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Obec Hamuliakovo 
 

900 43 Hamuliakovo 

 Č. j.: 59-151-H-2017-Mi-6 dňa 21.05.2019 

 

 

Verejná vyhláška  

 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE  
 

Obec Hamuliakovo, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona 50/1976 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „stavebný zákon“) v územnom konaní posúdil predložený návrh a podľa §32 ods. 1 

písm. a), § 37, § 39, § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona, vydáva toto  

 

rozhodnutie o umiestnení stavby 

 

„IBV Hamuliakovo – Východ, Stredný Hon“ 

 

členenej na stavebné objekty: 

- SO Rodinný dom typ A (8 x) 

- SO Rodinný dom typ A1 (2 x)  

- SO Bytový dom (3 x)  

- SO Bytový dom s občianskou vybavenosťou (3 x)  

- SO Miestna obslužná komunikácie 

- SO Kanalizácia 

- SO Vonkajšia kanalizácia dažďová 

- SO Vodovod 

- SO STL distribučný plynovod 

- SO NN káblové rozvody 

- SO NN prípojky 

- SO Verejné osvetlenie 

 

na pozemku: parc. č. 638/116 – reg. C, 640/6 – reg. E, 640/8 – reg. E, katastrálne územie 

Hamuliakovo, pre navrhovateľa:  

 

Avalanche Group, s.r.o., Starhradská 4, 851 05 Bratislava, IČO: 36 839 485, 

a 

Qinos, s.r.o., Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 46 550 861, 

 

v zastúpení:  

 

Ing. Milan Grožaj v mene spoločnosti Buildingcodes, s.r.o., Družstevná 41, 900 21 Svätý Jur, 

IČO: 36 828 335, na základe plnej moci. 

 

Polohopisné a výškopisné umiestnenie stavby: 

Stavba sa umiestňuje tak, ako je to zakreslené v na podklade katastrálnej mapy v koordinačnej 

situácii, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia. 
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Stavebná čiara pre objekty rodinných domov je 6,000 m od hranice pozemku pod stavbou 

s pozemkom na ktorom je plánovaná miestna komunikácia. 

 

Stavebná čiara pre objekty bytových domov a bytových domov s občianskou vybavenosťou je 

6,005 m od hranice pozemku pod stavbou s pozemkom na ktorom je plánovaná miestna 

komunikácia. 

 

Popis stavby: 

 

SO Rodinný dom typ A (8 x) 

Rodinný dom s jednou bytovou jednotkou a vnútorným garážovým státím s jedným 

nadzemným podlažím, zastrešený valbouvou strechou, bez podpivničenia a bez využitia 

podkrovia na bývanie. Maximálna zastavaná plocha stavby bude 148,62m2. Pôdorys stavby 

bude v tvare písmena „L“. Budú vybudované 3 parkovacie miesta pre každú samostatnú stavbu 

RD. 

 

SO Rodinný dom typ A1 (2 x) 

Rodinný dom s jednou bytovou jednotkou a vnútorným garážovým státím s jedným 

nadzemným podlažím, zastrešený plochou strechou, bez podpivničenia. Maximálna zastavaná 

plocha stavby bude 160,75m2. Pôdorys stavby bude v tvare nepravidelného obdĺžniku. Budú 

vybudované 3 parkovacie miesta pre každú samostatnú stavbu RD. 

 

SO Bytový dom (3 x)  

Bytový dom s štyrmi bytovými jednotkami s dvoma nadzemnými podlažiami, zastrešený 

valbovou strechou bez využitia podkrovia na bývanie, nepodpivničený, nepravidelného 

obdĺžnikového pôdorysu. Jednotlivé bytové jednotky sú umiestnené vedľa seba pričom každá 

z nich je situovaná na dvoch nadzemných podlažiach. Maximálna zastavaná plocha stavby bude 

273,67m2. Bude vybudovaných 10 parkovacích miest pre každú stavbu bytového domu. 

 

SO Bytový dom s občianskou vybavenosťou (3 x)  

Bytový dom s dvoma bytovými jednotkami a s dvoma apartmámmi s dvoma nadzemnými 

podlažiami, zastrešený valbovou strechou bez využitia podkrovia na bývanie, nepodpivničený, 

nepravidelného obdĺžnikového pôdorysu. Jednotlivé bytové jednotky sú umiestnené vedľa seba 

pričom každá z nich je situovaná na dvoch nadzemných podlažiach. Maximálna zastavaná 

plocha stavby bude 273,67m2. Bude vybudovaných 10 parkovacích miest pre každú stavbu 

bytového domu s občianskou vybavenosťou. 

 

SO Miestna obslužná komunikácie 

Stavebný objekt rieši dopravnú časť stavby a to: 

- Komunikácia „A“ - Miestna obslužná komunikácia kat.MOK6,0/30, funkčnej triedy C3, 

dvojpruhová, obojsmerná, verejná, pre prejazd kritického vozidla do dĺžky 9,0m, a s celkovou 

dĺžkou 0,223 823km, s pravostranným chodníkom šírky 2,0m a ľavostrannou odvodňovacou 

priekopou šírky 2,0m. 

- Komunikácia „B“ - Miestna upokojená komunikácia kat.MU4,0/20, funkčnej triedy D1, 

jednopruhová, obojsmerná, verejná, pre prejazd kritického vozidla do dĺžky 9,0m, a s celkovou 

dĺžkou 0,015 976km, s pravostranným chodníkom šírky 2,0m a ľavostrannou odvodňovacou 

priekopou šírky 1,0m. komunikácia je zaslepená. 

 

Navrhované miestne obslužné komunikácie sú navrhnuté pre kritické vozidlo NA2, a pre ľahké 

dopravné zaťaženie triedy V. (z dôvodu výstavby RD po ukončení výstavby MK). 

Komunikácia „A“ na ZÚ sa napája na plánovanú miestnu komunikáciu (riešená v samostatnej 

projektovej dokumentácií) v stykovej križovatke pod uhlom napojenia 81st.  
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Komunikácia „A“ na KÚ sa napája na existujúcu miestnu komunikáciu ako jeho pokračovanie.  

Komunikácia „B“ na ZÚ sa napája na komunikáciu „A“ v stykovej križovatke pod uhlom 

napojenia 100st. 

 

Plošná bilancia: 

- Miestne komunikácie     1.221,60 m2 

- Komunikácie pre peších      500,00 m2 

- Cestná priekopa       433,20 m2 

 

Technické riešenie 

Navrhovaná MOK komunikácia „A“ sa na ZÚ napája na plánovanú miestnu komunikáciu 

(riešená v samostatnej projektovej dokumentácií)  v stykovej križovatke pod uhlom napojenia 

81st. Obruby sú zakružené oblúkmi s polomerom R=7,0m – pre prejazd vozidiel podskupiny 

OA1/2, občasný prejazd vozidiel podskupiny NA1/2 do celkovej dĺžky 9,0m. Výškovo sa 

navrhovaná komunikácia plynule napája na kraj vozovky miestnej komunikácie. 

 

Komunikácia „A“ - miestna obslužná komunikácia je navrhnutá ako dvojpruhová obojsmerná 

s jednostranným chodníkom. Na KÚ sa napája na miestnu komunikáciu. Celková dĺžka 

miestnej obslužnej komunikácie je 0,223 823km. Smerové vedenie sa skladá z priamych 

úsekov a z kružnicového oblúka s R=8m. Výškové vedenie sa prispôsobí k miestnej 

komunikácií a existujúcemu terénu. Niveleta bude navrhnutá so sklonmi v rozmedzí 0-2%. 

Voľná šírka komunikácie je 5,0m, najmenšia šírka uličného priestoru je 8,5m. Priečny sklon 

vozovky bude navrhnutý ako jednostranný s hodnotou 2% smerom k zelenému pásu. Zemná 

pláň bude mať jednostranný sklon smerom k cestnej priekopu s hodnotou 3%. Priečne 

preklápanie v miestach napojenia na miestnu komunikáciu bude riešené metódou okolo osi 

podľa STN 73 6101. 

 

Komunikácia „B“ - miestna upokojená komunikácia je navrhnutá ako jednopruhová 

obojsmerná s jednostranným chodníkom. Celková dĺžka miestnej obslužnej komunikácie je 

0,015976km. Smerové vedenie sa skladá z priamych úsekov a z kružnicového oblúka s R=8m.  

Výškové vedenie sa prispôsobí k miestnej komunikácií a existujúcemu terénu. Niveleta bude 

navrhnutá so sklonmi v rozmedzí 0-2%. Voľná šírka komunikácie je 3,0m, najmenšia šírka 

uličného priestoru je 6,0m. Priečny sklon vozovky bude navrhnutý ako jednostranný s hodnotou 

2% smerom k zelenému pásu. Zemná pláň bude mať jednostranný sklon smerom k cestnej 

priekopu s hodnotou 3%. Priečne preklápanie v miestach napojenia na miestnu komunikáciu 

bude riešené metódou okolo osi podľa STN 73 6101. 

 

Odvodnenie komunikácie bude zabezpečené priečnym spádovaním (ľavostranný pás) 

odvodnený do zeleného pásu kde sa zriadi cestná priekopa s odvodňovacím drénom. Pod 

priekopu sa zriadi vsakovací drén, ktorého dno sa bude nachádzať najmenej 1,0m pod úrovňou 

zemnej pláne vozovky. Drén bude vyplnený štrkopieskom. Odvodnenie je navrhnuté ako 

vsakovacie a odparovacie.   

 

SO Kanalizácia 

Účelom stavby je odvádzanie a neškodná likvidácia splaškových odpadových vôd 

produkovaných v navrhovanom obytnom súbore. Projekt rieši odkanalizovanie predmetného 

územia delenou gravitačnou splaškovou kanalizáciou. Kanalizácie sa napojí na existujúci 

gravitačnú kanalizáciu, vedenú na Malogútorskej ulici v Hamuliakove na už vopred pripravené 

potrubie, ktoré je privedené na parcelu a v súčasnosti je zaslepené. V mieste napojenia sa osadí 

navrh. kanalizačná betónová vstupná šachta. 
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Navrhovaný rozvod gravitačnej kanalizácie sa vybuduje z hladkých kanalizačných rúr, ktoré sú 

vyrábané z nemäkčeného PVC podľa STN ISO 4435 a DIN 19534.  Spájanie rúr a tvaroviek sa 

prevedie pomocou nástrčných hrdiel, ktoré sú opatrené gumovými tesniacimi krúžkami. 

 

Predmetný projekt rieši návrh kanalizácie v tomto rozsahu 

 

ZBERAČ „A“  

Navrhovaná kanalizácia PVC DN300 – SN8  219,58 m 

Vstupné kanalizačné šachty DN 1000            7 ks 

Prípojky   PVC DN150 – 16 ks  92,8 m 

 

ZBERAČ A (0-219,58m) -  PVC DN 300 - SN8 trasa vedená v osi navrhovanej komunikácie s 

minimálnym sklonom 5,0 ‰. Kanalizácia sa napojí  na existujúcu obecnú kanalizáciu na 

Malogútorskej ulici. Na navrhovanej kanalizácii sa vybuduje 7ks vstupných kanalizačných 

šácht. 

 

Kanalizačné potrubia sú navrhnuté z PVC, ktoré nie je potrebné chrániť proti korózii. Liatinové 

tvarovky na týchto potrubiach sú chránené vonkajším asfaltovým náterom. 

 

Ochranné pásmo kanalizačných potrubí je nutné dodržať v zmysle platných STN. 

 

Pred zahájením výkopových prác je nutné prizvať prevádzkovateľov a správcov podzemných 

vedení a tieto vytýčiť v teréne. Pri stavbe budú zemné práce vykonávané v zmysle STN 73 3050 

– Zemné práce. Výkop bude vykonávaný prevažne pomocou mechanizmov, pri dodržaní 

podmienok voči jestv. podzemných a nadzemných vedeniam (okrem križovania s podzemnými 

vedeniami). Zemné práce sú uvažované v zemine III. triedy ťažitelnosti. Navrhovaný 

kanalizačný zberač bude vedený súbežne s navrhovanou komunikáciou c časti vedľa nej a z 

časti v osi komunikácie. Pod rúrovým rozvodom sa vytvorí zhutnené pieskové lôžko hr. 15 cm. 

Pred zásypom potrubného vedenia sa vykoná tesnostná skúška jednotlivých vetiev rozvodu 

podľa príslušnej STN. Zemina priamo nad potrubím vo výške 30 cm sa nezhutňuje, aby nedošlo 

k poškodeniu potrubia. Minimálna výška nadložia nad vrcholom potrubia je 0,6 m. Obsyp 

potrubia sa vyhotoví do výšky 300 mm nad vrcholom potrubia. Zhutňuje sa po vrstvách max. 

150 mm, iba po bokoch rúry. Zásyp ryhy nad obsypom potrubia sa zhotovuje podľa STN 73 

3050 po vrstvách. Na zásyp ryhy sa použije vykopaný materiál z ryhy. Paženie rýh a jám so 

strmými stenami sa navrhuje pri hĺbkach od 1,3m (s ohľadom na stav zeminy, najmä v 

nesúdržných zeminách sa znižuje na 0,7m). Paženie musí zaisťovať bezpečnosť pracujúcich 

pod stenami výkopov, zabrániť poklesu okolitého územia, znemožniť zosúvanie stien výkopov 

a zabrániť ohrozeniu stability existujúcich alebo budovaných objektov v susedstve. 

Pred uložením potrubia do ryhy sa musia vizuálne prekontrolovať. Prekontroluje sa dno ryhy a 

v prípade potreby sa odstráni hrubozrnný materiál padnutý z výkopu. Rúry sa ukladajú tak, aby 

ležali po celej dĺžke na dne ryhy. Bodové podopretie nie je prípustné. Pod hrdlom rúry sa urobí 

jamka, aby hrdlo nespočívalo na podloží. Rúry sa ukladajú od najnižšieho konca ryhy hrdlom 

proti sklonu. Pri teplotách 0°C a nižšie ukladanie a manipulácia s rúrami sa neodporúča. Spoje 

kanalizačných rúr a tvaroviek sú násuvné na gumový tesniaci krúžok. Sú to spoje rozoberateľné 

a vodotesné. Obetónovanie potrubia z PVC je zakázané. Napojenie potrubia do šachty bude 

prevedené pomocou šachtovej prechodky, ktorá je zabudovaná do šachtového dna. Spojenie 

potrubia so šachtovou prechodkou sa zabezpečí rovnakým spôsobom ako pri potrubiach. Pri 

budovaní potrubného vedenia sa neuvažuje s výrubom stromov. Pri hĺbení ryhy a pokládke 

potrubia v blízkosti stromov budú kmene stromov chránené latovaním a prípadne 

obandažovaním.  Počas realizácie zemných prác musia byť uskutočnené všetky bezpečnostné 

opatrenia BOZP a PO.  Výkop musí byť opatrený zábranami, v noci podľa potreby osvetlený. 

Po hrubom výkope treba odstrániť všetky nerovnosti dna ryhy a upraviť dno do predpísaného 
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sklonu. Zhutňovanie zásypu bude realizované po vrstvách. Prebytočná zemina sa dočasne 

uskladní na stavenisku, ktorá sa použije na finálne terénne úpravy nespevnených plôch. 

 

Kanalizačné šachty na potrubiach sú navrhnuté z betónových prefabrikát. Vnútorný priemer 

šachiet je 1,0 m. 

Spodná časť:  

Šachtové dno je vyrobené z vodostavebného betónu HV8-B20. Prechodky sú zabudované 

podľa druhu kanalizačného potrubia. Šachtové dno sa dodáva s osadenými poplastovanými 

stupadlami a s gumovým tesniacim profilom. 

Vlastný komín: 

Pozostáva z prefabrikovaných šachtových skruží z vodostavebného betónu (TBS-1000/500-

120S, TBS-1000/1000-120S, TBS-1000/250-120S) s vidlicovými poplastovanými stúpadlami. 

Vstupná časť: 

Vstup do šachty bude možný cez liatinový ťažký poklop so skúšobným zaťažením 400kN, d 

600 mm, ktorý bude položený na vyrovnávacom prstenci, ktorý má za účel vyrovnať výškové 

nezrovnalosti dané konštrukciou šachty a celkovou výškou šachty. Vyrovnávací prstenec sa 

osadzuje len v prípade potreby rektifikácie výškových rozdielov vyvolaných konštrukciou 

šachty a celkovou výškou šachty. Prechod komína k poklopu je umožnený prefabrikovanou 

prechodovou skružou TBS-1000/625-S. Vstup je umožnený vidlicovými poplastovanými 

stúpadlami vo vzdialenosti 250mm nad sebou. Úprava okolia šachty sa vykoná podľa 

navrhovaného stavu povrchu. 

 

V rámci projektu sa navrhuje vybudovať 16 ks gravitačných domových prípojok splaškovej 

kanalizácie. Prípojka sa vybuduje z PVC potrubia DN150 SN8 v minimálnom spáde 2,0% 

smerom k plánovanej verejnej kanalizácii. Prípojka sa napojí na verejnú kanalizáciu pomocou 

sedlovej odbočky DN300/DN150-45° resp. šikmou odbočkou DN300/150-45° a bude 

ukončená na parcelách cca 1m za hranicou parcely zátkou, resp. bude ukončená v navrhovanej 

šachte, ktorú si stavebník vybuduje. Potrubie bude ukladané na pieskové lôžko hr. 10 cm. Zásyp 

potrubí sa prispôsobí budúcej úprave terénu nad ním. V miestnych komunikáciách a v zelených 

pásoch bude obsyp prehodenou zeminou. Materiál sa rozprestrie po oboch stranách potrubie vo 

vrstvách 10 -15 cm a zhutňuje sa súmerne po oboch stranách. Treba dbať, aby pod potrubím 

nezostali nevyplnené dutiny. Ďalšie vrstvy sa zhutňujú iba po stranách potrubia až do výšky 30 

cm nach vrchom potrubia. Zhutňovanie obsypu nad potrubím je neprípustné. Obsyp sa zásadne 

nesmie nahradiť obetónovaním. Na zásyp ryhy bude použitý v zelených pásoch a v miestnych 

komunikáciách netriedená zemina so zhutnením 96% Proctorovej skúšky. 

 

Počet prípojok:  16 ks 

Dimenzia prípojok:  PVC DN 150-SN8 

Celková dĺžka prípojok: 92,8 m 

 

SO Vonkajšia kanalizácia dažďová 

Odvodnenie komunikácie bude zabezpečené priečnym spádovaním (ľavostranný pás) 

odvodnený do zeleného pásu kde sa zriadi cestná priekopa s odvodňovacím drénom. Pod 

priekopu sa zriadi vsakovací drén, ktorého dno sa bude nachádzať najmenej 1,0m pod úrovňou 

zemnej pláne vozovky. Drén bude vyplnený štrkopieskom. Odvodnenie je navrhnuté ako 

vsakovacie a odparovacie.   

 

SO Vodovod 

Vybudovanie verejného vodovodu a vodovodné prípojky pre plánovanú zástavbu IBV 

v Hamuliakove bude riešené nasledovne: 
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Plánovaná zástavba polyfunkčných a rodinných domov na riešenom území budú zásobované 

pitnou vodou pomocou vodovodných prípojok s dimenziou DN32 pre bytové domy a bytové 

domy s občianskou vybavenosťou a DN25 pre rodinné domy. 

Vodovodné prípojky sa budú skladať: 

• z tlakového HDPE100 vodovodného potrubia – DN25-Ø32x2.0mm, DN32-

Ø40x2.4mm 

• z vodomernej zostavy s vodomerom, 

• z prefabrikovanej betónovej vodomernej šachty s vnútornými rozmermi 

900x1200x1500mm. 

Vodovodné prípojky sa napoja na nový predĺžený verejný vodovod z PE-DN100. 

 

Technické riešenie 

Predmetný projekt rieši návrh verejného vodovodu v tomto rozsahu: 

Verejný vodovod – Vetva „V1“ PE D110x6,6mm, PE100, SDR 17, PN10  234,6 m 

Prípojky – 10 ks    HDPE DN25, PE100, SDR17, PN10    55,8 m 

Prípojky – 6 ks    HDPE DN32, PE100, SDR17, PN10     25,2 m 

Vodomerné šachty – 16 ks  š.900, dl.1200, v.1500mm        16 ks 

 

Vybudovanie verejného vodovodu sa zabezpečí zásobovanie objektov v novom obytnom 

súbore. Podzemné potrubie je navrhnuté v zmysle STN 75 5401. Minimálny sklon nivelety 

potrubia je 3‰. Navrhovaný vodovod bude pozostávať z jednej vetvy, ktorý bude prepojený s 

existujúcim vodovodom na susednej parcele, čím sa zabezpečí zokruhovanie obidvoch 

vodovodov. Vetva “V1“ sa napojí na existujúci verejný vodovod na Malogútorskej ulici na už 

vopred pripravené potrubie, ktoré je privedené na parcelu a v súčasnosti je zaslepené. 

Potrubie bude vedené pozdĺž navrhovanej komunikácie v jej okraji a bude ukončený napojením 

sa na existujúci vodovod na susednej parcele. Na navrhovanom vodovode sa umiestnia 2 ks 

podzemných hydrantov DN80, ktoré budú slúžiť aj ako kalník resp. vzdušník. Na vodovode 

bude umiestnený vyhľadávací vodič CY-4mm2, ktorý sa vyvedie pod poklop zasúvadlového 

uzáveru (do autozásuvky) navrhovaného úseku. Vyhľadávací vodič musí byť vodivo spojený s 

kovovými armatúrami. 

 

Navrhovaný verejný vodovod sa vyhotoví z tlakových rúr PE mat. PE100, D110x6,6mm, 

SDR17, PN10. Maximálny prevádzkový tlak je 0,6MPa. Rúry sú vyrábané v kotúčovo max. 

dĺžkou 1100m resp. v tyčiach v stavebných dĺžkach 6m a 12m, spájajú sa zvarovaním na tupo 

resp. elektrotvarovkami. Vodovodné prípojky sú navrhnuté z plastového materiálu z lineárneho 

(vysokohustotného) polyetylénu označeného ako HDPE100, vyrábané podľa STN 64 3041, 

DIN 8074 v tlakovej rade PN10 – SDR17, dimenzie DN25 a DN32. Potrubie sa spája 

„rýchlospojkami“ (napr. UNIDELTA, MAGNUM), zvarovaním na tupo, prípadne pomocou 

elektrotvaroviek. Pre skladovanie výrobkov z plastických hmôt platí norma STN 640090. 

Nakladanie, skladanie a manipulácia s rúrami má byť prevedená tak, aby potrubia neprišli do 

styku s ostrými predmetmi, ktoré by ich mohli poškodiť. PE pri teplotách pod bodom mrazu sa 

stáva krehkým a vyžaduje zvlášť pozornú manipuláciu. Pri doprave a skladovaní musia rúry 

ležať celou dĺžkou na rovnom podklade. Pri skladovaní plastických hmôt je potrebné 

dodržiavať protipožiarne opatrenia, pretože majú zníženú odolnosť proti ohňu. Liatinové 

tvarovky musia byť uložené tak, aby neprenášali zaťaženie. 

 

Vodomerná šachta bude prefabrikovaná o min. vnútorných pôdorysných rozmerov 0,9 x 1,2 m 

výšky 1,5 m. Vstup do šachty bude cez ľahký poklop 600 x 600 mm. Do vodomernej šachty sa 

osadí: - 2x uzáver, filter, vodomer, vypúšťací ventil pred a za spätnou klapkou. 

 

Vodovodné prípojky budú riešené nasledovne: vodovodné potrubie bude polyetylénové DN25 

pre rodinné domy a DN32 pre bytové domy. Priemerná dĺžka vodovodnej prípojky DN25 bude 
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cca. 5,8 m a prípojky DN32 bude cca 4,2m. Prípojka sa napojí na verejný vodovod pomocou 

navŕtacieho pásu so zemnou súpravou a liatinovým poklopom, pre možnosť uzatvorenia 

prípojky.  Do vzdialenosti 1 m za hranicou pozemku bude uložená vodomerná šachta. Potrubie 

bude uložené v paženej ryhe s použitím príložného paženia na pieskové lôžko hrúbky 10 cm. 

Materiál na zriadenie lôžka sa ukladá rovnomerne po celej šírke ryhy. 

 

Meranie spotreby vody bude zabezpečené samostatne pre každú parcelu pomocou fakturačného 

vodomeru. Vodomery budú umiestnené vo vodomerných šachtách. 

 

Pri priestorovom usporiadaní podzemných vedení je potrebné dodržiavať minimálne 

vzdialenosti v horizontálnom a vo vertikálnom smere podľa STN 73 6005. 

 

SO STL distribučný plynovod 

Plynovodom bude zásobovaná plánovaná IBV v rozsahu 10 ks rodinných domov, 3ks bytové 

domy s 4 bytmi a 3 ks bytové domy s občianskou vybavenosťou s 2 bytmi a 2 apartmánmi. 

 

Technické riešenie: 

Navrhovaný STL distribučný plynovod pozostáva z 1 vetvy. Navrhovaná vetva “P1“ 

distribučného plynovodu sa napojí na existujúci verejný STL plynovod PE D110-90kPa na 

Malogútorskej ulici, kde pri budovaní tohto už skolaudovaného distribučného plynovodu bola 

zrealizovaná aj odbočka s uzáverom a potrubie D90 ukončené na parcele stavebníka. 

Navrhovaná vetva sa napojí na túto zrealizovanú odbočku na potrubie, pomocou 

elektrotvarovky. Navrhovaná vetva STL DN80-STL90kPa sa vybuduje z PE potrubia, mat. 

PE100 -SDR17,6 – DN80 – D90x5,2mmm - 90kPa – dl. 220,0m. Plynovod bude ukončený 

napojením sa na existujúci STL distribučný plynovod na susediacej komunikácie. Plynovod 

bude vedený pozdĺž navrhovanej komunikácie, z časti v zelenom páse a z časti pod telesom 

tejto navrhovanej komunikácie.  Na plynovode sa vybudujú 16 ks prípojok (STL plynárenské 

zariadenie), ktoré budú vyvedené na jednotlivé pozemky, ukončené v navrhovanej 

plynomerovej skrini guľovým uzáverom GK DN25 na hranici parcely. Meranie množstva 

odberu zemného plynu bude v plynomerových skriniach, umiestnených v oplotení, na verejno-

prístupnom mieste. Prípojky sú navrhnuté z plastového potrubia PE100-DN25-d32x3,0mm. 

Prípojky sa napoja na navrhovaný STL distribučný plynovod pomocou elektrotvarovky – 

navrtací pás DAA(KIT) D90/32. Prípojky budú uložené s minimálnym 0,2% spádom smerom 

k verejnému rozvodu plynu. Hĺbka uloženia prípojok je min. 0,8m a max 1,2m. Každá prípojka 

bude ukončená na hranici pozemku s pevne prichytenou prechodkou oceľ/plast, ukončenou 

guľovým uzáverom so zátkou. Regulácia pretlaku plynu bude riešená samostatne pre 

zásobované objekty. Na základe skutočných požiadaviek plánovaných technológií a 

vykurovacích systémov sa navrhne vhodný typ regulácie a merania odberu plynu samostatne 

pre každý pozemok. 

 

Navrhovaný STL distribučný plynovod bude uložený v okraji navrhovaného telesa miestnej 

komunikácie a z časti v zelenom páse vedľa navrhovanej komunikácie. Trasovanie plynovodu 

kopíruje konfiguráciu terénu. 

 

Rozvod zemného plynu je riešený z plastového materiálu PE100 s vonkajším priemerom 

d90mm. PE plastové potrubia určené na rozvod zemného plynu sú výrobkami určenými pre 

povinnú certifikáciu v Štátnej skúšobni. Bez certifikátov nemôžu byť potrubia a tvarovky 

použité. Zásady manipulácie a skladovania výrobkov z PE materiálu sú uvedené v STN 64 

0090. 

 

Plynovody a prípojky sa označujú orientačnými tabuľkami a orientačnými stĺpikmi. Plynovody 

a prípojky uložené v zemi musia byť označené žltou výstražnou fóliou podľa STN 73 6006.  
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Na vyhľadávanie trasy plynovodu a prípojok v zemi slúži signalizačný vodič s min. prierezom 

4mm2 s izoláciou do zeme. Signalizačný vodič sa pripevňuje na vrchnú časť potrubia. Vodič 

izolácia a spoje vodiča musia byť zaručene funkčné po celú životnosť plynovodu. Vývody 

signalizačného vodiča musia byť umiestnené tak, aby umožňovali funkčné napojenie meracích 

prístrojov. O funkčnosti signalizačného vodiča musí byť vystavené osvedčenie. 

 

Odstupové vzdialenosti od stavieb a určenie ochranného pásma bude riešené v súlade so 

zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a v súlade 

s platnými STN. 

 

SO NN káblové rozvody 

Novobudovaný NN distribučný rozvod bude napájaný z existujúceho NN distribučného 

rozvodu 2xNAYY-J 4x240, ktorý vyúsťuje z existujúcej TS 0020-003 smer lokalita výstavby. 

Existujúci kábel typu 2xNAYY-J 4x240 sa v mieste zrejmom z celkovej situácie rozreže a cez 

spojky SVC-Z 240 prespojkuje na nový NN káblový rozvod 2xNAYY-J 4x240, ktorý zaústi do 

novej skrini 100-SR pokračovanie kábla bude riešené odkopaním a zaústením tiež do skrine 

100-SR. Oba konce budú privedené na samostatnú zbernicu skrini 100-SR delenú pozdĺžnym 

spínačom. Z miesta vľavo bude napojený NN rozvod NAYY-J 4x240 smer nová lok. výstavby 

Z miesta vpravo bude napojený NN rozvod NAYY-J 4x240 smer nová lok. výstavby vývody 

budú riešené cez samostatne odpojiteľný pozdĺžny spínač. Navrhovaná skriňa 100-SR bude 

typu Hasma SR 4x400A // 4x400A. Navrhovaný rozvod bude riešený silovými káblami 

jednotného prierezu NAYY-J 4x240, ktoré budú uložené v spoločnom výkope aj s káblom 

verejného osvetlenia. Navrhované káble budú uložené vo voľnom teréne v káblovej ryhe o šírke 

350 x 800, 500x800, 650x800 mm v pieskovom lôžku zakryté tehlami a výstražnou fóliou, pod 

spevnenými plochami budú uložené v chráničke v káblovej ryhe 500x1200 mm a nakoniec 

budú preslučkované cez plastové skrine SR umiestnené na verejne prístupných miestach. Z nich 

budú napájané káblami NAYY-J 4x25 NN prípojky pre jednotlivé parcely. Skrine SR je 

navrhované uzemniť pásikom FeZn 4x30, umiestnenom vo výkope pre káblové vedenie v dĺžke 

30m. 

 

Projektované kapacity: 

NN káblové vývody - 2x NAYY-J 4x240 mm2 2x205 m = 410 m 

Prepoj z navrh. 4-SR do exist 4-SR7 - káblom NAYY-J 4x240, dĺžka 25m 

Spolu NAYY-J 4x240 - 435m 

 

Budúcim prevádzkovateľom a vlastníkom budovaných energetických zariadení bude ZSE 

a.s. Bratislava. 

 

SO NN prípojky 

Napojenie navrhujem realizovať z novobudovaného káblového rozvodu NN v danej lokalite. 

Napájacím bodom budú voľné poistkové spodky v skriniach SR nachádzajúcich sa na voľne 

prístupnom mieste pre pracovníkov ZSE a.s.– viď. situácia. Poistkové spodky navrhujem 

vyzbrojiť poistkovými vložkami. Z nich bude napájaný kábel NAYY-J 4x25, ktorý bude 

uložený vo voľnom teréne v káblovej ryhe o šírke 350 x 800 mm v pieskovom lôžku zakrytý 

tehlami a výstražnou fóliou, pod spevnenými plochami bude uložený v chráničke v káblovej 

ryhe 500x1200 mm a nakoniec bude zatiahnutý do plastovej skrine merania RE.P, ktorá bude 

umiestnená na verejne prístupnom mieste a bude slúžiť pre napojenie a meranie rodinného 

domu. Navrhovanú skrinku merania RE.P tvorí elektromerová skriňa s ističom (podľa 

jednopólovej schémy) - char. B, nulovým mostíkom a pripraveným miestom pre osadenie 

elektromera. Potrebnú meraciu súpravu prenajme dodávateľ elektrickej energie. Živé časti 

prístrojov majú plombované kryty. Vo dverách je presklené okienko na odčítanie údajov z 

elektromera. 
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NN káblové vedenie – prípojky 

– NAYY-J 4x25 mm2 pre rodinné domy 

– NAYY-J 4x95 mm2 pre bytové domy 

 

SO Verejné osvetlenie 

Verejné osvetlenie stavebnej lokality je riešené káblom jednotného prierezu CYKY-J 4x16. 

Napájanie nového rozvodu VO bude z existujúceho rozvodu verejného osvetlenia existujúceho 

stožiara VO - zrejmý z celkovej situácie stavby. Napojenie jednotlivých stožiarov VO bude 

realizované slučkovaním a pravidelným striedaním jednotlivých fáz. Všetky stožiare budú 

vzájomne pospájané zemným pásikom FeZn 30/4, uloženým do spoločného výkopu s 

napájacím káblom a káblami NN rozvodu. Zemný pásik bude umiestnený min. 10cm pod alebo 

vedľa káblového vedenia NN. Stožiare budú situované min. 40cm od okraja obrubníka 

plánovanej komunikácie vo vzájomnej vzdialenosti cca 20-25m podľa vhodnosti terénu, 

možnosti osadenia a intenzity osvetlenia. Navrhované osvetľovacie stožiare sú výšky 6m typu 

260/76, s výložníkom typu V 1G 10/76 so svietidlami podľa výberu stavebníka a svetelným 

zdrojom SHC 70W . Celková dĺžka kábla CYKY-J 4x16 je 245 m. Celkový počet osvetľovacích 

stožiarov 8 ks. 

Káble budú uložené v káblovej ryhe pri dodržaní STN 33 2000 5-52 s min. krytím 

- terén 0,7 m pod úrovňou terénu 

- chodník 0,5 m pod úrovňou chodníka 

- cesty 1,1 m pod úrovňou cesty 

 

Podmienky pre umiestnenie stavby 

 

1. Stavba bude umiestnená ba pozemkoch s parc. č. 638/116 – reg. C, 640/6 – reg. E, 640/8 – 

reg. E, všetky v k. ú. Hamuliakovo tak ako je zakreslené v priloženom situačnom výkrese. 

2. Projektová dokumentácia stavby bude vypracovaná v súlade § 43d, § 43e a § 47 

Stavebného zákona. 

3. V ďalšom stupni konania bude v rámci predkladanej projektovej dokumentácie spracovaný 

projekt pre verejné osvetlenie v súlade s planými STN / EN, uprednostňujúci zníženú 

energetickú náročnosť (napr. s využitím LED technológie) a súčasne zosúladený 

s Generelom verejného osvetlenia obce Hamuliakovo),    

4. Toto územné rozhodnutie platí dva roky odo dňa právoplatnosti a v prípade líniových 

stavieb tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. 

  

Podmienky vyplývajúce so stanovísk dotknutých orgánov 

 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

Odpoveď' na žiadosť o stanovisko k územnému konaniu č. 0519/ab 402030 zo dňa 

25.02.2019 

Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) bola doručená Vaša žiadosť o vyjadrenie pre 

účely územného konania k stavbe 'BV Hamuliakovo — východ, stredný hon. 

 

BVS sa k predmetnej stavbe a technickým podmienkam stavebných objektov- vodovodu a 

kanalizácie už raz vyjadrila, at o listom zn. 5335/4020/2016/Me z 21.3.2016. Toto vyjadrenie 

ale stratilo platnosť a vydaniu nového komplexného stanoviska BVS k predmetnej veci bráni 

zastavené konanie o určenie ochranných pásiem (OP) vodárenského zdroja (VZ) Šamorín a 

vydaní povolenia na osobitné užívanie vôd. 

 

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd 

a vybraných zložiek životného prostredia kraja, svojim rozhodnutím č. OU-BA-

OSZP22018/028361-GGL zo dňa 15.8.2018 zastavil vyššie spomenuté konanie čo podľa § 30 
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zákona č. 71/1967 zb.. o správnom konaní v znení neskorších predpisov znamená, že ho 

meritórne ukončil bez toho, aby dospel k rozhodnutiu vo veci samej. 

 

V súčasnosti sa uskutočňuje vo veci určenia OP VZ Šamorín a vydania povolenia na osobitné 

užívanie vôd obnovené správne konanie. Po jeho právoplatnom ukončení a vydaní rozhodnutia 

Vám BVS poskytne bezodkladne stanovisko k Vašej žiadosti. 

 

Západoslovenská distribučná, a.s. 

Stanovisko zo dňa 02.05.2019 

Spoločnosť Západoslovenská distribučná súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na stavbu: 

IBV Hamuliakovo - východ, stredný hon, 638/116, 638/117, 638/130, 638/132, 638/133, 

Hamuliakovo podľa projektovej dokumentácie spracovanej: ELUNITA, s.r.o., Ing. Juraj Szabo, 

Romanova 1679/27, 851 02, Bratislava 5, za týchto podmienok: 

1. V záujmovej oblasti dotknutej stavbou a prácami súvisiacimi zo stavbou sa 

nenachádzajú podzemné NN a VN káblové vedenia v majetku a správe ZSD. 

2. Požadovaný odber el. energie pre stavbu IBV s inštalovaným výkonom 615 kW (čo 

predstavuje súčasný výkon 212,4 kW) bude pripojený po vybudovaní NN rozvodov na zmluvu 

o pripojení káblového distribučného vedenia NN po vybudovaní novej káblovej prípojky 

káblom typu NAYY dimenzie zodpovedajúcej zaťaženiu na vlastné náklady žiadateľa 

pripojenej zo skrine SR. Prípojku buduje stavebník na vlastné náklady a zostáva jeho majetkom. 

Deliacim miestom majetku sú poistkové spodky v skrini SR. 

3. Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie 

tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení 

spoločnosti Západoslovenská distribučná. 

4. Žiadame rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia v majetku spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a.s., (silové aj oznamovacie). V prípade, že v záujmovej oblasti 

alebo jej blízkosti, v ktorej sa predpokladajú manipulácie, zemne práce a pod. spojené s 

realizáciou diela a dochádza ku kontaktu alebo priblíženiu k vzdušným alebo káblovým 

vedeniam VVN, VN, NN Vás dôrazne žiadame o dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti od 

elektrických zariadení a taktiež o dodržiavanie ochranného pásma podľa § 43 zákona 251/2012 

Z. z. o energetike jej noviel, platných právnych predpisov a STN, ako aj o preukázateľné 

informovanie, že práce budú vykonávané v blízkosti elektrických zariadení pri ktorých je riziko 

zásahu elektrickým prúdom s následkom úrazu alebo smrti. 

5. Meranie odberu el. energie bude umiestnené na verejne prístupnom mieste, v 

elektromerovom rozvádzači RE, na hranici pozemku parc. č. 638/116, 638/117, 638/130, 

638/132, 638/133, k. u. Hamuliakovo. 

6. Hlavný istič pred elektromerom žiadame použiť s menovitým prúdom IN podľa 

schválenej ampérovej hodnoty s vypínacou charakteristikou B. 

7 Po pre potreby pripojenia je potrebné po realizácii prípojky NN dodať príslušnému 

technikovi SEZ: - plán skutočného vyhotovenia potvrdený zhotoviteľom. - jednopólová schéma 

zapojenia.  - revíznu správu od prípojky NN. 

8. Za detailné technické riešenie v zmysle platných právnych predpisov, STN, PN a prvkov 

schválených prevádzkovateľom distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná a.s. je 

zodpovedný projektant a z toho dôvodu žiadame predložiť na odsúhlasenie a samotnú realizáciu 

projektovú dokumentáciu v realizačnom stupni vyhotovenia. Katalóg schválených prvkov sa 

nachádza na internetovej stránke prevádzkovateľa distribučnej sústavy Západoslovenská 

distribučná a.s. 

9. Doba platnosti tohto vyjadrenia je do: 01.05.2021. 

10. Pri jednaniach v hore uvedenej veci na ZSD požadujeme predložiť toto stanovisko. 
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SPP Distribúcia, a.s. 

Vyjadrenie č. TD/PS/OI 77/2018/An zo dňa 04.07.2018 

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o 

energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Zákon o energetike") súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania 

nasledujúcich podmienok: 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

- Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských 

zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike, 

- stavebník je povinný dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými 

plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a 

inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050, 

- stavebník je povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné 

vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení, 

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je 

stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských 

zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP — 

distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, 

prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-

distribucia.sk), 

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky 

a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie 

plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 

hodinu, 

TECHNICKÉ PODMIENKY: 

- zásobovanie riešeného územia zemným plynom je pri maximálnom hodinovom odbere 

28,4 m/hod. z hľadiska kapacity distribučnej siete možné z existujúceho STL plynovodu 

D90, PN 90kPa, vedeného v p.č. 569/1 s bodom napojenia pred parcelou číslo 653/116 v 

katastrálnom území Hamuliakovo., 

- stavebník je povinný pred vypracovaním projektovej dokumentácie pre účely stavebného 

konania postupovať v zmysle pokynov pre proces pripájania zverejnených na webovom 

sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk), 

- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania 

podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení a podľa technických podmienok pripojenia 

stanovených na základe žiadosti v zmysle pokynov pre pripájanie, 

- stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení 

rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri 

prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu, 

- stavebník zabezpečí, aby v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania bolo 

uvedené rozdelenie vyhradených technických zariadení v súlade s vyhláškou č. 508/2009 

Z.z., 

- stavebník je povinný projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania predložiť na 

posúdenie SPP-D, 

OSOBITNÉ PODMIENKY: 

- Technické podmienky budú určené po podaní žiadosti o pripojenie ( rozšírenie distribučnej 

siete — žiadosť o TPRS). 

UPOZORNENIE: 

- Toto stanovisko nie je možné použiť pre účely stavebného konania podľa stavebného 

zákona, prípadne iného osobitného predpisu, a podobne ho nie je možné použiť ako súčasť 

ohlásenia drobnej stavby. 

http://www.spp-distribucia.sk/
http://www.spp-distribucia.sk/
http://www.spp-distribucia.sk/
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- Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto 

stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k 

navrhovanej zmene. 

- Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na 

vydanie územného rozhodnutia bude podaný najneskôr do 4.7.2019, ak stavebník túto 

lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska. 

- SPP-D je súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v 

prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní 

tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych 

predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané. 

 

Krajský pamiatkový úrad Bratislava 

Záväzné stanovisko č: KPUBA-2018/24716-2/103867/PRA zo dňa 27.12.2018 

KPÚ BA na základe žiadosti spol. Buildingcode, s.r.o., Družstevná ul. č. 41, 900 21 Svätý Jur, 

IČO 36 828 335, o vyjadrenie k predloženej projektovej dokumentácii vo veci vydania 

rozhodnutia v územnom konaní na novostavbu IBV Hamuliakovo— východ, Stredný hon, 

bytové a rodinné domy, komunikácie, chodníky, kanalizácia, vonkajšia kanalizácia dažďová, 

vodovod, STL distribučný plynovod, NN káblové rozvody, NN prípojky a verejné osvetlenie, 

vo východnej časti obce Hamuliakovo, Malogútorská ulica, na pozemkoch parc. č. 638/116, 

/117, /130, /132, /133, 640/6 a /8, k. ú. Hamuliakovo, okres Senec (ďalej len „stavba"), stupeň 

DÓR, hl. projektant Ing. arch. Zoltán Molnár, zodp. projektant Ing. Marek Szelle, dátum 

vypracovania september 2018, podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona súhlasí s umiestením a 

realizáciou stavby, ktorá sa nedotýka kultúrnej pamiatky evidovanej v Ústrednom zozname 

pamiatkového fondu SR a nenachádza sa na pamiatkovom území, s podmienkou: 

- v prípade archeologického nálezu nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác 

podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález KPÚ BA a nález 

ponechá bezo zmeny až do obhliadky KPÚ alebo ním poverenou odborne spôsobilou 

osobou. 

Toto záväzné stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak 

nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktoré je určené, Neuplatňuje vecne príslušné záujmy na 

urbanistickoarchitektonickom riešení stavby a je podkladom pre vydanie rozhodnutia 

príslušným stavebným úradom v stavebnom konaní o posudzovanej stavbe. 

 

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy 

Vyjadrenie č. OU-SC-OSZP/2016/4095/V-69-Ad zo dňa 03.03.2016 

Vyjadrenie podľa ust. § 28 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách o zmene zákona SNR č.372/1990 

Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon ). Listom zo dňa 15.02.2015 ste 

predložili na vyjadrenie pre investora Avalanche Group, s.r.o., Starhradská 4, 851 05 Bratislava 

a Qinos, s.r.o., Pribinova 4, 811 09 Bratislava podl'a ust. 28 zákona č.364/2004 zz. o vodách a 

o anene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ( vodný 

zákon ) projekt pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: Hamuliakovo: „IBV 

Hamuliakovo — východ, stredný hon” na parc.č: 640/8, 640/6 registra „E” a 638/116 registra 

„C” v katastrálnom území Senec, ktorú vypracoval Ing. arch. Zoltán Molnár. Predloženú 

projektová dokumentácia rieši výstavbu rodinných domov, bytových domov a bytových domov 

s polyfunkciou. Členenie stavby na stavebné. objekty a prevádzkové súbory: 

- Rodinné domy 

- Bytové domy 

- Bytové domy s polyfunkciou 

- Komunikácie 

- Vodovod 

- Kanalizácia 

- Plynoinštalácia 
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- NN káblové rozvody 

- NN prípojky 

- Verejné osvetlenie 

Zásobovanie predmetnej lokality je navrhnuté verejným vodovodom z PE Dl 10x6,6mm, 

PEIOO, SDR 17, PNIO dĺžky 234,6 m, ktorý sa napojí na existujúci verejný vodovod na 

Malogútorskej ulici. súčasne sa vybudujú vodovodné prípojky v počte 28 ks. Odvedenie 

splaškových odpadových vôd je riešené zberačom „A” z PVC DN 300 SN 8 dĺžky 204,76 m, 

súčasne sa vybudujú kanalizačné prípojky v počte 28 ks z PVC DN 150. Obvodný úrad 

životného prostredia Senec, Úsek štátnej vodnej správy, ako príslušný orgán štátnej správy 

preskúmal predložené podklady. Navrhovaná investícia je z hradiska ochrany vodných 

pomerov možná za splnenia nasledovných podmienok:  

l./ Budú dodržané príslušné ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene  zákona 

SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), ust. Vyhlášky 

MŽP SR č, 556/2002 Z.z. o vykonaní niektorých  ustanovení vodného zákona, spolu súvisiace 

právne predpisy a technické normy. 

2./ Vzhľadom k tomu, že sa záujmové územie sa nachádza v chránenej vodohospodárskej 

oblasti Žitný ostrov, je potrebné dodržať podmienky § 31 vodného zákona a činnosť je možné 

vykonávať a plánovať, len ak sa zabezpečí všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd 

a ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy ich zásob. V 

chránenej vodohospodárskej oblasti musia byť výrobné, dopravné a iné záujmy zosúladené s 

vyššie uvedenými požiadavkami už pri spracúvaní koncepcie rozvoja územia a 

územnoplánovacej dokumentácie. 

3./ Pri umiestňovaní a realizácii stavby žiadame rešpektovať jestvujúce inžinierske siete, 

podzemné rozvody závlahovej vody, vodárenské zdroje, vodné toky a nádrže a ich ochranné 

pásma, resp. zohľadnené požiadavky ich vlastníkov a prevádzkovateľov. 

4./ V prípade, ak by stavba alebo s ňou súvisiace činnosti, niektoré nie je potrebné povolenie 

podľa vodného zákona zasahovali na pobrežné pozemky; realizovali sa vo vodách, v 

inundačnom území v ochrannom pásme vodárenského zdroja Šamorín (za súhlasu správcu VZ 

Šamorín — BVS, a.s.) alebo stavby vo vzdialenostiach do 23 m od vzdušnej päty ochrannej 

hrádze môžu však ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd, treba požiadať tunajší 

úrad o súhlas v zmysle ust.   § 27 ods. 1 písm. a) zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene 

zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). 

Tento súhlas nie je rozhodnutím v správnom konaní a podľa ust. § 73 ods. 18 zák. č. 364/2004 

–Z.z. o vodách v znení neskorších noviel sa považuje za záväzné stanovisko v zmysle 140b zák. 

č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon v znení neskorších noviel)r Nenahrádza povolenie na 

uskutočnenie vodných stavieb podľa ust. § 26 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách. 

Súhlas podľa § 27 vodného zákona odseku 1 písm. a) až d), ktorý je podkladom na konanie 

podľa osobitných predpisov, zaniká, ak sa takéto konanie nezačalo do jedného roka od vydania 

súhlasu. 

5./ Napojenie sa na verejný vodovod a verejnú splaškovú kanalizáciu bude možné až po 

odsúhlasení s ich vlastníkom a prevádzkovateľom. 

6./ Vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch žiadame pred ich zaústením do 

vsakovacieho zariadenia prečistiť v odlučovači ropných látok. 

7/ Nasledovné objekty stavby Verejný vodovod, verejná splašková kanalizácia (príp. dažďová 

kanalizácia, ORL a vsakovací systém) sú vodnými stavbami podľa ustanovenia Š 52 vodného 

zákona a na ich uskutočnenie sa vyžaduje povolenie vecne a miestne príslušného orgánu štátnej 

vodnej správy podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách . 

8./ Vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd podlieha povoleniu tunajšieho 

úradu na osobitné užívanie vôd podľa § 21 vodného zákona. 

Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas 

/orgánov štátnej vodnej správy vydávané podľa vodného zákona a podľa § 73 ods. 17 zákona 
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č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov (vodný zákon) sa považuje za záväzné stanovisko. 

Podľa 140b zákona č. 50/1976 Zb; o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 

neskorších predpisov je obsah záväzného stanoviska pre správny orgán v konaní podľa tohto 

zákona záväzný. 

 

Okresný úrad Senec, odbor krízového riadenia 

Záväzné stanovisko č. OU-SC-OKR-2018/3797-268 zo dňa 14.12.2018 

V zmysle 140a ods. l písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku a vykonávacích predpisov, v súlade v znení § 6 ods. 1, písm. g) a 14 ods. 2 zákona 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení 

neskorších predpisov, a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o 

podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok 

zariadení civilnej ochrany, Okresný úrad Senec vydáva záväzné stanovisko k predloženej 

dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby „BV Hamuliakovo — 

východ, stredný hon" z hľadiska civilnej ochrany. 

Identifikačné údaje stavby: 

Názov stavby: „BV Hamuliakovo — východ, stredný hon” 

Miesto stavby: parc.č. 640/6, 640/8, 638/116, 117, 130, 132 a 133, k.ú. Hamuliakovo, okres 

Senec, 

Investor: Avalanche Group s.r.o. Starohradská 4, 851 05 Bratislava 

Quinos, s.r.o., Pribinova 4, 811 09 Bratislava 

Celkové obsadenie osobami: 124 osôb  

- zamestnanci: neuvedené 

- osoby prevzaté do starostlivosti: neuvedené 

Po preštudovaní a posúdení dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia „BV 

Hamuliakovo — východ, stredný hon” Okresný úrad Senec dospel k záveru, že uvedená 

dokumentácia obsahuje údaje o riešení požiadaviek na stavbu z hľadiska civilnej ochrany. Z 

tohto dôvodu Okresný úrad Senec súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na stavbu „BV 

Hamuliakovo — východ, stredný hon” 

 

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov 

na životné prostredie 

Vyjadrenie č. OU-SC-OSZP-2018/013103-002-Gu zo dňa 25.07.2018 

Žiadateľ BUILDINGCODE s.r.o., družstevná 41, 900 21 Svätý Jur, predložil dňa 27. 06. 2018 

na Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

žiadosť o vyjadrenie k navrhovanej činnosti „IBV Hamuliakovo — východ, stredný hon”, 

stavebný objekt STL distribučný plynovod, stavebný objekt Vodovod, stavebný objekt 

kanalizácia, stavebný objekt NN káblové rozvody, stavebný objekt NN prípojky a stavebný 

objekt Verejné osvetlenie” 

Investor: AVALANCHE GROUP, s.r.o., Starhradská 4, 851 05 Bratislava 

Miesto stavby: okres Senec, obec Hamuliakovo, k.ú. Hamuliakovo, p.č. 638/116, 640/6, 640/8 

 

Projektová dokumentácia pre územné konanie rieši vybudovanie STL distribučného plynovodu 

a plynové STL prípojky pre plánovanú zástavba IBV v obci Hamuliakovo. Ďalej rieši 

vybudovanie verejného vodovodu a vodovodné prípojky, verejnej kanalizácie, NN distribučný 

rozvod, NN prípojky a verejné osvetlenie pre plánovanú zástavbu IBV v Hamuliakove. 

 

V rámci IBV sa plánuje vybudovať 10 ks rodinných domov, 3ks bytové domy s 4 bytmi a 3ks 

bytové domy s občianskou vybavenosťou s 2 bytmi a 2 apartmánmi. ( nie sú predmetom tejto 

dokumentácie). 
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Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na 

životné prostredie, ako príslušný orgán podľa § 56 písm. e) zákona č. 24/2006 Z. z. o 

posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov v spojení s 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe 

starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 

180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, vydáva nasledovné vyjadrenie: 

 

Po preštudovaní predložených podkladov Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, konštatuje, že uvedená navrhovaná činnosť nespĺňa kritériá podľa § 18 zákona č. 

24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a nedosahuje prahové hodnoty podľa prílohy č. 8 zákona, 

preto nepodlieha zisťovaciemu konaniu v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Zároveň Vás upozorňujeme, že podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov: 

 

Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú 

uvedené v iných položkách tejto prílohy) v zastavanom území od 10 000m2 podlahovej plochy, 

mimo zastavaného územia od 1000 m2 podlahovej plochy, podliehajú zisťovaciemu konaniu,   

Projekty rozvoja obcí vrátane b) statickej dopravy od 100 do 500 stojísk, podliehajú 

zisťovaciemu konaniu. 

 

Okresný úrad Senec, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva 

Vyjadrenie č.: OU-SC-OSZP/2018/12586-Sl zo dňa 04.07.2018 

Vec: Žiadosť o vyjadrenie k projektu k územnému konaniu  IBV Hamuliakovo —východ, 

stredný hon ” Miesto stavby: parc.č. :640/6, 640/8, 638/116, 117, 130, 132, 133 k.ú. 

Hamuliakovo Investor: AVALANCHE GROUP s.r.o., Starhradská 4, 851 05 Bratislava 

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového 

hospodárstva ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. l zákona NR SR č.525/2003 Z. 

z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

v súlade so zákonom 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 104 ods. 1 písm. 

d) a 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch") prijal dňa 27.06.2018 žiadosť investora: 

AVALANCHE GROUP s.r.o., Starhradská 4, 851 05 Bratislava o vydanie vyjadrenia k 

dokumentácii v územnom konaní stavby: IBV Hamuliakovo - východ, stredný hon” Po 

preskúmaní žiadosti na základe doručených podkladov podľa § 99 ods. I písmena b) bod l. 

zákona o odpadoch vydáva tunajší úrad k predmetnej žiadosti nasledovné vyjadrenie: nemá 

námietky k umiestneniu stavby v navrhovanom území podľa predloženej projektovej 

dokumentácie. Toto vyjadrenie sa v zmysle § 99 ods. 2 zákona o odpadoch považuje a záväzné 

stanovisko pre účely územného konania podľa zákona č. 50/1976 Zb. o úze plánovaní a 

stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, nenahrádza povolené a nie je rozhodnutím 

podľa predpisov o správnom konaní. 

 

Okresný úrad Senec, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia 

Vyjadrenie č.: OU-SC-OSZP/2018/12587-Sl zo dňa 04.07.2018 

Listom zo dňa 27.06.2018 sme obdržali Vašu žiadosť o stanovisko k projektovej dokumentácii 

pre vydanie územného rozhodnutia k stavbe: „ IBV Hamuliakovo —východ, stredný hon ”, 

parc. č.: 640/6, 640/8, 638/116, 1 17, 130, 132 a 133 k.ú. Hamuliakovo 
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Investor stavby: AVALANCHE GROUP s.r.o., Starhradská 4, 851 05 Bratislava 

V prípade použitia zariadenia na spaľovanie palív (kotla alebo viacerých kotlov), ktorých 

súhrnný menovitý tepelný príkon je Viac ako 300 kW, treba požiadať Okresný úrad Senec, 

odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia o súhlas 

stredného (veľkého) zdroja znečisťovania ovzdušia podľa ustanovenia § 26, ods. 1 zák. č. 

137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov. Zariadenie na spaľovanie palív je každý 

kotol alebo technický aparát, ktorý slúži na oxidáciu palív na účely využitia vzniknutého tepla. 

Malé zdroje znečisťovania ovzdušia o príkone do 300 kW spadajú do kompetencie miest a obcí. 

K predloženej PD stavby, nemáme z hľadiska ochrany ovzdušia žiadne pripomienky. 

 

Okresný úrad Senec, odbor životného prostredia, úsek štátnej správy ochrany prírody 

a krajiny 

Vyjadrenie č. OU-SC-OSZP-20187/12570/VIM zo dňa 16.07.2018 

1.  Stavba sa navrhuje umiestniť v zastavanom území i mimo zastavaného územia obce a v 

území, pre ktoré platí prvý stupeň ochrany v rozsahu ustanovení § 12 zákona. 

2. Realizácia stavby nepredstavuje činnosť podľa zákona v území zakázanú. 

3. Upozorňujeme investora na Biocentrum č.30 Kalinkovo- Okrúhle (RŮSES Bratislava 

vidiek, Bratislava 1993), ktoré predstavuje mokraďové ekosystémy lužných lesov zvyškov 

dunajských ramien. Biocentrum je mozaikovú zvyškov biotopov lužných lesov: Vŕbovo - 

topoľové nížinné lužné lesy , Dubovo brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy a ďalších vodných 

a mokraďových biotopov, na ktoré sú viazané chránené a ohrozené druhy rastlín a živočíchov. 

4. V prípade nevyhnutného výrubu drevín v súvislosti s realizáciou stavby Vás 

upozorňujeme, že v zastavanom území obce sa podľa zákona vyžaduje súhlas na výrub stromov 

s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo Výške 130 cm nad zemou a krovitých porastov s 

výmerou nad IO m2 , mimo zastavaného územia obce sa podľa zákona vyžaduje súhlas na 

výrub stromov s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo Výške 130 cm nad zemou a krovitých 

porastov s výmerou nad 20 m2; o súhlase na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona je príslušná 

rozhodnúť obec Hamuliakovo orgán ochrany prírody a krajiny. 

5. V prípade stavby v blízkosti drevín je potrebné postupovať v zmysle STN 83 7010 

Ochrana prírody — ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, bod 4.1 pri  

stavebných prácach sa drevina chráni celá (koruna, kmeň, koreňová sústava) pred poškodením. 

Pri používaní stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok sa musí dbať' na minimalizáciu 

poškodenia drevín. 

6. Pri stavebnej činnosti rešpektovať hlavne Š 4, ods. I zákona, v zmysle ktorého je každý 

pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť lebo zničiť rastliny alebo živočíchy, 

alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo 

poškodzovaniu a ničeniu. 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. mesto 

Záväzné stanovisko č. P/7519/2018/M zo dňa 07.09.2018 

RÚVZ súhlasí s a s návrhom žiadateľa na územné konanie stavby „IBV Hamuliakovo — 

východ, stredný hon, parc. č. 640/6, 640/8, 638/116, 117, 130, 132 a 133 v kat.úz. obce 

Hamuliakovo” pri splnení nasledovných podmienok: 

1. Hmotovo - priestorové usporiadanie všetkých objektov riešiť podľa STN 73 0580 

Denné osvetlenie budov a STN 73 4301 Budovy na bývanie 

2. Pri kolaudácií predložiť výsledok laboratórneho rozboru vzorky vody z vodovodného 

rozvodu, ktorý preukáže vyhovujúcu kvalitu pitnej vody podľa Vyhlášky č. 247/2017, ktorou 

sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, v programe monitorovania a manažmente rizík 

pri zásobovaní pitnou vodou. 

Odôvodnenie: 

Toto záväzné stanovisko bolo vydané na základe žiadosti Ing. Milana Grožaja, Buildingcode 

s.r.o., Družstevná 41, 900 21 Svätý Jur doručenej na tunajší úrad dňa 27.06. 2018. 



 

Strana 17 z 26 

 

Predložená projektová dokumentácia rieši výstavbu obytnej zóny s inžinierskymi sieťami v 

extraviláne obce Hamuliakovo na parc. č. 640/8, 640/6, 638/16, 117, 130, 132 a 133. 

Predmetom návrhu PD je IO rodinných domov, 3 bytové domy so 4 bytmi a 3 bytové domy s 

občianskou vybavenosťou s 2 bytmi a 2 apartmánmi. Pozdĺž predmetných parciel je navrhovaná 

obslužná komunikácia s jednostranným chodníkom. Súčasťou návrhu je vybudovanie 

verejného vodovodu, STL distribučného plynovodu, kanalizácie, NN káblových rozvodov s 

NN prípojkami a verejného osvetlenia. Po preskúmaní veci sa zistilo, že predložená PD pri 

rešpektovaní stanovených podmienok bude v súlade s požiadavkami platných právnych 

predpisov určených na ochranu verejného zdravia. 

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku 

Stanovisko č. ORHZr-PK2-2018/002922-2 zo dňa 05.12.2018 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku 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 stavby z hradiska protipožiarnej bezpečnosti 

stavby pre územné rozhodnutie „IBV Hamuliakovo — východ, stredný hon, parc. č. 640/6, 

640/8, 638/116, 117, 130, 132, 133, k. ú. Hamuliakovo”  riešením protipožiarnej bezpečnosti 

stavby súhlasí bez pripomienok. Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho 

požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov. 

 

Okresný dopravný inšpektorát v Senci 

Stanovisko č. ORPZ-SC-OD1-1-433/2017 zo dňa 14.09.2017 

Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Senci Vami predloženú žiadosť na zaujatie stanoviska 

k územnému konaniu. 

Stavba: „IBV Hamuliakovo — východ, Stredný hon” v obci Hamuliakovo, p.č, 640/8, 640/6, 

638/116, k.ú. Hamuliakovo. okres Senec, prehodnotil.  

ODI Senec s predloženým návrhom stavby v zmysle predloženej žiadosti a projektovej 

dokumentácie na hore uvedenom mieste po prehodnotení dopravno - bezpečnostnej situácie v 

danej lokalite súhlasí za podmienok: 

- Odstupy oplotení pozemkov musia byť riešené v súlade s STN 73 6056 (bod č, 18) tak, aby 

bol zabezpečený náležitý rozhľad pri vychádzaní z pozemkov na komunikáciu,    

- odstupy a zalomenia oplotenia pozemkov musia byť v súlade s požiadavkami STN 

7361020 rozhľade v križovatkách,    

- pre potreby každého z rodinných domov (l BJ) musia byt' navrhnuté minimálne 3 

parkovacie miesta na státie na vlastnom pozemku, z tohto počtu bude jedno miesto určené 

pre návštevy v zmysle STN 736110/Z2 (do celkového počtu mažme zarátať aj garážové 

státie),  

- lokalita a jej dopravná obslužnosť, vybavenie a DZ musia nadväzovať na skutkový stav 

celej lokality resp. musí byť príslušná väzba - cestná sieť, DZ upravená v zmysle 

príslušných STN a daná na vyjadrenie ODI SC (zosúladiť TDZ z Passportu obce 

Hamuliakovo odsúhlasená ODI Senec, dňa 16.05.2016),    

- požadujeme v ďalšom stupni PD zapracovať do dokumentácie umiestnenie nádob 

komunálneho odpadu tak, aby PD vyhovovala Vyhláške 532/2002 Z.z. v aktuálnom znení, 

§ 45 odst. 2,    

- polyfunkčný objekt požadujeme predložiť samostatne pred začatím jeho výstavby, počet 

parkovacích miest je potrebné navrhnúť v zmysle STN 736110/Z2,   chodníky požadujeme 

riešiť bezbariérovou úpravou v mieste styku s komunikáciou v súvislosti s pohybom telesne 

a zrakovo postihnutých osôb, v zmysle právnych noriem a technických predpisov (vyhláška 

9/2009 Z.z., vyhláška 532/2002 Z.z.),   
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- žiadame do katastrálnej mapy v projekte zakresliť vlastnícky vzťah ku každej stavebnej 

parcele a jeho súvis s dopravným priestorom navrhovanej komunikácie tak, aby vyhovoval 

príslušnej STN podľa typu komunikácie,  

- investor v ďalšom stupni predloží projekt občasného dopravného značenia na vyjadrenie 

stanoviska,    

- investor stavby predloží projekt trvalého dopravného značenia, ktorým bude komplexne 

riešiť organizáciu dopravy v danej lokalite (napojenie na jestvujúcu cestnú sieť, 

zásobovanie a parkovanie) na vyjadrenie stanoviska, 

- ODI Senec žiada, aby bol včas informovaný o prípadných zmenách v súvislosti s 

predmetnou stavbou a aby bol včas prizvaný ku kontrole po žitia resp. osadenie dopravného 

značenia. 

Dopočujeme príslušnému stavebnému a obecnému úradu aby rozvojové poplatky vyberané 

obcou na základe Zákona č. 447/2015 Z. z. v aktuálnom znení boli použité a doriešenie 

technickej infraštruktúry v danej lokalite napr. na dobudovanie chodníkov a zvýšenie tak 

bezpečnosti chodcov ako aj obyvateľov obce. 

  

Okresný dopravný inšpektorát si záverom vyhradzuje právo v spolupráci s dotknutými orgánmi 

a organizáciami v prípade potreby riešenia aktuálnej dopravno — bezpečnostnej situácie v 

danej lokalite na prípadné zmeny, úpravy alebo doplnenie tohto stanoviska. 

 

Slovak Telekom, a.s. 

Vyjadrenie č. 6611833233 zo dňa 28.11.2018 

Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak 

Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (568 zákona č. 35112011 Z. z.) 

a zároveň je potrebné dodržať' ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti 

rušeniu. 

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v 

prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené 

parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k si stavebník nesplní 

povinnosť podľa bodu 3. 

3. Stavebník alebo nim overená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre 

ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI 

SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred 

spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na 

stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom 

zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Juraj Csiba, juraj.csiba@telekom.sk, +421 

2 58829621 

4. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 

nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI 

SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu 

alebo narušeniu ochranného pásma. 

5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 

podľa § 68 zákona 

č. 351 /201 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

6. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel„ pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem 

použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie 

je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez 

súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

7. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na 

verejnú elektronickú komunikačnú siet úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 

rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku 
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8. Prílohy k vyjadreniu: 

Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa 

Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods. 1 zákona c. 351/2011 Z. z. o elektronických 

komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy: ktoré 

prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné 

stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a 

prístupovým bodom k nej. 

 

Progres TS, s.r.o. 

Vyjadrenie zo dňa 04.12.2018 

S výstavbou súhlasíme za podmienok plne rešpektovania existujúcej verejnej telekomunikačnej 

siete KDS (káblového distribučného systému) a plne rešpektovania jej ochranných pásiem a za 

podmienok splnenia zákonných podmienok na výstavbu dané platnými zákonmi SR. 

1. Projektovú dokumentáciu (ďalší stupeň) žiadame doplniť o vzorové rezy križovania a 

súbehu so sieťami KDS a doplniť aj o zákres siete KDS. Orientačné zakreslenie KDS (hlavnej 

trasy) sme vykonali do predloženej projektovej dokumentácie pre územné konanie, okrem 

prípojok k jednotlivým objektom, ktoré sú riešené individuálne a ktoré je potrebné tiež 

rešpektovať. 

Stavebník je ďalej povinný vykonať a zabezpečiť všetky objektívne účinné ochranné opatrenia 

a splniť nasledujúce podmienky v rozsahu tohto vyjadrenia stanovené vlastníkom existujúcej 

siete KDS, spoločnosťou PROGRES-TS, s.r.o. (ďalej len PROGRES) a to najmi: 

2. Pred začatím prác je potrebné si objednať priestorové vytýčenie sjetí a zariadení 

písomne na adrese: PROGRES-TS, s.r.o., Kosodrevinová 42, 821 07 Bratislava, min. 10 

pracovných dní pred požadovaným termínom vytýčenia, podľa rozsahu a druhu vytýčenia. Pre 

vytýčenie optického vedenia je potrebné zabezpečiť aj geodetické zameranie siete KDS. K 

žiadosti žiadame pripojiť toto vyjadrenie. 

3. Je potrebné zaslať písomnú informáciu o plánovanom termíne začatia prác, najneskôr 

10 dní pred začatím stavby na adresu PROGRESu. 

4. Je potrebné dodržať ochranné pásma podľa ust. § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. a 

príslušných noriem STN, tzn. že sa nebudú umiestňovať žiadne vedenia a ani realizovať žiadne 

stavebné práce - výkopy v ochrannom pásme, t.z.n. 0,5m na každú stranu od osi vedenia KDS 

a 2 m do hĺbky. Kde to z priestorových dôvodov sa výkopy v ochrannom pásme budú realizovať 

za prítomnosti pracovníkov PROGRES. O uvedenom budú vopred informovaní pracovníci, 

resp. zástupcovia spoločnosti PROGRES, na tel. čísle 02/43191 251. Podmienkou je objednanie 

si technického dozoru u spoločnosti PROGRES. 

5. Oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou 

polohou siete KDS, aby pri prácach v mieste výskytu vedení a zariadení KDS pracovali so 

zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmi 

hĺbiace stroje a pretláčacie stroje) a vo vymedzenej Ploche ochranného pásma vedení a 

zariadení KDS vykonávali len ručný výkop ! 

6. Upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 

30cm od skutočného uloženia a vyznačenej polohy. 

7. Overiť si uloženie siete KDS ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za 

zmeny priestorového uloženia KDS vykonané bez nášho vedomia). 

8. V prípade, ak dôjde ku križovaniu výkopu s existujúcimi telekomunikačnými sieťami a 

zariadeniami KDS spoločnosti PROGRES, vopred prizvať k ukladaniu a zásypu pracovníkov, 

resp. zástupcov spoločnosti PROGRES, na tel. čísle 02/431 91 251. Bez uvedenej prítomnosti 

nie je možné zásyp vykonať. 

9. Odkryté časti vedení siete KDS zabezpečiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu 

nepovolanou osobou. 

10. V prípade odkrytia existujúcich telekomunikačných vedení KDS spoločnosti 

PROGRES, prizvať pracovníkov alebo zástupcov spoločnosti PROGRES, na tel. čísle 02/431 
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91 251 na kontrolu pred zásypom (zakrytím). Bez uvedenej prítomnosti nie je možné zásyp 

vykonať. 

11. Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod trasou KDS, spätný zásyp trasy realizovať 

triedeným štrkom, obnoviť značenie ochrannou fóliou, prípadne markermi. 

12. Zabezpečiť dodržanie zákazu zriaďovania skládok a budovania akýchkorvek zariadení 

nad trasou KDS. 

13. Zabezpečiť dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná 

ochrana proti mechanickému poškodeniu vedení KDS. 

14. Dodržať nivelitu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia siete KDS. 

15. Pri poškodení telekomunikačných vedení a zariadení KDS spoločnosti PROGRES 

bezodkladne oznámiť každé poškodenie na tel. čísle 02/43191 251. V prípade poškodenia 

koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvomi najbližšími distribučnými 

skriňami, v prípade optického kábla je potrebné vymeniť celý optický kábel v úseku medzi 

optickými spojkami. Predmetné výmeny a súvisiace s tým náklady sa vykonajú na náklady 

zmluvného dodávateľa stavebníka. O uvedenom bude stavebník bezodkladne informovaný. 

16. Výkopy realizovať na celej stavbe v miestach výskytu vedení KDS zásadne ručne, bez 

použitia výkopových strojov. 

17. Tam, kde nie je možné vykonať pretláčanie komunikácie bez možného poškodenia už 

existujúceho vedenia KDS, prechod realizovať iba prekopaním. 

18. Nedodržanie uvedených podmienok ochrany jestvujúcej siete KDS je porušením 

právnej povinnosti a platných zákonov SR s následným vyvodením sankcií. 

19. Toto vyjadrenie má platnosť 6 mesiacov Odo dňa vystavenia. 

 

Obec Hamuliakovo 

Záväzné stanovisko č. 620/2018 zo dňa 02.08.2018 

Obec Hamuliakovo súhlasí s umiestnením predmetných stavieb za predpokladu dodržania 

regulatívov vyplývajúcich z platného územného plánu obce a jeho zmien a doplnkov.  

 

Rozhodnutie o námietkach:  

 

Námietka Ing. Ľuba Kurhajcová, Sartorisova 14, 821 08 Bratislava, zo dňa 13.12.2017. 

 

„Ako účastníčka konania o umiestnení stavby „IBV HAMULIAKOVO - VÝCHOD, STREDNÝ 

HON” stavebníkov Avalanche Group s.r.o., Starhradská 4, 851 05 Bratislava a Quinos s.r.o. 

Pribinova 4, 811 09 Bratislava, na pozemkoch, parc. č. registra „E” 640/6 a 640/8 a registra 

„C” 638/116, Katastrálne územie Hamuliakovo, Obce Hamuliakovo, týmto podávam námietku 

voči umiestneniu navrhovaného detského ihriska o ploche 277,17 m2, ktoré susedí s pozemkom 

parc. č. 640/785, ktorého som spoludedička, nakoľko predmetný návrh nie je v súlade s 

Územným plánom Obce Hamuliakovo. Detské ihrisko patrí medzi Občiansku vybavenosť, pre 

ktorú je určená iná časť pozemkov — napr. pri navrhovaných polyfunkčných domoch v 

predmetnom projekte. Takisto upozorňujem, že navrhované detské ihrisko sa nenachádza medzi 

Stavebnými objektami spomínanými vo Verejnej vyhláške, vyvesenej obcou. Zároveň 

pripomínam na dodržanie odstupových vzdialeností všetkých objektov od susedných 

navrhovaných a jestvujúcich objektov ako aj hraníc susedných pozemkov.“ 

 

Námietke sa vyhovuje v celom rozsahu. Objekt detského ihriska nebude zrealizovaný. 

 

Námietka Ing. Anna Paráková, Topoľová, 405/22, 900 43 Hamuliakovo a Ing. Ladislav 

Magyar, Topoľová 321/8, 900 43 Hamuliakovo, zo dňa 13.12.2017. 

 

„My, hore menovaní občania obce Hamuliakovo podávame týmto námietku k vydaniu 

rozhodnutia o umiestnení stavby, č. 59-159-H-2017-Pav-1 zo dňa 29.11.2017 na stavbu „IBV 
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HAMULIAKOVO-VÝCHOD, STREDNÝ HON” pre stavebníkov Avalanche Group s.r.o. 

Starhradská 4, Bratislava a Quinos s.r.o., Pribinova 4, Bratislava. 

Svoju námietku zdôvodňujeme tým, že uvedený investičný zámer je v rozpore s platným 

Územným plánom obce, Zmenami a doplnkami č. 1/2004, jeho záväznými regulatívmi pre 

rozvojové územie RZ 20/z, v ktorej sa plánovaný investičný zámer nachádza. 

Parcely investičného zámeru reg. „C” č. 638/116 a reg. „E” č. 640/6 sú podľa grafickej 

záväznej časti uvedeného ÚP v jednej polovici na území určenej v ÚP na bývanie v bytových 

domoch a v druhej polovici určenej na občiansku vybavenosť a sociálnu infraštruktúru, čo v 

projektovej dokumentácii nie ie dodržané. 

Na túto skutočnosť upozorňovala aj Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu vo 

svojom Zázname z 26. októbra 2017, v ktorom okrem iného uviedla aj vyjadrenie spracovateľky 

ÚP o nutnosti vypracovania podrobnejšej ÚP dokumentácie na zonálnej úrovni, ktorá má 

bližšie špecifikovať funkčné využitie tohto zmiešaného územia a jeho reguláciu. Pokiaľ nebola 

spracovaná zonálna dokumentácia, platí regulácia stanovená v záväznej časti ÚP obce 

Hamuliakovo, Zmeny a doplnky č. 1/2004, ako aj v grafickej časti — schéma záväzných častí, 

funkčné využitie v zmysle legendy, pričom zmena funkčného využitia 20/z je možná len zmenami 

a doplnkami. 

Ďalej uviedla, že v riešenom území RZ 20/z môže byť obytná výstavba v počte 18 RD a 4 bytové 

domy a na ostatnom území obchodná, sociálna vybavenosť, služby nevýrobného charakteru. 

Medzi vybavenosť sa dá zahrnúť aj školská vybavenosť ZŠ, MŠ, plochy verejnej zelene a športu 

a podnikateľské aktivity nevýrobné. 

Následne k časti určenej na občiansku vybavenosť a sociálnu infraštruktúru uviedla, že je 

možná v tejto časti polyfunkcia a súčasťou polyfunkcie môže byť aj bývanie. Buď sú na Ploche 

monofunkčné objekty občianskej vybavenosti alebo objekty polyfunkčné, t.j. integrujú 

občiansku vybavenosť, administratívu, služby obyvateľstvu, školstvo, prechodné ubytovanie a 

bývanie. Bývanie však nesmie byt' v prevahe. Percentuálny podiel jednotlivých funkcií má 

stanoviť podrobnejšia územnoplánovacia dokumentácia, nakoľko keď sa spracoval územný 

plán obce uvedená lokalita nemala stanovenú podrobnejšiu parceláciu, celý rozvojový zámer 

bol jeden pozemok s jedným parcelným číslom. 

My, občania obce Hamuliakovo máme za to, že nedodržaním záväzných regulatívov Územného 

plánu obce, jeho Zmien a doplnkov č. 1/2004 - strategického dokumentu obce, ku ktorému sme 

sa ako občania mali právo vyjadriť a jeho schválením bol zadefinovaný štandard kvality nášho 

života, nedodržaním týchto záväzných regulatívov platného Územného plánu obce 

Hamuliakovo sú naše práva z pohľadu kvality nášho života dotknuté.“ 

 

Námietke sa vyhovuje v celosti. Stavebník predložil zmenenú projektovú dokumentáciu. 

 

Vyjadrenie účastníkov konania zo dňa 13.12.2017 podané dňa: 

MUDr. Imrich Gräffinger, Nobelova 3, 831 02 Bratislava, 

Mgr. Miroslav Pilát, Bazová 716/4, 900 43 Hamuliakovo, 

Jana Pilátová, Bazová 5, 900 43 Hamuliakovo, 

Róbert Pilát, Bazová 5, 900 43 Hamuliakovo, 

Helena Lengyelová, Bazová 678/16A, 900 43 Hamuliakovo, 

Juraj Lengyel, Bazová 678/16A, 900 43 Hamuliakovo, 

Jozef Kuráň, Bazová 792, 900 43, Hamuliakovo, 

Zdenka Kuráňová, Bazová 792, 900 43, Hamuliakovo, 

Melánia Stračinová, Bazová 700/3A, 900 43 Hamuliakovo, 

Petra Gäffingerová, Bazová 716/14, 900 43 Hamuliakovo, 

Aline Kozbová, Bazová 18, 900 43 Hamuliakovo, 

Tomáš Ondruš, Bazová 659/7, 900 43 Hamuliakovo, 

Jana Odnrušová Godová, Bazová 659/7, 900 43 Hamuliakovo, 

Peter Kozba, Bazová 18, 900 43 Hamuliakovo, 
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Róbert Bognár, Bazová 619/16, 900 43 Hamuliakovo, 

Eva Bognárová, Bazová 619/16, 900 43 Hamuliakovo, 

Beáta Némethová, Bazová 682, 900 43 Hamuliakovo, 

Barbara Némethová, Bazová 682, 900 43 Hamuliakovo, 

Ing. Silvia Szekeresová, Bazová 790/2, 900 43 Hamuliakovo, 

Ing. Róbert Szekeres, Bazová 790/2, 900 43 Hamuliakovo, 

Ing. Viera Gräffingerová, Bazová 15, 900 43 Hamuliakovo, 

Viktor Kállay, Malogútroská 292/4, 900 43 Hamuliakovo, 

Scarlet Kállayová, Malogútroská 292/4, 900 43 Hamuliakovo, 

Janette Kállayová, Malogútroská 292/4, 900 43 Hamuliakovo, 

Silvia Ratajská, Bazová 699, 900 43 Hamuliakovo. 

 

„Dolu podpísaní, obyvatelia obce Hamuliakovo, ako účastníci územného konania č. 59-159-

H2017-Pav-1 vedeného Stavebným úradom Hamuliakovo pre stavebníka: Avalanche Group, s. 

r. o., IČO: 36 839 485 a Quinos s.r.o., IČO: 46 550 861 v konaní o umiestnení stavby: „IBV 

HAMULIAKOVO — VÝCHOD STREDNÝ HON UB podávame týmto svoje vyjadrenie — 

námietky k predmetnému konaniu. 

Vyjadrenie — námietky k vyššie špecifikovanému konaniu o umiestnení stavby podávame ako 

účastníci konania v zmysle ś 34 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (Stavebný zákon), keďže rozhodnutím vo vyššie uvedenom konaní sme dotknutí na 

svojich právach. 

Ako účastníci konania sme sa oboznámili s projektovou dokumentáciou plánovanej výstavby — 

pre stavebné objekty rodinných domov, ktorej umiestnenie je predmetom vyššie špecifikovaného 

územného konania. Proti plánovanej výstavbe objektov: „rodinné domy a dom s polyfunkciou” 

nemáme žiadne zásadné výhrady alebo pripomienky. Avšak! Prostredníctvom zápisnice zo 

zasadnutia obecného zastupiteľstva sme sa dozvedeli, že stavebník naráža v prípade stavebnej 

komisie obecného zastupiteľstva na prekážky, pričom komisia podmieňuje svoje pozitívne 

stanovisko k investícii striktným dodržaním územného plánu a jeho záväzných regulatív, a teda 

žiada stavebníka o zmenu/prepracovanie projektovej dokumentácie tak, že predmetom 

umiestnenia stavby nebudú rodinné domy ale dvoj až štvorpodlažné polyfunkčné objekty 

(alternatívna projektová dokumentácia). 

Vzhľadom na vyššie uvedené, žiadame príslušný stavebný úrad, aby posúdil žiadosť stavebníkov 

o umiestnenie stavby: „IBI/ HAMULIAKOVO - VÝCHOD, STREDNÝ HON” s výstavbou 

stavebných objektov: rodinné domy komplexne, aby prihliadal v súlade s ust. § 37 Staveného 

zákona nielen striktne na literu ustanovení územného plánu obce (ktorý mimochodom 

považujeme za neaktuálny a zastaraný, kreovaný v roku 2004), aby prihliadol na hradisko 

starostlivosti o životné prostredie, ako aj a nie v poslednom rade na práva a právom chránené 

záujmy obyvateľov žijúcich v danom území. Rovnako by mal stavebný úrad posúdiť plánovanú 

výstavbu z pohľadu „zásahu” do verejných záujmov a rozsahu, v akom sa predmetný zámer 

„odkláňa" Od územného plánu obce, resp. či v konkrétnom prípade vôbec dochádza k rozporu 

s predmetným predpisom. 

Sme toho názoru, že povolením stavby: „IBV HAMUUAKOVO - VÝCHOD, STREDNÝ HON” 

s výstavbou stavebných objektov: rodinné domy nedôjde k pochybeniu stavebného úradu ani 2 

pohľadu platnej právnej úpravy, ani nedôjde k ohrozeniu práv a právom chránených záujmov 

nás — obyvateľov lokality v ktorej sa plánuje s výstavbou. 

Predmetný investičný zámer zo záväzného regulatívnu vymedzeného bloku podľa územného 

plánu tak ako je navrhnutý v kombinácii rodinné domy a dom s polyfunkciou (pri funkcii podiel 

50 % bývanie) odčerpá cca len 20 % na bývanie. Predmetný zámere je teda plne v súlade z 

územným plánom. Uplatňovanie striktného dodržiavania záväzných regulatív na akúkoľvek 

parciálnu časť z regulovaných blokov je jediným argumentom „odborníkova predmetnej 

komisie, pričom na ochrane práv a právom chránených záujmov ľudí žijúcich v tejto lokalite, 

vrátane ochrany životného prostredia im zjavne nezáleží. 



 

Strana 23 z 26 

 

Týmto žiadame stavebný úrad, aby zamietol požiadavky stavebnej komisie obecného 

zastupiteľstva, ktorá vyžaduje výstavbu projektu s 2-4 podlažnými objektami.   

Prihliadnuc na vyššie uvedené, dolu podpísaní účastníci územného konania č, 59-159-H2017-

Pav-1 súhlasíme s projektovou dokumentáciou pre stavbu: „IBV HAMULIAKOVO — 

VÝCHOD STREDNÝ HON” s výstavbou objektov: rodinné domy a dom s polyfunkciou tak, ako 

je predložená stavebnému úradu v konaní č. 59-159-H-2017-Pav-1.“ 

 

K uvedenému stavebný úrad konštatuje, že o obsahu vyjadrenia bol informovaný navrhovateľ, 

ktorý požiadavky zohľadnil v tvorbe zmenenej a doplnenej projektovej dokumentácie. 

 

Odôvodnenie 

 

Navrhovateľ dňa 27.01.2017 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby 

„IBV Hamuliakovo – východ, stredný hon“. Dňa 29.11.2017 stavebný úrad oznámil listom č. 

59-151-2017-Pav-1, začatie územného konania a nariadil ústne pojednávanie spojené s 

miestnym zisťovaním na deň 14.12.2017, verejnou vyhláškou. Dňa 13.12.2017 boli tunajšiemu 

úradu doručené námietky účastníkov konania a vyjadrenie účastníkov konania. Námietky boli 

doručené v zákonnej lehote a tunajší úrad o nich rozhodol v časti „Rozhodnutie o námietkach“ 

tohto rozhodnutia. Vo vzťahu k podaným námietky, navrhovateľ prepracoval projektovú 

dokumentáciu stavby z ktorej bola odstránený objekt detského ihriska a rodinné domy na 

pôvodne situované po ľavej strane navrhovanej komunikácie boli nahradené troma bytovými 

domami a troma bytovými domami s občianskou vybavenosťou (apartmánové bývanie), 

pričom stavby a zároveň došlo k navýšeniu počtu parkovacích miest. Stavebný úrad posúdil 

súlad doplnenej projektovej dokumentácie s platnou územnoplánovacou dokumentáciou obce 

pričom konštatoval ich vzájomný súlad. Stavebný úrad listom č. 59-151-2017-Mi-2 zo dňa 

24.05.2018 oboznámil účastníkov konania s doplnenými podkladmi a vzhľadom významnej 

zmene objektovej sklady vyzval výzvou č. 59-151-2017-Mi-3, navrhovateľa na doplnenia 

podania vyjadreniami dotknutých orgánov k prepracovanej projektovej dokumentácii pričom 

konanie prerušil rozhodnutím č. 59-151-2017-Mi-4 zo dňa 24.05.2018 a určil lehotu na 

doplnenie podkladov v súlade s výzvou na obdobie 60 dní od doručenia výzvy na doplnenie 

podkladov. V uvedenej lehote navrhovateľ svoje podanie nedoplnil, požiadal však o predĺženie 

lehoty na doplnenie podkladov. Stavebný úrad predĺžil lehotu na doplnenie rozhodnutím č. 59-

151-2017-1059-2018-Mi-5 zo dňa 14.12.2018 pričom určil lehotu na doplnenie v dĺžke 90 dní 

odo dňa doručenia rozhodnutia o predĺžení lehoty na doplnenie podkladov. Navrhovateľ 

v predĺženej lehote požadované podklady doplnil. Stavebný úrad následne dňa 11.03.2019 

listom č. 59-151-2017-Mi-5 oznámil doplnenie podkladov a pokračovanie v konaní a zároveň 

vyzval účastníkov konania na vyjadrenie sa k doplneným podkladov pred vydaním 

rozhodnutia. 

 

Pri rozhodovaní o umiestnení predmetnej stavby sa stavebný úrad dôsledne zaoberal posúdením 

súladu predloženej projektovej dokumentácie a platného územného plánu obce Hamuliakovo 

pričom konštatuje ich vzájomný súlad. Stavebný úrad ďalej v konaní posúdil návrh podľa § 37 

stavebného zákona, a preveril vzájomný súlad stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy. 

 

K projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie sa súhlasne vyjadrili  

- Západoslovenská distribučná, a.s. 

- SPP Distribúcia, a.s. 

- Krajský pamiatkový úrad Bratislava 

- Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy 

- Okresný úrad Senec, odbor krízového riadenia 

- Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov 

na životné prostredie 
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- Okresný úrad Senec, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva 

- Okresný úrad Senec, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia 

- Okresný úrad Senec, odbor životného prostredia, úsek štátnej správy ochrany prírody 

a krajiny 

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. mesto 

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku 

- Okresný dopravný inšpektorát v Senci 

- Slovak Telekom, a.s. 

- Progres TS, s.r.o. 

- Obec Hamuliakovo. 

 

Vyjadrenie neposkytla Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.. Zo strany BVS, a.s. listom 

oznámila, parafrázovane, že k predmetnej vyjadrí bezprostredne po ukončení konania o určenie 

ochranného pásma vodného zdroja Šamorín (kompletný text citovaný vyššie).  BVS a.s. dňa 

21.03.2016 vydala kladné Vyjadrenie č. 5335/4020/2016/Ma k stavbe „IBV Hamuliakovo – 

východ, stredný hon“ t.j. vyjadrenie k dokumentácii pre územné rozhodnutie tej istej stavby 

v tom istom konaní v tom čas pre 10 rodinných domov, 2 bytové domy s 9 bytovými jednotkami 

a 2 bytové domy s 9 bytovými jednotkami a občianskou vybavenosťou. Dňa 11.03.2019 

stavebný úrad obce Hamuliakovo listom č. 59-151-2017-Mi-5 oznámil pokračovanie v konaní 

a vyzval účastníkov konania na vyjadrenie sa k doplneným podkladov a to v lehote 10 

pracovných dní odo dňa doručenia. Žiaden s účastníkov konania ani z dotknutých orgánov 

stanovenú lehotu nevyužil a ani nepožiadal o predĺženie tejto lehoty. 

Stavebný úrad s poukázaním na § 36 ods. 3 stavebného zákona má za to, že spoločnosť BVS 

a.s. ako dotknutý orgán, so stavbou z hľadiska nej sledovaných záujmov súhlasí.  

 

Podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona „Dotknuté orgány 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, 

ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote 

svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných 

záujmov súhlasí.“ 

 

V zmysle zásady účelnosti, hospodárnosti a rýchlosti správneho konania s poukázaním na § 3 

ods. 4 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení neskorších predpisov 

(ďalej len správny poriadok“) tak stavený úrad pri posúdení vyjadrenie BVS a.s. vzal do úvahy 

už raz k predmetnej stavbe a pozemkom pod stavbou vydané kladné Vyjadrenie a zároveň 

skutočnosť, že spoločnosť BVS a.s. po oznámení začatia resp. pokračovania konania 

neoznámila nové zmenené stanovisko ani nepožiadala o predĺženie lehoty na posúdenie veci. 

 

Podľa § 3 ods. 4 správneho poriadku „Správne orgány sú povinné svedomite a zodpovedne sa 

zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom konania, vybaviť ju včas a bez zbytočných 

prieťahov a použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správnemu vybaveniu veci. Ak to 

povaha veci pripúšťa, má sa správny orgán vždy pokúsiť o jej zmierne vybavenie. Správne 

orgány dbajú na to, aby konanie prebiehalo hospodárne a bez zbytočného zaťažovania 

účastníkov konania a iných osôb.“ 

 

Stavebný úrad konštatuje, že od posledného kladného Vyjadrenie spoločnosti BVS a.s. nedošlo 

k zmene environmentálnych podmienok v dotknutom území a ani nedošlo k právoplatnému 

rozhodnutiu o určení ochranných pásiem vodného zdroja Šamorín, čo vo svojej odpovedi 

uvádza aj spoločnosť BVS a.s.. S poukázaním na tieto skutočnosti je stavebný úrad povinný 
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rešpektovať zistený aktuálny stav a z jeho výsledkov postupovať pri vydávaní územného 

rozhodnutia.   

 

Na podklade vyššie uvedeného uvedeným stavebný úrad obce Hamuliakovo rozhodol 

o umiestnení stavby podľa § 39, §39a, Stavebného zákona a §4 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z. 

MŽP SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, tak ako je uvedené 

vo výroku tohto rozhodnutia.  

 

Upozornenie 

 

V súlade s § 40 ods. 1 Stavebného zákona je platné dva roky, v prípade líniovej stavby tri roky 

odo dňa kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bola v týchto lehotách 

podaná žiadosť o stavebné povolenie alebo o povolenie na terénne úpravy, práce a zariadenia 

podľa tohto zákona (§ 71 ods. 1), alebo ak sa začalo s využitím územia na určený účel. 

 

Poučenie 

 

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok), možno v lehote 15 dní 

odo dňa oznámenia rozhodnutia podať odvolanie na správnom orgáne ktorý rozhodnutie vydal 

– Obec Hamuliakovo, Dunajská 127/18, 900 43 Hamuliakovo. O odvolaní rozhodne odvolacím 

orgánom ktorým je Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 831 01 Bratislava. Toto 

rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

  

 

 

 Ing. Ludmila Goldbergerová 

  starostka obce 

 

 
 

 

 

 

Prílohy:  

- Koordinačná situácia 

 

Vybavuje a za správnosť zodpovedá: RNDr. Róbert Mikóci, …………………, tel.:02/45646071 

 

Rozdeľovník 

Doručí sa: 

1. Ing. Milan Grožaj Buildingcodes s.r.o., Družstevná 41, Svätý Jur, 900 21, (zástupca na základe plnej 

moci) 

Doručí sa verejnou vyhláškou (účastníci konania): 

2. Ing. Ľuba Kurhajcová, Sartorisova 14, 82108 Bratislava 

3. Peter Teodor Kurhajec, Sartorisova 14, 821 08 Bratislava 

4. Ing. Petra Kurhajcová, Prešovská 32, 821 08 Bratislava 

5. Gräffinger Imrich r. Gräffinger, MUDr., Nobelova 1499/3, Bratislava, PSČ 831 02, SR 

6. Viera Gräffingerová r. Kázmerová, Mgr., Nobelova 1499/3, Bratislava, PSČ 831 02, SR 

7. Kuráň Jozef r. Kuráň, Ing., Gaštanová 300/12, Hamuliakovo, PSČ 900 43, SR 

8. Zdenka Kuráňová r. Sitárová, Gaštanová 300/12, Hamuliakovo, PSČ 900 43, SR 

9. Kobza Peter r. Kobza, Bazová 704/18, Hamuliakovo, PSČ 900 43, SR 

10. Aline Kobzová r. Sampaio de Sousa Lima, Bazová 704/18, Hamuliakovo, PSČ 900 43, SR 

11. Kulka Miroslav r. Kulka, Budatínska 31, Bratislava, PSČ 851 05, SR 

12. Viera Kulková r. Tejedyová, Budatínska 31, Bratislava, PSČ 851 05, SR 
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13. Lengyelová Helena r. Brtková, Bazová 678/16A, Hamuliakovo, PSČ 900 43, SR 

14. Juraj Lengyel r. Lengyel, Bazová 678/16A, Hamuliakovo, PSČ 900 43, SR 

15. Pilát Miroslav r. Pilát, Mgr., Bazová 716/14, Hamuliakovo, PSČ 900 43, SR 

16. Gräffingerová Petra r. Gräffingerová, Nobelova 1499/3, Bratislava, PSČ 831 02, SR 

17. Bognár Róbert r. Bognár, Bazová 619/6, Hamuliakovo, PSČ 900 43, SR 

18. Eva Bognárová r. Gregorová, Bazová 619/6, Hamuliakovo, PSČ 900 43, SR 

19. Šeilinger Jozef r. Šeilinger, Mgr., Gazdovský rad 44/21, Šamorín, PSČ 931 01, SR 

20. Rozália Šeilingerová r. Kissová, Mgr., Gazdovský rad 44/21, Šamorín, PSČ 931 01, SR 

21. Šeilinger Jozef r. Šeilinger, Mgr., Gazdovský rad 44/21, Šamorín, PSČ 931 01, SR 

22. Rozália Šeilingerová r. Kissová, Mgr., Gazdovský rad 44/21, Šamorín, PSČ 931 01, SR 

23. Bognár Róbert r. Bognár, Bazová 619/6, Hamuliakovo, PSČ 900 43, SR, 

24. Eva Bognárová r. Gregorová, 619/6, Hamuliakovo, PSČ 900 43, SR, 

25. Némethová Beáta r. Bognárová, Buková 297/2, Hamuliakovo, PSČ 900 43, SR 

26. Szekeresová Silvia r. Matusová, Ing., Cintorínska 245/16, Hamuliakovo, PSČ 900 43, SR 

27. SR - SLOVENSKY POZEMKOVY FOND, BUDKOVA 36, 817 15 BRATISLAVA 

28. Fehérová Gyöngyike, Hamuliakovo 251 

29. SZUCSOVÁ Terézia (rod.Kállayová), sč.56, 900 43 HAMULIAKOVO 

30. SZVIATOVSZKA Alzbeta, SC.148, 900 43 HAMULIAKOVO 

31. Kacsová Alžbeta r.Satorová, Hamuliakovo 33 

32. NAGY Štefan r. Nagy, Hamuliakovo, č. 179, SR 

33. Surovčík Mário r. Surovčík, Bc., Krásnohorská 3162/15, Bratislava, PSČ 851 07, SR 

34. Végh Mária r. Végh, Dózsa György 29, Rajka, MR 

35. Nagyová Renáta r. Nagyová, Rybárska 1069/9, Šamorín, PSČ 931 01, SR 

36. Faboková Mária r. Šatorová, Hamuliakovo 107 

37. Jankó Alexander r. Jankó, Hamuliakovo 39, Hamuliakovo, PSČ 900 43, SR 

38. Kállay Viktor r. Kállay, Malogútorská 294/4, Hamuliakovo, PSČ 900 43, SR 

39. Kállayová Beatrix, Hamuliakovo 55, 

Dotknuté orgány: 

40. Okresný úrad v Senci Odbor ŽP ŠVS, Hurbanova 21, Senec,  903 01 

41. Okresný úrad v Senci Odbor ŽP OpaK, Hurbanova 21, Senec,  903 01 

42. Okresný úrad v Senci Odbor ŽP ÚŠSOH, Hurbanova 21, Senec,  903 01 

43. Okresný úrad v Senci Odbor OKR, Hurbanova 21, Senec,  903 01 

44. Okresný úrad v Senci Odbor ŽP ÚPVnŽP, Hurbanova 21, Senec,  903 01 

45. Okresný úrad v Senci Odbor ŽP ÚŠSOO, Hurbanova 21, Senec,  903 01 

46. Regionálny úrad verejného zdravotníctva BA, Ružinovská 8, Bratislava, 820 09,  P.O. Box. 26  

47. Okresné riaditeľstvo PZ Okresný dopravný inšpektorát v Senci, Hollého 8, Senec,  903 01 

48. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Hasičská 4, Pezinok, 902 11 

49. Krajský pamiatkový úrad Bratislava Lešková 17, Bratislava, 811 04 

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

51. BVS a. s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46  

52. SPP – distribúcia, Mlynské Nivy 44/b, Bratislava,  825 11 

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

54. Progres-TS s.r.o., Kosodrevinová 42, Bratislava, 821 07 

Na vedomie: 

55. Avalanche Group s. r. o., Starhradská 4, Bratislava, 851 05, (navrhovateľ) 

56. Qinos s.r.o., Pribinova 4, Bratislava, 811 09 (navrhovateľ) 

57. Obec Hamuliakovo 

58. a/a 

 

Tento dokument má povahu verejnej vyhlášky podľa §36 ods.4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov. 

Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej 

tabuli obce (mesta). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

 

Vyvesené dňa: ..................  Zvesené dňa: ................... 

                          

                                    

                                                     

..................................................................................................................................................................................... 

Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby vyhlášku zverejniť 

 

 


