiadame zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení v správe nášho 

závodu. Presné vytýčenie podzemných vedení v správe nášho závodu Vám prevedú pracovníci nášho 

závodu na Vašu písomnú objednávku. Kontaktná osoba Ing. Tóth tel. č. ( 031/7737318). 
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- Pri výstavbe žiadame dodržať STN 73 6005 o priestorovom usporiadaní podzemných vedení ako 

i ochranné pásmo potrubia. 

- V miestach križovania, resp. blízkom súbehu s podzemnými inžinierskymi sieťami je potrebné 

výkopové práce vykonať bez použitia mechanizmov. Pred zásypom ryhy v miestach križovania rúry 

s podzemnými vedeniami je potrebné prizvať príslušného vedúceho hospodárskeho strediska. 

 

ZsVS a.s. – Revidovanie vyjadrenia k projektu zo dňa 18.08.2022 

K predloženému PS dávame nasledovné stanovisko: 

• Na základe uznesenia č. 3413/2022 zo zasadnutia Predstavenstva spoločnosti Západoslovenská 

vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra, ktoré sa uskutočnilo dňa 04.08.2022, Predstavenstvo ZsVS a.s. 

schvaľuje umiestnenie vedenia optickej infraštruktúry v rámci areálu ČOV Šamorín podľa 

predloženej situácie. 

• Pri zahájení výstavby žiadame splniť nasledovné podmienky: 

- Podpísané dohody o náhrade za obmedzenie užívania nehnuteľnosti. 

- Umiestnenie vedenia optickej infraštruktúry do chráničky. 

- Označenie vedenia optickej infraštruktúry tabuľami. 

• Po zrealizovaní stavby žiadame poskytnúť projektovú dokumentáciu realizácie stavby so zameraním 

skutočného stavu. 

 

A.B.I.E.S. s.r.o. – Záväzné vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie k stavbe : 

F2BTS-FO-1992BR, FO-1381BR, zo dňa 21.02.2022 

 

FAMAGRO s.r.o. - Vyjadrenie k projetovej dokumentácii pre územné rozhodnutie k stavbe: F2BTS-FO-

1992BR, FO-1381BR zo dňa 09.02.2022 

 

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Šamorín – Záväzné stanovisko zo dňa 31.01.2022 

- Súhlasíme so stavbou na pozemkoch katastrálnom území Čilistov, Šamorín. 

 

Veolia Energia Slovensko a.s. – vyjadrenie zo dňa 21.01.2022 

- Inžinierske siete a zariadenia v správe a majetku spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s., sa 

v záujmovom území nenachádzajú. 

 

OTNS – vyjadrenie č. 238/2022 zo dňa 21.01.2022 

- S vydaním územného rozhodnutia súhlasíme bez pripomienok. 

 

UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., zo dňa 03.05.2022.   

- S vydaním ÚR – SP danej stavby súhlasíme za podmienok uvedených vo vyjadrení. 

 

Slovanet, a.s. – Vyjadrenie zo dňa 24.01.2022 

- Pri realizácii stavby nepríde ku styku s podzemnými telekomunikačnými vedeniami vo vlastníctve 

firmy Slovanet, a.s. 

- Slovanet, a.s. súhlasí s uvedenou stavbou žiadateľa bez výhrad. 

 

SITEL s.r.o. – vyjadrenie č. 220120-0195, zo dňa 25.01.2022 

1. Vo vami vyznačenom záujmovom území sa nachádzajú EKS v majetku/správe SITEL s.r.o 

2. S vydaním ÚR/SP súhlasíme za dodržania Podmienok prác v ochrannom pásme EKS, ktoré sú 

neoddeliteľnou súčasťou tohto vyjadrenia 

 

Energotel, a.s. – Vyjadrenie zo dňa 31.01.2022 

- V záujmovom území sa nenachádzajú trasy podzemných vedení v majetku spoločnosti Energotel, 

a.s. 

 

O2 Slovakia, s.r.o. -vyjadrenie zo dňa 31.01.2022 

- V záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia s.r.o. 

- K predloženej PD nemáme pripomienky. S vydaním ÚR – SP súhlasíme. 
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Slovak Telekom a.s. – vyjadrenie č. 6612202156 zo dňa 27.01.2022 

- dôjde do styku so SEK 

- stavebník je povinný rešpektovať podmienky 1 až 15 a všeobecné podmienky ochrany SEK 

 

Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR – Vyjadrenie č. 

SITB-OT4-2022/000376-116 zo dňa 24.01.2022: 

V záujmovom území pre realizáciu budúcej stavby na „F2BTS-FO-1992BR, FO-1381BR“, lokalita Šamorín, 

Mliečno a Čilistov, na pozemkoch s parcelnými číslami uvedenými v dokumentácií, v katastrálnom území 

Šamorín, Mliečno a Čilistov, nemá MV SR žiadne vlastné telekomunikačné siete. 

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru v Dunajskej Strede, oddelenie požiarnej 

prevencie – stanovisko č. ORHZ-DS-2022/000020-001 zo dňa 27.01.2022: 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede posúdilo podľa §28 zákona 

č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a §40 a §40a vyhlášky Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú 

dokumentáciu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre územné rozhodnutie „F2BTS-FO-1992BR, 

FO-1381BR” a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. 

 

Türk Telekom International SK, s.r.o. – vyjadrenie zo dňa 24.01.2022 

Podzemné telekomunikačné zariadenia v správe majetku spol. TTI SK sa v dotknutom území nenachádzajú. 

 

VNET a.s. – Vyjadrenie zo dňa 24.01.2022 

Podzemné telekomunikačné zariadenia v správe a majetku spoločnosti VNET, a.s. sa v dotknutom území 

nenachádzajú. 

 

Krajský pamiatkový úrad Trnava – záväzné stanovisko č. KPUTT-2022/2625-2/7330/Sl, zo dňa 

03.02.2022 

Krajský pamiatkový úrad Trnava v zmysle § 30 ods. 4 a § 41 ods. 4 a pamiatkového zákona po zvážení 

všetkých zložiek, týkajúcich sa ochrany pamiatkového fondu z hľadiska archeologických nálezov a 

archeologických nálezísk, s realizáciou líniovej stavby: „F2BTS-FO-1992BR, FO-1381BR“ na pozemkoch 

v katastrálnych územiach Šamorín, Mliečno a Čilistov mesta Šamorín súhlasí s podmienkami: 

1. Termín zahájenia a aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme 

písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. V 

ohlásení uveďte telefonický kontakt.  

2. V prípade zistenia, resp. narušenia archeologického nálezu počas stavby musí nálezca alebo osoba 

zodpovedná za vykonávanie prác najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení ohlásiť nález 

Krajskému pamiatkovému úradu Trnava priamo alebo prostredníctvom obce. Nález sa musí ponechať 

bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou 

osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským 

pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, 

najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález 

môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba 

metódami archeologického výskumu. 

Na nálezy, ktoré sa nájdu počas stavby, sa vzťahuje aj § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. 

 

Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry – stanovisko č. SEMaI-EL13/2-1-145/2022 zo 

dňa 31.01.2022: 

Po posúdení predložených podkladov nemáme pripomienky a s ú h la s í m e  s realizáciou stavby „F2BTS-

FO-1992BR, FO-1381BR” k. ú. Šamorín, Mliečno, Čilistov, okres Dunajská Streda. V danej lokalite sa 

nenachádzajú pozemky, inžinierske siete, podzemné telekomunikačné vedenia ani rádio reléová trasa v 

správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky. 

 

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia – záväzné stanovisko č. OU-DS-OKR-

2022/006131-002 zo dňa 03.02.2022 
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Po preštudovaní a posúdení predloženej dokumentácie Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového 

riadenia dospel k záveru, že k uvedenej dokumentácii z hľadiska civilnej ochrany nemá pripomienky a s 

vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „F2BTS-FO-1992BR, FO-1381BR ” s ú h 

l a s í. 

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – stanovisko č. OU-

DS-OCDPK-2022/007717 zo dňa 16.02.2022 

- Podľa § 3 ods. 5 písm. a) cestného zákona okresné úrady vykonávajú štátnu správu vo veciach ciest 

II. a III. triedy, 

- Podľa § 3 ods. 2 cestného zákona miestnu štátnu správu vo veciach miestnych komunikácií 

a účelových komunikácií vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy. Obce na miestnych 

komunikáciách a na účelových komunikáciách určujú použitie dopravných značiek, dopravných 

zariadení a povoľujú vyhradené parkoviská.  

- Podľa § 3a ods. 4 cestného zákona pôsobnosť špeciáneho stavebného úradu pre miestne komunikácie 

a účelové komunikácie vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy. 

 

SPP-D a.s., - vyjadrenie č. TD/NS/0142/2022/Či zo dňa 10.02.2022 

SÚHLASÍ s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania všeobecných podmienok. 

 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, útvar vedúceho hygienika rezortu – záväzné stanovisko č. 

23507/2022/ÚVHR/45385 zo dňa 25.04.2022 

- súhlasí sa návrhom žiadateľa Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava na „F2BTS-

FO-1992BR, FO-1381BR“ PD k územnému konaniu stavby. 

 

Slovenský vodohospodársky podnik – vyjadrenie č. CS SVP OZ BA 328/2022/2, zo dňa 31.01.2022 

- SVP, š.p., OZ Bratislava, ako správca vodohospodársky významných vodných tokov 

a prislúchajúceho povodia s realizáciou uvedenej aktivity súhlasí, žiada však dodržať podmienky vo 

vyjadrení. 
 
Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie – vyjadrenie č. OU-DS-OSZP-
2022/009132-002 zo dňa 12.05.2022 – z hľadiska vodného zákona 

- V chránenej vodohospodárskej oblasti možno plánoavať a vykonávať činnosť, len ak sa zabezpečí 
účinnejšia ochrana povrchových a podzemných vôd, podmienok ic tvroby, výskytu, prirodzenej 
akumulácie vôd a obnovy zásob povrchových a podzemných vôd v súlade s §3 zákona č. 305/2018 
Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

- Dodržať podmienky vyjadrenia SVP, š.p. OZ Bratislava č. CS SVP OZ BA 328/2022/2 zo dňa 
31.01.2022, ktoré žiadame prepremietnuť do stavebného povolenia. 

 
Okresný úrad Dunajksá Stredam odbor starostlivosti o životné prostredie – vyjadrenie orgánu štátnej 
vodnej správy – zo dňa 03.03.2022 č. OU-DS-OSZP-2022/006181-002  
Realizáci predmetnej stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov je možná za nalsedovných podmienok: 

• K realizácii stavby pri križovaní vodného toku Hamuliakovo – Dobrohošť a k realizácii stavby na 
pobrežných pozemkoch treba si vyžiadať súhlas v zmysle § 27 ods. i, písm. a) vodného zákona od 
tunajšieho orgánu štátnej vodnej správy. K súhlasu treba priložiť okrem projektovej dokumentácie aj 
súhlas správcu vodného toku s realizovaním navrhovanej stavby. 

• Treba dodržať ochranné pásma podzemných inžinierksých vedení v zmysle STN 73 6005 
• V chránenej vodohospodárskej oblasti všetky činnosti musia byť v súlade s § 3 ods.  zákona č. 

305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

 

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-DS-OSZP-2022/012788-

002 zo dňa 10.05.2022 

Realizácia uvedenej činnosti je z hľadiska ochrany prírody a krajiny možná za podmienok uvedených vo 

vyjadrení. 

 

Eustream a.s. – vyjadrenie zo dňa 04.05.2022 

- Podľa nákresu žiadateľa nezasahuje do ochranného ani bezpečnostného pásma prepravnej siete 

eustream, a.s. 
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Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. – Stanovisko k existencii inžinierskych sietí č. 

PS/2022/001074, zo dňa 25.01.2022 

- Nie sú dotknuté exist. ani plánované zariadenia Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. 

Bratislava. 

 

Transpetrol a.s. – vyjadrenie zo dňa 16.02.2022 

- Oznamujeme Vám, že predmetná akcia nezasahuje do ochranného pásma ropovodu a nedotýka sa 

našich záujmov. Znašej strany nemáme preto k danej akcii žiadne pripomienky. 
 

Hydromeliorácie š.p. – vyjadrenie č. 530-2/120/2022 zo dňa 16.02.2022 
- V záujmovom území navrhovanej stavbe sa nachádzajú hydromelioračné zariadenia v správe 

Hydromeliorácie, š.p. uvedené vo vyjadrení. 
 

Správa a údržba ciest TTSK – vyjadrenie č. 10476/2022/OI-2 zo dňa 24.02.2022 

- Riešeným územím neprechádza žiadna cesta II. ani III. triedy. 

- Trnavský samosprávny kraj nemá pripomienky k predmetnej stavbe a súhlasí s jej realizáciou 
Okresný úrad Dunajská Streda, pozemkový a lesný odbor – vyjadrenie č. OU-DS-PLO-2022/007337-
002 zo dňa 15.03.2022 
Žiadame dodržať ust. Zákona NR SR číslo 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy 
a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel. 
V prípade použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší, ako jeden rok 
(uloženie káble do zeme), je potrebné pred vykonaním nepoľnohospodárskej činnosti vyžiadať stanovisko 
tunajšieho úradu v zmysle § 18 zákona. 
 
Západoslovenská distribučná a.s. – vyjadrenie k podzemným vedeniam zo dňa 28.01.2022 

- V záujmovom území neprichádza ku styku so slaboprúdovými oznamovacími káblami ZSD. 

- Kábel nie je potrebné vytýčiť 

 

Námietky účastníkov územného konania neboli uplatnené. 

 

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy nadobudlo  

právoplatnosť. 

Podľa § 56 písm. b) stavebného zákona, stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri 

nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných 

a vytyčovacích bodov.   

 

O d ô v o d n e n i e  
 

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

spoločnosťou elkatel s.r.o., sídlom Račianska 96, 831 02 Bratislava, podala dňa 28.02.2022 návrh 

na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „F2BTS-FO-1992BR, FO-1381BR“ na 

pozemkoch podľa priloženej situácie, v katastrálnom území Šamorín a k.ú. Čilistov, mesto Šamorín. 

Uvedeným dňom sa začalo územné konanie. 

 

Mesto Šamorín oznámilo verejnou vyhláškou podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona dňa 10.05.2022 

začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania, dotknutým orgánom štátnej 

správy a právnickým osobám vyvesením na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dní.  

Stanoviská všetkých dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií boli 

skoordinované a zahrnuté  do podmienok tohto rozhodnutia. 

 

Námietky účastníkov územného konania neboli uplatnené. 

 

Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona  a zistil, 

že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp., že týmto 

hľadiskám neodporuje, ani neohrozuje životné prostredie. Umiestnenie stavby vyhovuje 
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všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu určených príslušnými STN a vyhláškou č. 

532/2002 Z.z.  

P o u č e n i e  
 

Proti tomuto rozhodnutiu  je možné podľa § 54 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní  odo 

dňa doručenia na Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej 

stavebnej správy, prostredníctvom tunajšieho úradu. 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 § 42 ods. 2 stavebného zákona a musí byť 

vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli  mesta Šamorín a na webovej stránke mesta Šamorín. 

 

 

Vyvesené: 28.09.2022 

 

Zvesené: 

 

Pečiatka a podpis: 

 

 

Príloha: Situačný nákres. 

 

Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou: 

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

2. elkatel s.r.o., Račianska 96, 831 02 Bratislava  (splnomocnenec) 

3. Ing. Petr Musil, Račianska 96, 831 02 Bratislava (zodpovedný projektant) 

Na vedomie: 

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

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

789/3, 929 01  Dunajská Streda 

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

Dunajská Streda  

7. Mesto Šamorín, Hlavná 37, 931 01 Šamorín 

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

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

929 01 Dunajská Streda 

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

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

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

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 
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15. VEOLIA Energia Slovensko a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava 

16. Dial telecom a.s., Zámocká 7074/30, 811 01 Bratislava 

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

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

19. Slovanet a.s., záhradnícka 151, 821 08 Bratislava  

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

21. Energotel a.s., miletičova 7, 821 08 Bratislava  

22. O2 Slovakia s.r.o.,  

23. Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  

24. Türk Telekom International SK s.r.o., V záhradách 8/A, 811 02 Bratislava  

25. VNET a.s., Námestie hraničiarov 39, 831 03 Bratislava  

26. a/a 

 

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

                  Mestský úrad Šamorín 

                  Spoločný obecný úrad – stavebný odbor 

                  Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín 

 


