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Obec Hamuliakovo 
 

900 43 Hamuliakovo 

 Č. j.: OÚHAM/579/2280/2020-Mi dňa 09.09.2020 

 

 

 

 

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 a v súlade s §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 

 

rozhodnutie o umiestnení stavby 

 

„Chodník Jánošíkovská ul. k zberovému dvoru“ 

(ďalej len ako „stavba“). 

 

na pozemku:  reg. „C“, parc. č. 758/6, 758/49, 758/43, 758/2, 758/7, 758/61, 

758/62,764/29, 758/47, 

v katastrálnom úz.: Jánošíková, 

 

v obci:   Dunajská Lužná,  

 

pre navrhovateľa:  Obec Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná, 

IČO: 00400009, 

 

v zastúpení:  Štefanom Jurčíkom, starostom obce. 

 

Popis stavby:  

Novo navrhovaný chodník sa nachádza na Jánošíkovskej ulici, pozdĺž cesty 111/1056. Na 

začiatku je pripojený na existujúci chodník. Začiatok chodníka je v km 1,078 cesty 111/1056, 

koniec je v km 1,270 cesty 111/1056. Navrhovaný chodník je vedený po pravej strane v zmysle 

staničenia cesty 111/1056. Dĺžka chodníka je 193 m, z čoho sa 31 m vedie po existujúcom 

chodníku. 
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Chodník je rozdelený na dve časti. Prvá má dĺžku 13 m. šírka chodníka v tomto úseku je 

premenná. Na začiatku má šírku 2,00 a na konci šírku 1,40. Šírka chodníka vychádza z 

existujúceho stavu a na konci navrhovaného je existujúci chodník šírky 1,40, preto nie je možné 

navrhnúť širší chodník. Chodník je lemovaná nájazdovým obrubníkom s prevýšením 5 cm z 

obidvoch strán. Preto je popri obrubníku potrebné osadiť umelú vodiacu líniu v podobe dlažby 

pre nevidiacich šírky 40 cm. 

Druhá časť chodníka je čiastočne vedená popi ceste a v druhej časti sa od cesty odkláňa a je 

vedený v zeleni. Šírka chodníka vedeného popri ceste 111/1056 je 2,00 m, pričom sa osadí za 

novonavrhovanú spevnenú krajnicu. Spevnená krajnica sa zrealizuje z betónovej prídlažby 

šírky 50 cm, v ktorej sa osadia uličné vpusty z dôvodu zabezpečenia odvodnenia cesty a 

chodníka. V prvých 21 m bude chodník lemovaný prejazdovým obrubníkom a umelou vodiacou 

líniou, obdobne ako v predchádzajúcej časti navrhovaného chodníka. 

Po smerovom odklone chodníka od cesty 111/1056 sa šírka chodníka zníži na šírku 1,80 m. 

Súčasťou je aj rekonštrukcia parkoviska na začiatku úseku z dôvodu zlého stavebno-

technického stavu a zabezpečenia odvodnenia. 

 

Smerové a výškové vedenie trasy je ovplyvnené existujúcou zástavbou a cestou 111/1056. 

Šírkové usporiadanie  

- šírka vozovky chodníka  

- šírka spevnej krajnici cesty 111/1065 = 2,00 / 1,80 m, v stiesnených podmienkach 1,40 

m = 0,50 m  

Priečny sklon  

- jednostranný 0,50 - 2,0 % 

 

Konštrukcia vozovky chodníka 

- betónová dlažba    DLI 60 mm    STN 73 6131-1 

- štrkodrvina fr. 4-8    ŠD/G(b) 40 mm   STN 73 6131 

- cementom stmelená zmes   CBGM C16/20 100 mm  STN 73 6124-1  

- nestmelená vrstva zo štrkodrviny  UM ŠD 0/45,G(c) 150 mm  STN 73 6126 

spolu celkom      350 mm 

 

Polohopisné a výškopisné umiestnenie stavby: 

Umiestnenie je v súlade so situačným výkresom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 

rozhodnutia. 

 

Podmienky pre umiestnenie stavby 

1. Stavba bude umiestnená na pozemku s parc. č. 733/123 v k. ú. Hamuliakovo, obec 

Hamuliakovo tak, ako je zakreslené v priloženom situačnom výkrese, ktorý vyhotovil Ing. 

Michal Mojžiš, č. osvedč. 6112*A2,  a je prílohou tohto rozhodnutia, 

2. Projektová dokumentácia stavby pre stavebné povolenie bude vypracovaná v súlade § 43d, 

§43e a §47 Stavebného zákona, 

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

stavieb tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. 
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Podmienky vyplývajúce so stanovísk dotknutých orgánov 

 

SPP-Distribúcia, a. s. 

Vyjadrenie č. TD/NS/0442/2019/Gá zo dňa 29.10.2019 

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 realizáciou vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich 

podmienok. 

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

- 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 sídel SPP-D (www.sop-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 100 m, 

- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného 

konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v 

tomto vyjadrení, 

- stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú 

dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych 

predpisov, na posúdenie SPP-D, 

- v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa 

iných predpisov, požadujeme, aby stavebník: 

• rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných 

a/alebo bezpečnostných pásiem, 

• pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami 

dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 006 01, 

•  zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu 

k existujúcim plynárenským zariadeniam, 

•  zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a 

križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami, 

• zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní 

existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou. 

OSOBITNÉ PODMIENKY: 

Žiadame rešpektovať všetky plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy 

 

UPOZORNENIE: 

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a 

bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania. 
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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 stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 05.03.2021, ak stavebník túto 

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

 

SPP-D je v 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. 

 

Západoslovenská distribučná, a.s. 

Stanovisko zo dňa 29.06.2020 

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 

36 361 5818 (ďalej len „spoločnosť Západoslovenská distribučná"), ako prevádzkovateľ 

distribučnej sústavy podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike") a dotknutý 

orgán v zmysle § 140a ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný 

zákon") na základe žiadosti investora zo 22.06.2020 vydáva nasledovné záväzné stanovisko k 

projektovej dokumentácii podľa § 140b Stavebného zákona pre účely konania o územnom 

rozhodnutí:  

Spoločnosť Západoslovenská distribučná súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na stavbu: 

Chodník Jánošikovská ul. k Zbernému dvoru“, Dunajská Lužná, Investor: Obecný úrad 

Dunajská Lužná, Jánošíkovská 7, 900 42 Dunajská Lužná podľa predloženej projektovej 

dokumentácie za týchto podmienok:  

1. Nakoľko vo Vami navrhovaných trasách výstavby chodníka dochádza ku križovaniu a s 

miestnym distribučným NN káblovým vedením žiadame dôrazne dodržanie nižšie uvedených 

podmienok. 

2. Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti Západoslovenská 

distribučná, a.s. (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 zákona 

251/2012 Z. z. o energetike a jeho noviel. 

3. Pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný požiadať spoločnosť Západoslovenská 

distribučná o zakreslenie existujúcich elektroenergetických zariadení a to prostredníctvom on-

line aplikácie https://www.zsdis.sk/Uvcd/Online-sluzby/Geoportal alebo písomnou žiadosťou 

zaslanou na Tím správy energetických zariadení VN a NN, adresa miestne príslušného tímu, 

(pre vytýčenie VN a NN elektroenergetických zariadení) a Tím správy sieti W N. Čulenova č. 

3, 816 47 Bratislava (pre vytýčenie zariadení WN). 

4. Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých W N, VN a NN vedení definovaných 

podľa §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s 

ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej 

stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie ( 
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oboznámenie ) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o 

pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti W N, VN a NN vedení. 

5. Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, 

aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti 

Západoslovenská distribučná. 

6. Pri križovaní a súbehu zariadení budovaných v rámci horeuvedenej stavby 2 distribučnými 

sieťami spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. dodržiavať ustanovenia normy STN 73 

6005.  

7. Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe je 

potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov 

patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.. 

8. Zemné práce - pri križovaní a súbehu zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, 

a.s. - požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach 

dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN. 

 

Toto stanovisko a podmienky v ňom uvedené sú platné jeden rok od jeho vydania. 

 

Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant. 

 

Toto stanovisko nenahrádza vyjadrenie vlastníka/spoluvlastníka pozemku Západoslovenská 

distribučná/Západoslovenská energetika, a.s.. 

 

V prípade ďalšej korešpondencie v tejto záležitosti kontaktujte Kamil Štefík, tel.: +421-(0)2-

5051 3141, fax: +421-(0)2-5061 3191, kamil.stefik@zsdis.sk . 

 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

Vyjadrenie č. 44185/2019/Th zo dňa 07.11.2019 

 

K Vašej žiadosti doručenej dňa 14.10.2019 zaujímame z hľadiska BVS nasledovné stanovisko: 

 

NAVRHOVANÉ RIEŠENIE 

Stavba sa zaoberá výstavbou chodníka na Jánošíkovskej od existujúceho chodníka po zberný 

dvor. Chodník je vedený súbežne s cestou 01/1056 Dunajská Lužná - Kalinkovo. Celková dĺžka 

chodníka je 165m. Odvodnenie vozovky je zabezpečené do novonavrhovaných uličných 

vpustov a žľabu. Dažďová voda bude vsakovať do vsakovacích šácht. 

 

VYJADRENIE BVS 

K umiestneniu stavby „BA_Dunajská Lužná, NNK “ nebudeme mať námietky, len ak budú 

splnené nasledovné podmienky BVS: 

1. Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej 

kanalizácie, vrátane ich pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov 

príslušného pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody (ďalej len „DDV“) (p. Hájovský, 

kontakt: 0902 964 455) a Divízia odvádzania odpadových vôd (ďalej len „DOOV“) (p. Valek, 

kontakt: 0903 557 077). 
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2. Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s 

vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma 

ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o 

verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 

3. V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné 

práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné 

podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu 

alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé 

porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne. 

4. Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na 

navrhovanú stavbu žiadame vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie 

a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a 

verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadosť o 

vytýčenie, odporúčame objednať cez podateľňu BVS na základe objednávky na práce (tlačivo 

nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách). 

 

K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné 

doložiť informatívny zákres GIS BVS, ktorý Vám zasielame v prílohe. 

 

BVS si vyhradzuje právo zmeny vyjadrenia na základe novozistených skutočností. 

 

Vyjadrenie BVS je platné dva roky. 

 

Progres TS, s.r.o. 

Vyjadrenie zo dňa 24.12.2019 

Ohľadom uvažovanej stavby „Chodník Jánošíkovská ul. K Zbernému dvoru", dávame toto 

písomné záväzné stanovisko. 

S výstavbou súhlasíme za podmienok plne rešpektovania existujúcej verejnej optickej 

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 najmä: 

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

písomne na adrese: PROGRES-TS, s.r.o., Kosodrevinová 42,82107 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. 
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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 02/431 91 251. 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 (najmä 

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 

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 akýchkoľvek 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. 
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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. 

 

Orange Slovensko, a.s. 

Vyjadrenie č. 2185/2020 zo dňa 26.09.2020 

Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava. 

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, 

optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme 

po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy. 

 

Okresný úrad Senec, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

Vyjadrenie č. OU-SC-OCDPK-2020/012265/BEZ zo dňa 01.06.2020 

Dňa 22.06.2020 bola tunajšiemu úradu ako príslušnému cestnému správnemu orgánu, doručená 

Vaša žiadosť spolu s projektovou dokumentáciou „Chodník Jánošíkovská“, v obci Dunajská 

Lužná vypracovanou Ing. Michalom Mojžišom, autorizovaným stavebným inžinierom, 

6112*A2. 

Novo navrhovaný chodník sa nachádza na Jánošíkovskej ulici. Na začiatku je pripojený na 

existujúci chodník. Začiatok chodníka je v km 1078 cesty III/1056, koniec je v km 1,1270 cesty 

iii/1056. Navrhovaný chodník je vedený po pravej strane v zmysle staničenia cesty III/1056. 

Dĺžka chodníka je 193 m, z čoho sa 31 m vedie po existujúcom chodníku. 

Chodník je rozdelený na dve časti. Prvá má dĺžku 13 m, šírka chodníka v tomto úseku je 

premenná 2,00 m - 1,40 m. Druhá časť chodníka je čiastočne vedená popri ceste a v druhej 

časti sa od cesty odkláňa a je vedený v zeleni Šírka chodníka vedeného popri ceste III/1056 je 

2,00 m, pričom sa osadí za novonavrhovanú spevnenú krajnicu. 

Okresný úrad Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný orgán 

štátnej správy podľa § 2 ods. (3) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácií miestnej štátnej správy 

a doplnení niektorých zákonov, ako aj príslušný cestný správny orgán pre cesty II. a III. triedy 

podľa § 3 ods. (1) písm. c) a ods. (5) písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 135/1961 Zb.“) 

Vám k uvedenej žiadosti dáva nasledovné stanovisko: 

Obstarávate? stavby je povinný 4 týždne pred zahájením stavebných prác požiadať tunajší úrad 

o .povolenie .zvláštneho užívania cesty III/1056 a s tým súvisiace určenie’dopravného značenia 

s predchádzajúcim súhlasom OR PZ ODI v Senci a stanoviskami RCB a.s., BSK. 

• Počas realizácie prác nesmie dôjsť ku skládkovaniu výkopového materiálu, odpadov 

ani stavebných materiálov na ceste. 

• V prípade poškodenia cestnej priekopy alebo vozovky je stavebník povinný uviesť 

poškodené do pôvodného stavu. 

• Žiadame, aby počas realizácie prác opúšťali motorové vozidlá a stavebné mechanizmy 

stavenisko v stave, v ktorom nebudú znečisťovať cestu III/1056. V prípade jej znečistenia je 

potrebné toto znečistenie-ihneď odstrániť. 
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Regionálne cesty Bratislava, a.s. 

Vyjadrenie č. 644/20/586/OSI zo dňa 10.07.2020 

K predloženej dokumentácii plánovaného chodníka pre peších pozdĺž cesty III/1056 

(Jánošíkovská ul.) je naše vyjadrenie nasledovné: 

 

S realizáciou chodníka v intraviláne obce Dunajská Lužná súhlasíme. 

 

Prvá časť chodníka začína napojením na existujúci chodník pozdĺž cesty III/1056. V tomto 

úseku bude chodník vedený za spevnenou krajnicou š. 0,5m (prídlažba) a odvodnenie cesty 

III/1056 bude zabezpečené do navrhovaných uličných vpustov a žľabu. Druhý úsek chodníka 

je vedený za zeleným pásom v min. vzdialenosti 1,0m od hrany asfaltovej vozovky (vzorové 

priečne rezy výkres č.4). 

 

Na práce v cestnom telese cesty III/1056 - zvláštne užívanie - je potrebné povolenie Okresného 

úradu Senec odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. 

 

Projekt chodníka pre peších z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky na ceste III/1056 v danom 

úseku musí byť odsúhlasený Okresným riaditeľstvom Policajného zboru ODI Senec. 

Dopravné značenie počas výstavby na ceste III/1056 podlieha súhlasnému záväznému 

stanovisku Okresného riaditeľstva Policajného zboru ODI Senec a určeniu Okresného úradu 

Senec odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. 

 

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

Vyjadrenie č. OU-SC-OSZP/2019/016613/V257-Pl zo dňa 14.10.2019 

Žiadosťou zo dňa 04.10.2019 ste predložili podľa ust. §28 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 ) projektovú dokumentáciu na stavbu „Chodník Jánošíkovská ul. K Zbernému dvoru “ 

na parc. č.: 746/29, 758/60-62, 758/64, 758/2, 820/1, 758/43, 758/47-49, 758/66, 758/82, 758/6 

v katastrálnom území Jánošíkova, ktorú vypracoval zodpovedný projektant: Ing. Michal Mojžiš 

v auguste 2018. 

Navrhovaný chodník je vedený po pravej strane v zmysle staničnej cesty III/1056. Dĺžka 

chodníka je 193 m, z čoho sa 31 m vedie po existujúcom chodníku. Chodník je rozdelený na 

dve časti. Prvá časť má dĺžku 13 m. Šírka chodníka v tomto úseku je premenná. Na začiatku 

má šírku 2,00 ma na konci šírku 1,40 m . 

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

príslušný orgán štátnej správy preskúmal predložené podklady. 

Navrhovaná investícia je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná za splnenia 

nasledovných podmienok: 

1. / 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 nachádza v chránenej vodohospodárskej 

oblasti Žitný ostrov, možno plánovať a vykonávať činnosť, len ak sa zabezpečí všestranná 
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ochrana povrchových vôd a podzemných vôd a ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, 

prirodzenej akumulácie vôd a obnovy ich zásob a preto je potrebné dodržať podmienky § 31 

vodného zákona a zákona Č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie 

vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

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

vodárenské zdroje, prírodné liečivé zdroje, vodné toky a nádrže a ich ochranne pásma, resp. 

zohľadnené požiadavky ich vlastníkov a prevádzkovateľov. 

 

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

orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa vodného zákona a podľa § 73 ods. 17 zákona c. 

364/2004 Z.z. o vodfoh a o zmene zákona SNR é. 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 starostlivostí o životné prostredie, úsek štátnej správy 

ochrany prírody a krajiny 

Vyjadrenie č. OU-SC-OSZP/2019/16281/VIM zo dňa 09.10.2019 

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

prírody a krajiny, orgán ochrany prírody a krajiny, ako dotknutý orgán podľa zákona č. 

543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), 

dáva v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona nasledovné vyjadrenie: 

L Stavba sa navrhuje umiestniť v území, pre ktoré platí prvý stupeň ochrany v rozsahu 

ustanovení § 12 zákona. 

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

3. Navrhovanou stavbou nebudú dotknuté záujmy územnej ani druhovej ochrany. 

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 Dm2, 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 Dunajská Lužná 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. 

 

Okresný úrad Senec, odbor starostlivostí o životné prostredie, úsek štátnej správy 

odpadového hospodárstva 

Vyjadrenie č. OU-SC-OSZP/2019/016666 zo dňa 15.10.2019 
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Dňa 04.10.2019 bola na Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek 

štátnej správy odpadového hospodárstva, Hurbanova 21, 903 01 Senec podaná žiadosť obce 

Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná, o vyjadrenie v zmysle § 99 ods.l 

písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) k projektovej dokumentácii pre účely 

vydania územného rozhodnutia pre stavbu „Chodník Jánošíkovská ul. k Zbernému dvoru, parc. 

č. KN C 746/29, 758/60-62, 758/64, 758/2, 820/1, 758/43, 758/47-49, 758/66, 758/82 a 758/6, 

k.ú. Jánošíková“. 

Predmet stavby: Chodník 

Miesto stavby:  obec Dunajská Lužná, okres Senec 

Dotknuté pozemky: parc.č. 746/29, 758/60-62, 758/64, 758/2, 820/1, 758/43, 

758/47-49, 758/66, 758/82 a 758/6, k.ú. Jánošíková 

Stavebník:  Obec Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42 

Dunajská Lužná 

Zodpovedný projektant: Ing. Michal Mojžiš, autorizovaný stavebný inžinier 

 

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. l 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“) po preskúmaní žiadosti a na základe doručených 

podkladov podľa § 99 ods. 1 písmena b) bod 1. zákona o odpadoch k predmetnej žiadosti 

nasledovné vyjadrenie: 

 

Z hľadiska odpadového hospodárstva orgán štátnej správy odpadového hospodárstva nemá 

námietky k predmetnej žiadosti za dodržania nasledovných podmienok: 

• držiteľ odpadu je povinný uplatniť hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovené v 

§ 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, 

• držiteľ odpadu je povinný správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia 

odpadu v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z. , ktorou sa ustanovuje Katalóg 

odpadov, 

• odpady sa môžu uložiť len na riadenú skládku prevádzkovanú na základe rozhodnutia 

príslušného orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve, 

• skladovanie výkopovej zeminy tak ako je uvedené v §3 ods, 18) zákona o odpadoch je 

možné len na základe súhlasu príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v 

súlade s §97 ods. 1) písm. v) zákona o odpadoch, 

• priestory slúžiace na zhromažďovanie odpadov musia spĺňať požiadavky ustanovené 

§8 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o 

odpadoch. 

 

Toto vyjadrenie sa v zmysle § 99 ods. 2 zákona o odpadoch považuje za záväzné stanovisko 

pre účely územného konania podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 



 

 
Strana 12 z 17 

 

poriadku v znení neskorších predpisov, nenahrádza povolenie, súhlas a nie je rozhodnutím 

podľa predpisov o správnom konaní. 

 

Okresný dopravný inšpektorát v Senci 

Záväzné stanovisko č. ORPZ-SC-ODI-1-688/2019 zo dňa 11.11.2019 

Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Senci (ďalej len „ODI“) v zmysle § 2 ods. l písm. j) 

zákona NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, posúdil na 

základe Vašej žiadosti obsah predloženej projektovej dokumentácie stavby „Chodník 

Jánošíkovská ul. k Zbernému dvoru“ - stavba v obci Dunajská Lužná, p.č. 746/29, 758/60-

62,758/64, 758/2, 820/1, 758/43, 758/47-49, 758/66, 758/82, 758/6 k.ú. Dunajská Lužná, okres 

Senec. 

 

ODI s predloženou projektovou dokumentáciou pre účely územného konania súhlasí, pričom 

si uplatňuje nasledovné pripomienky: 

 

1. V ďalšom stupni projektované dokumentácie (stavebnom konaní) požadujeme predložiť k 

definitívnemu odsúhlaseniu projekt organizácie dopravy na prerokovanie a odsúhlasenie ODI 

pre potreby určenia dočasného a trvalého dopravného značenia v zmysle zákona č. 135/1961 

Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon). 

ODI v súlade so zákonom NR SR č. 171/1993 Z. z. o PZ v znení neskorších predpisov, si 

vyhradzuje záväzné právo na zmeny svojho stanoviska a stanoviť dodatočné podmienky alebo 

uložené zmeniť v prípade pokiaľ to budú vyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a 

plynulosti cestnej premávky, ako aj v prípade verejného záujmu. 

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku 

Stanovisko č. ORHZ-PK2-2019/002540-2 zo dňa 10.10.2019 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku ako príslušný orgán štátnej 

správy posúdilo projektovú dokumentáciu stavby „Chodník Jánošíkovská ul. k Zbernému 

dvoru, obec Dunajská Lužná, pare. č. 746/29, 758/60-62, 758/64, 758/2, 820/1, 758/43, 758/47-

49, 758/66, 758/82, 758/6, k. ú. Jánošíkova“ a z hľadiska ochrany pred požiarmi nemá 

pripomienky. 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. m. SR so sídlom v Bratislave 

Záväzné stanovisko č. zo dňa 08.10.2020 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. m. SR so sídlom v Bratislave ako orgán 

príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod 1a § 6 odsek 3 písm. g/ zákona 

NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z.z.) vo veci 

posúdenia návrhu žiadateľa - Obecný úrad, Jánošíkovská 466/7. 900 42 Dunajská Lužná, podľa 

§ 13 odsek 3 písm. b/ vydáva toto záväzne stanovisko: súhlasí sa s návrhom žiadateľa 

Obecného úradu, Jánošíkovská 466/7. 900 42 Dunajská Lužná k územnému konaniu na stavbu 

„Chodník Jánošíkovská ul. k Zbernému dvoru", p. č. 746/29, 758/60-62, 64, 2,43,66,82,6, 

820/1, k. ú. Jánošíkovská, obec Dunajská Lužná, podľa priloženej PD 
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Odôvodnenie: Toto záväzné stanovisko bolo vydané na základe žiadosti žiadateľa - Obecného 

úradu, Jánošíkovská 466/7. 900 42 Dunajská Lužná zo dňa 01.10.2019, doručeného na tunajší 

úrad dňa 04.10.2019. 

Predložená projektová dokumentácia rieši výstavbu chodníka (165 m) na Jánošíkovskej ul. od 

existujúceho chodníka po zberný dvor súbežne s cestou III/1056 Dunajská Lužná - Kalinkovo 

Po preskúmaní veci sa zistilo, že predložený návrh je v súlade s požiadavkami platných 

právnych predpisov určených na ochranu verejného zdravia. 

 

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, odbor dopravy 

Záväzné stanovisko č. 09545/2019/PK-5 32497/2019 zo dňa 10.10.2020 

Na základe Vašej žiadosti č. 9999-22/2019 zo dňa 01.10.2019 Vám dávame ako vlastník ciest 

II. a III. triedy podľa § 3d ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 

zákon) v znení neskorších predpisov nasledujúce vyjadrenie: 

- navrhovaný chodník je situovaný v súbehu s cestou 111056 Dunajská Lužná -Kalinkovo 

(Jánošíkovská ul.) po jej pravej strane v smere staničenia v zastavanom území obce Dunajská 

Lužná, 

- navrhovaná šírka jedného z úsekov chodníka min. 1,40 m nie je v súlade s platnou STN 

73 6110, preto je potrebné v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších 

predpisov, požiadať MDV SR o udelenie súhlasu na technické riešenie odlišné od STN, 

- v ďalšom stupni PD žiadame doplniť priečny rez cestou 111/1056 v mieste 

rekonštrukcie existujúceho parkoviska, 

- úseky chodníkov bez navrhnutých uličných vpustov žiadame vyspádovať od cesty III. 

tr. do nespevnených plôch alebo priľahlej zelene, 

- odvodnenie navrhovaného chodníka do nových uličných vpustov a zaústenie 

povrchových vôd do vsakovacích šácht je potrebné odsúhlasiť so správcom cesty 11171056 - 

Regionálne cesty Bratislava a.s. So správcom cesty III. tr. žiadame odsúhlasiť aj napojenie 

konštrukčných vrstiev existujúcej vozovky cesty III. tr. a navrhovaných konštrukčných vrstiev 

spevnenej krajnice. 

- vzhľadom k predpokladanému obmedzeniu dopravy počas výstavby chodníkov je 

potrebné PD odsúhlasiť s príslušným dopravným inšpektorátom, 

- PD je potrebné odsúhlasiť s Okresným úradom v Senci, odborom CD a PK. 

S vydaním územného rozhodnutia stavby „Chodník Jánošíkovská ul. k Zbernému dvoru, 

Dunajská Lužná“ súhlasíme s podmienkou, aby naše pripomienky boli zapracované v 

územnom rozhodnutí. 

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko v ďalšom stupni stavebného konania. 

 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 

Vyjadrenie č. zo dňa 25.10.2019 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava nemá k umiestneniu DÚR „Chodník 

Jánošíkovská ul. k Zbernému dvoru na pozemkoch p. č. KN-C 746/29, 758/60-62, /64, /2, /43, 

/47-49, /66, /82, /6, 820/1 k. ú. Jánošíková obec Dunajská Lužná" žiadne pripomienky. 

 

Budúcou realizáciou navrhovanej aktivity nesmie dôjsť k zhoršeniu (znečisteniu) kvality 

povrchových vôd a podzemných vôd v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. 
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Toto vyjadrenie správcu toku nenahrádza vyjadrenie, súhlas ani rozhodnutie orgánov štátnej 

správy.  

MO SR, Úrad správy majetku štátu, Agentúra správy majetku 

Stanovisko č. zo dňa 24.06.2020 

K Vašej žiadosti o posúdenie stavby „Chodník Jánošíkovská“ lokalita Dunajská Lužná Vám, 

ako organizačná zložka oprávnená vydávať záväzné stanoviská Ministerstva obrany Slovenskej 

republiky podľa §7 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších 

predpisov a § 125 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zasielame nasledovné stanovisko: 

Po posúdení predložených podkladov nemáme pripomienky a 

súhlasíme 

s realizáciou stavby „Chodník Jánošíkovská“, na p. č. 764/29, 758/61-62, 758/64, 758/2, 758/6-

7, 758/43, 758/47, 758/49 v k. ú. Jánošíková, obec Dunajská Lužná, okres Senec. V danej 

lokalite sa nenachádzajú pozemky, inžinierske siete, podzemné telekomunikačné vedenia ani 

rádio reléová trasa v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky. 

Všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie. Toto stanovisko 

sa vydáva na účely územného a stavebného konania. 

 

MV SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti SR, odb. telekomunikácií, 

odd. riadenia, prevádzky a rozvoja telekomunikačných sietí 

Vyjadrenie č. zo dňa 25.06.2020 

V záujmovom území pre realizáciu budúcej stavby „Chodník Jánošíkovská k Zbernému 

dvoru", v katastrálnom území Jánošíková, obec Dunajská Lužná, na pozemku s parc. číslami 

764/29, 758/61 - 62, 758/64, 758/2, 758./6 - 7, 758/43, 758/47 a 758/49 - nemá MV SR žiadne 

vlastné telekomunikačné siete. 

Správca telekomunikačnej siete MV SR k predloženej dokumentácií nemá žiadne výhrady, 

požiadavky, pripomienky ani pozmeňujúce návrhy. 

 

Slovak Telekom, a.s. 

Vyjadrenie č. 6611927719 zo dňa 02.10.2019 

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko 

pre vyznačené záujmové územie. 

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

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

 

Vyjadrenia vlastníkov pozemkov pod stavbou 

 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

Súhlas č. 82/43788/2019/DJ zo dňa 14.10.2019 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. ako vlastník pozemku pare. reg. C KN č. 758/64, 

zastavaná plocha a nádvoria, o výmera 32 m2, k. ú. Jánošíková, zapísaný na LV č. 1619, 

vedeného Okresným úradom Senec, Katastrálnym odborom, udeľuje súhlas do územného 

konania s umiestnením stavby „chodník Jánošíkovská ulica“ na časti pozemku pare, reg. C KN 
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č. 758/64, zastavaná plocha a nádvoria, o výmera 32 m2, k. ú. Jánošíková, zapísaný na LV č. 

1619, podľa zakresleného rozsahu vo výmere 4 m2 za podmienky, že konečná podoba 

realizovania stavby na pozemku bude podliehať písomnému odsúhlaseniu BVS, a.s., pričom 

chodník musí byť navrhnutý v existujúcej nivelete vjazdu a bez prekážok, ktoré by 

obmedzovali alebo zhoršili vjazd vozidiel obsluhy, nesmie dôjsť k zásahom do iných stavieb, 

inžinierskych sietí a vedení na pozemku a do 60 dní po ukončení výstavby obec Dunajská 

Lužná zabezpečí: 

• porealizačné geodetické zameranie chodníka (rozsah vecného bremena), ktorého jedno 

vyhotovenie bude odovzdané BVS, a.s., 

• vypracovanie zmluvy o zriadení bezodplatného vecného bremena za nútené 

obmedzenie užívania nehnuteľnosti. 

 

Borbas Ladislav, rod. Borbas, nar. 19.06.1974, Zámočnícka 100/25, 900 42 Dunajská 

Lužná 

Súhlas zo dňa 29.05.2019 

Podpísaný Ladislav Borbas ako vlastník pozemku KN-C, parcela číslo 758/47, LV 1086 

katastrálne územie Jánošíková, obec Dunajská Lužná, okres Senec v podielovom 

spoluvlastníctve o veľkosti podielu 1/1, udeľujem svojim podpisom súhlas na umiestnenie 

stavby - chodník „Jánošíkovská ulica" na tomto pozemku, podľa osadzovacej štúdie. Tento 

súhlas udeľujem pre konanie pred stavebným úradom za účelom vydania územného 

rozhodnutia k stavbe - chodník „Jánošíkovská ulica“. 

 

Badini Luigi, rod. Badini, nar. 17.06.1980, Zimná 3271/8, 821 08 Bratislava 

Súhlas zo dňa 03.07.2020 

Podpísaný Luigi Badini ako vlastník pozemku KN-C, parcela číslo 758/43, LV 1226 

katastrálne územie Jánošíková, obec Dunajská Lužná, okres Senec v podielovom 

spoluvlastníctve o veľkosti podielu 1/1, udeľujem svojim podpisom súhlas na umiestnenie 

stavby - chodník „Jánošíkovská ulica" na tomto pozemku, podľa osadzovacej štúdie. Tento 

súhlas udeľujem pre konanie pred stavebným úradom za účelom vydania územného 

rozhodnutia k stavbe - chodník „Jánošíkovská ulica“. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Počas územného konania neboli 

námietky zo strany účastníkov vznesené. 

 

Odôvodnenie 

 

Navrhovateľ podal dňa 22.06.2020 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby na parc. 

reg. „C“, parc. č. 758/6, 758/49, 758/43, 758/2, 758/7, 758/61, 758/62,764/29, 758/47, v k.ú 

Jánošíková, v obci Dunajská Lužná. Podanie bolo uskutočnené stavebnému úradu obce 

Hamuliakovo v súlade s Určením č. OU-BA-OVBP2-2019/36454-FIC zo dňa 26.02.2019 

ktoré vydal Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava. Vzhľadom na to, že 

podanie navrhovateľa bolo úplné, stavebný úrad listom č. OÚHAM/579/2005/2020-Mi zo dňa 

27.07.2020 oznámil začatie územného konania všetkým účastníkom konania, a súčasne podľa 

§ 36 ods. 1 stavebného zákona nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, 
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ktoré sa konalo dňa 27.08.2020 o 09:30 hod. Na ústne pojednávanie sa dostavil navrhovateľ. 

Žiaden ďalší účastník konania ani zástupca dotknutých orgánov sa nedostavil a ani do tohto 

termín nepredložil svoje námietky. O priebehu konania bol vyhotovený písomný záznam, ktorý 

je súčasťou spisovej dokumentácie. 

 

Stavebný úrad posúdil návrh podľa § 37 stavebného zákona, a preveril vzájomný súlad 

stanovísk dotknutých orgánov, preveril vlastnícke práva a iné na podklade listov vlastníctva 

a súhlasov udelených vlastníkmi pozemkov pod stavbou, ako aj súlad s územnoplánovacou 

dokumentáciou obce Dunajská Lužná a následne rozhodol 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. 

 

Správny poplatok v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z.z.  správnych 

poplatkoch „štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie, s 

výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka, ak tento zákon neustanovuje inak.“ 

 

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 § 53 a § 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 podanom odvolaní 

rozhodne Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava. Toto rozhodnutie je 

možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 Ing. Ludmila Goldbergerová 

  starostka obce 

 

 

 

 

 

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

 

Rozdeľovník 

Doručí sa:  

1. Obec Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, Dunajská Lužná, 900 42, (navrhovateľ) 

Doručí sa – dotknuté orgány: 
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2. Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, Bratislava, 832 47 

3. Ministerstvo vnútra SR Sekcia informatiky telekomunikácií a bezpečnosti MV SR odbor telekomunikácií, 

Pribinova 2, Bratislava,  812 72 

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

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

6. Okresný úrad Senec odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hurbanova 21, Senec, 903 01 

7. Regionálne cesty Bratislava a.s., Čučoriedková č. 6, Bratislava, 827 12 

8. Úrad samosprávneho kraja Odbor dopravy, Sabinovská 16, Bratislava, 820 05 

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

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

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

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

13. SVP š.p. OZ Bratislava, Karloveská 2, Bratislava, 842 17 

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

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

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

17. Michlovský spol s r.o., Letná 769/9, Piešťany, 921 01, (Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08)   

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

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

Doručí sa verejnou vyhláškou: 

20. Ostatní účastníci konania (t.j. vlastníci susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majú k takýmto pozemkom a 

stavbám iné práva, ak ich vlastnícke a iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť priamo dotknuté) 

Na vedomie: 

21. Obec Hamuliakovo 

22. a/a 

 

Tento dokument má povahu verejnej vyhlášky podľa §36 ods.4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a 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 

 

 

Príloha: Situácia osadenia stavby 

 

 


