
  

MESTO ŠAMORÍN 
Hlavná 37, 931 01 Šamorín 

 

Číslo: 3413/2022-2/SOcÚ  

V Šamoríne, 25.10.2022 
 

 

 

 

 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA 

A O UPUSTENÍ OD ÚSTNEHO KONANIA 
 

 

Dňa 21.09.2022 podalo Mesto Šamorín, sídlom Hlavná č. 17, 931 01 Šamorín, (ďalej ako 

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

„Rekonštrukcia Kováčskej ulice v Šamoríne“ časť: „SO-01 Komunikácie, chodníky 

a spevnené plochy“ etapa I.: „Chodník na Kováčskej ulici“, na pozemkoch parcela č. 

990/1, 990/4, 990/5 v k.ú. Šamorín,  mesto Šamorín. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné 

konanie.  

  

Na stavbu „Rekonštrukcia Kováčskej ulice v Šamoríne“, na pozemkoch parcela č. 2120/1, 

990/1, 1387, 1326/1, 1326/6, 1326/7, 990/4, 990/5, 990/6 (E332/103), 981/4, 981/3, (E741/2), 

989/11, 986/3 (E741/5), 986/17, 1002/3, v katastrálnom území  Šamorín,  mesto Šamorín, 

bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby Obcou Holice pod č. 1138/386/2020 zo dňa 

10.09.2020.  
 

Mesto Šamorín ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 3a ods. 4 

zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov, podľa § 2 písm. a) bodu 3 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých 

pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších 

predpisov, preskúmal žiadosť stavebníka v zmysle § 8 a § 9 zákona č. 453/2000 Z. z. v znení 

neskorších predpisov a podľa § 62 zákona č. 50/1976 Zb.  o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku v znení neskorších predpisov a podľa § 61 ods. 2 a 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení 

neskorších predpisov 
 

o z n a m u j e 

v e r e j n o u   vy h l á š k o u  
 

začatie stavebného konania v súlade s ust. § 61 ods. 2 a § 61 ods. 4  stavebného zákona  na 

stavbu „Rekonštrukcia Kováčskej ulice v Šamoríne“ časť: „SO-01 Komunikácie, 

chodníky a spevnené plochy“ etapa I.: „Chodník na Kováčskej ulici“. 

 

„Rekonštrukcia Kováčskej ulice v Šamoríne“  

Dokumentácia pre stavebné povolenie rieši rekonštrukciu Kováčskej ulice a jej napojenie na 

cestu I/63 (Bratislavská cesta) a zároveň aj úpravu polohy a dispozičného riešenia priľahlých  

zastávok prímestskej autobusovej dopravy v Šamoríne. 

 

Stavebný objekt „SO-01 Komunikácie, chodníky a spevnené plochy“ etapa I.: „Chodník 

na Kováčskej ulici“ 

Predmetom riešenia stavebného objektu SO-01 v etape I. je chodník pozdĺž miestnej 



komunikácie ulice Kováčskej. Úpravy spočívajú vo výstavbe pravostranného chodníka 

prepojujúceho existujúce úseky chodníkov ulice Kováčskej v smere od ulice Hrnčiarskej ku 

kontaktu s ulicou Priechodná, kde sa chodník napojí na existujúci prechod pre chodcov.  

Nové konštrukcie sa vybudujú iba v priestore rozšírenia existujúcej vozovky. Pozdĺž nanovo 

osadených obrubníkov sa v nutnom rozsahu zrealizuje dobetónovanie a oprava krytu. V 

miestach existujúceho spevneného krytu, kde sa s jeho využitím už nepočíta, sa konštrukcia v 

plnej miere vybúra a v jej priestore sa zriadi zeleň. V miestach, kde sa na úkor existujúcej 

vozovky rozšíri chodník, sa v nutnom rozsahu ponechajú existujúce konštrukčné vrstvy ako 

podklad s vhodným prispôsobením/úpravou. Všetky úseky navrhovaných chodníkov sa 

napoja na existujúce úseky chodníkov s minimálnou šírkou 1,5m. Nové úseky chodníkov sú 

navrhnuté v šírke 2,0m až 2,25m, v miestach zúženého profilu však minimálne 1,5m.  

Doplnia sa priechody pre chodcov šírky 3,0m v bezbariérovom prevedení.  

Miesta súčasných prejazdov a vjazdov vozidiel budú zachované. Chodník bude prerušovaný 

jednotlivými vjazdami ku existujúcim rodinným domom. V priestore existujúceho chodníka 

na úseku napojenia sa ulice Kováčskej na cestu 1/63 medzi ulicami Malá a Priechodná, sa 

všetky pôvodné vjazdy na parcely zrušia na základe dohody medzi investormi a vlastníkmi 

parciel.   

Úroveň chodníka na  hrane styku s komunikáciou sa v miestach prechodov zníži na úroveň 

+20mm od krytu komunikácie. V priestore vjazdov sa úroveň chodníka na hrane styku s 

komunikáciou zníži na úroveň +50mm od krytu vozovky osadením nábehového obrubníka. 

Na hrane styku s bránkou sa napojí na úroveň okolitých a vnútorných spevnených plôch s 

prihliadnutím na zachovanie funkčnosti otvárania bránok.   

Dažďová voda z riešeného územia je odvádzaná do existujúcich a navrhovaných uličných 

dažďových vpustov a do navrhovaných žľabových systémov (rieši SO-02 Odvodnenie). 

Chodníky budú vyspádované na okolité spevnené plochy, komunikacie a do terénu, v 

priečnom sklone jednotne 2%, v miestach rekonštrukcie, vjazdov a rozšírenia chodníkov až 

do cca 7,8%. Pozdĺžny sklon existujúcich ako aj navrhovaných úsekov chodníkov bude v 

rozmedzí od 0,3% do 2,0% (v línii obrubníka).  

 

Chodníky a plochy určené pre pohyb peších sa vybudujú v povrchovej úprave zo zámkovej 

dlažby (ďalej len ZD). Konštrukcie komunikácií určené pre pojazd vozidiel sa vyhotovia v 

povrchovej úprave z asfaltového betónu (ďalej len AB). 

Skladba V1 (komunikácia): 
Asfaltový betón strednozrnný AC 16 O; I  STN EN 13108-1 60mm 

Spojovací postrek PS, EKM    STN EN 14023  0,5 kg/m2 

Asfaltový betón hrubozrnný AC 22 L; I   STN EN 13108-1 80mm 

Infiltračný postrek PI, EKM    STN EN 14023  1,5kg/m2 

Kamenivo spevnené cementom CBGM C8/10  STN 73 6124-1  180mm 

Štrkodrvina  UM ŠD0/31,5Gp    STN 73 6126  200mm 

Celkom          520mm 

Skladba CH1 (Chodníky) 
Zámková dlažba ZD     STN 73 6131-1  60mm 

Lôžko zo ŠD fr. 4-8 ŠD     STN 73 6131-1  40mm 

Kamenivo spevnené centrum CBGM C8/10  STN 73 6124-1  120mm 

Štrkodrvina ŠD      STN 73 6126  200mm 

Spolu          420mm 

Skladba CH2 (vjazdy) 
Zámková dlažba ZD     STN 73 6131-1  80mm 

Lôžko zo ŠD fr. 4-8 ŠD     STN 73 6131-1  40mm 

Kamenivo spevnené centrum CBGM C8/10  STN 73 6124-1  150mm 

Štrkodrvina ŠD      STN 73 6126  200mm 

Spolu          470mm 

 



Na základe žiadosti stavebníka: Mesto Šamorín 

sídlom:    Hlavná č. 37, 931 01 Šamorín  

stavbu uskutoční:   dodávateľsky 

na pozemku parc. č.: 990/1, 990/4, 990/5 

v katastrálnom území:  Šamorín 

obec:     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 § 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 15 dní, odo dňa zvesenia oznámenia na 

úradnej tabuli mesta Šamorín, inak nebude na ne prihliadnuté. 

 

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 

 

 

 

 

 
Doručí sa verejnou vyhláškou: 

1. Mesto Šamorín, Hlavná 37, 931 01 Šamorín, (stavebník; parc. č. 990/1, 990/4, 990/5) 

2. Slovenská správa ciest Bratislava, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 

3. Ing. Róbert Hatos, (hatos-design s.r.o., IČO 51873052) Gazdovský rad 1739/49A, 931 01 Šamorín 

(zodpovedný projektant) 

Dotknuté orgány: 

4. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kollárova 8, 917 02 

Trnava  

5. Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede, Okresný dopravný inšpektorát, Muzejná 231/6, 929 

01 Dunajská Streda  

6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, Trhovisko 1102/1, 929 

01 Dunajská Streda 



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

789/3, 929 01  Dunajská Streda 

8. Západoslovenská vodárenská spol. a. s., odštepný závod Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233, 

929 01 Dunajská Streda 

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

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

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

12. Technická inšpekcia a. s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 

13. SITEL s. r. o., Zemplínska 6, 040 01 Košice 

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

15. MadNet Services a. s., Bratislavská cesta 1863/8, 929 01 Dunajská Streda  

16. Michlovský s.r.o. (Orange Slovensko), Letná 796/9, 921 01 Piešťany 

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

18. a/a 

 

 
 

 

Vybavuje:  Ing. Beatrix Nagy,   č.t. 031/5624741 (42) 

                 Mestský úrad v Šamoríne 

                   Spoločný obecný úrad – stavebný odbor 

                   Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 a na webovom sídle mesta Šamorín. 

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 
 

 

 

Vyvesené: 07.11.2022 

 

 

 

Zvesené: 

 

 

Pečiatka a podpis: 
 

 

 

 


