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   Obec Hamuliakovo 
 

900 43 Hamuliakovo 

Č. j.: OÚHAM/133/3326/2020-Mi dňa 17.12.2020 

 

 

Verejná vyhláška  
 

ROZHODNUTIE 

o umiestnení líniovej stavby  

 

Obec Hamuliakovo, ako príslušný stavebný úrad podľa §117 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o 

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

v spojitosti s § 120 stavebného zákona, vo veci návrhu na územné rozhodnutie o umiestnení 

stavby „Hamuliakovo, Napojenie 14RD na elektrickú energiu“  

 

členenú na stavebné objekty:  

- SO 601 - NN rozvody,  

- SO 602 - NN prípojky,  

 

na pozemkoch reg. C s parc č.:  

- 1448, (vo vlastníctve obce Hamuliakovo) , 

- 1449/5, (vo vlastníctve obce Hamuliakovo), 

- 1449/6, (vo vlastníctve Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 

47), 

- 1434/1,2,3,4,5,6,7,8,9, (vo vlastníctve 1/2 a 1/2 Faboková Jana r. Kramárová, Úzka 

262/2, Hamuliakovo, PSČ 900 43, SR a Kramárová Darina r. Kramárová, Dunajská 

54/25, Hamuliakovo, PSČ 900 43, SR), 

- 1435/6, (vo vlastníctve Khell Ádamné Mária r. Wicklein, Nagyajtai utca 5 II/8, 

Budapešť, PSČ 010 26, Maďarsko), 

- 1435/7 (vo vlastníctve Kalpagosné Tóth Ilona r. Tóth, Futó Zoltán utca 25, Szentes, PSČ 

066 00, Maďarsko), 

- 1435/8,11,12 (vo vlastníctve Khell Ádamné Mária r. Wicklein, Nagyajtai utca 5 II/8, 

Budapešť, PSČ 010 26, Maďarsko, Wicklein Gyula r. Wicklein, Bocskai ut. 23-25 III/b, 

Budapešť, PSČ 011 14, Maďarsko, Kalpagosné Tóth Ilona r. Tóth, Futó Zoltán utca 25, 

Szentes, PSČ 066 00, Maďarsko, Tóth Tegze Tamás r. Tóth, Deák Ferenc utca 98, 

Szentes, PSČ 066 00, Maďarsko, Nagy Zoltán Elekné Tóth Tímea Ágnes r. Tóth, 

Kossuth L. ut. 190, Tiszaföldvár, PSČ 054 30, Maďarsko), 

- 1435/9 (vo vlastníctve Wicklein Gyula r. Wicklein, Bocskai ut. 23-25 III/b, Budapešť), 

- 1435/10 (vo vlastníctve Tóth Tegze Tamás r. Tóth, Deák Ferenc utca 98, Szentes, PSČ 

066 00, Maďarsko, Nagy Zoltán Elekné Tóth Tímea Ágnes r. Tóth, Kossuth L. ut. 190, 

Tiszaföldvár, PSČ 054 30, Maďarsko), 

všetky v k. ú. Hamuliakovo, obec Hamuliakovo, navrhovateľa Ing. Jaroslav Kasáš, 

Miloslavovská 328/18, Dunajská Lužná, 900 42 zo dňa 17.06.2019 vydáva podľa § 37, § 39, § 

39a a § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon)  v znení neskorších predpisov v spojení s § 11 ods. 1 písm. f) Zákona č. 251/2012 Z.z. 

o energetike v znení neskorších predpisov a § 3 a § 4 vyhlášky MŽP SR 532/2002 Z. z. ktorou 

sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o 

všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie, toto  
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rozhodnutie  o umiestnení líniovej stavby.  

 

Stavba „Hamuliakovo, Napojenie 14RD na elektrickú energiu“ 

SO 601 - NN rozvody,  

SO 602 - NN prípojky, 

 

navrhovateľa Ing. Jaroslav Kasáš, Miloslavovská 328/18, Dunajská Lužná, 900 42 sa 

umiestňuje na pozemkoch s parc. č.  

na pozemkoch reg. C s parc č.:  

- 1448, (vo vlastníctve obce Hamuliakovo) , 

- 1449/5, (vo vlastníctve obce Hamuliakovo), 

- 1449/6, (vo vlastníctve Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 

47), 

- 1434/1,2,3,4,5,6,7,8,9, (vo vlastníctve 1/2 a 1/2 Faboková Jana r. Kramárová, Úzka 

262/2, Hamuliakovo, PSČ 900 43, SR a Kramárová Darina r. Kramárová, Dunajská 

54/25, Hamuliakovo, PSČ 900 43, SR), 

- 1435/6, (vo vlastníctve Khell Ádamné Mária r. Wicklein, Nagyajtai utca 5 II/8, 

Budapešť, PSČ 010 26, Maďarsko), 

- 1435/7 (vo vlastníctve Kalpagosné Tóth Ilona r. Tóth, Futó Zoltán utca 25, Szentes, PSČ 

066 00, Maďarsko), 

- 1435/8,11,12 (vo vlastníctve Khell Ádamné Mária r. Wicklein, Nagyajtai utca 5 II/8, 

Budapešť, PSČ 010 26, Maďarsko, Wicklein Gyula r. Wicklein, Bocskai ut. 23-25 III/b, 

Budapešť, PSČ 011 14, Maďarsko, Kalpagosné Tóth Ilona r. Tóth, Futó Zoltán utca 25, 

Szentes, PSČ 066 00, Maďarsko, Tóth Tegze Tamás r. Tóth, Deák Ferenc utca 98, 

Szentes, PSČ 066 00, Maďarsko, Nagy Zoltán Elekné Tóth Tímea Ágnes r. Tóth, 

Kossuth L. ut. 190, Tiszaföldvár, PSČ 054 30, Maďarsko), 

- 1435/9 (vo vlastníctve Wicklein Gyula r. Wicklein, Bocskai ut. 23-25 III/b, Budapešť), 

- 1435/10 (vo vlastníctve Tóth Tegze Tamás r. Tóth, Deák Ferenc utca 98, Szentes, PSČ 

066 00, Maďarsko, Nagy Zoltán Elekné Tóth Tímea Ágnes r. Tóth, Kossuth L. ut. 190, 

Tiszaföldvár, PSČ 054 30, Maďarsko), 

všetky v k.ú. Hamuliakovo tak, ak je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.  

 

Druh stavby: líniová stavba 

Účel stavby: Zabezpečenie dodávky elektrickej energie pre vlastníkov pozemkov 

v požadovanom množstve a kvalite formou výstavby nového pozemného distribučného 

vedenia. 

 

Popis stavby:  

 

SO 601 - NN rozvody 

Sú súčasťou dodávky ZSDIS na základe uzatvorenej zmluvy o spolupráci. 

 

Z existujúcej TS 0020-013 budú vyvedené dva NN káble NAYY-J 4x240 pre poslnenie 

distribučného rozvodu v lokalite. Navrhované NN káble budú zaústené do existujúcich 

rozpojovacích skríň č. 2013-004 a 2013-005. 

 

Z dotknutej trafostanice budú nové NN káblové vedenia vedené popri komunikáciách v 

chodníku. 

 

Káblový rozvod N N je navrhovaný káblami jednotného prierezu NAYY-J 4x240 mm2, od 

výrobcu HASMA. 
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Celková dĺžka distribučných NN káblových rozvodov je 810m. 

 

SO 602  - NN prípojky 

Nie sú súčasťou dodávky ZSDIS. 

 

Plánované rodinné domy budú pripájané z hlavných rozvodov distribučnej siete, konkrétne z 

istiacej skrini č.2013-004 prípojkami ukončenými priamo v skupinových elektromerových 

rozvádzačoch umiestnených na verejne prístupnom mieste. Prípojky budú realizované káblom 

NAYy-J 4x95mm celkovej dĺžky 80m. Elektromerové rozvádzače budú pripravené pre 

možnosť osadenia dvojtarifných meraní s ističom pred elektromerom 3x25A, char. B, 

plomb(pre 1-RE.P6 6 elektromerov a pre 2-RE.P8 8 elektromerov). 

Elektromerový rozvádzač 1-RE.P6 a 2-RE.P8 navrhujem od výrobcu HASMA. 

Napojenie bytových jednotiek: 

 

Od novovybudovaných skupinových elektromerových rozvádzačov smerom k rodinným 

domom sú navrhované nové inštalačné NN káblové prepoje CYKY-J 4x16mm2, ktoré sa 

zaústia do hlavných domových rozvádzačov. 

 

Všetky NN káblové prepoje sú trasované v spoločnej ryhe. Rozostupy medzi káblami a šírka 

ryhy je definovaná prílohou č. 2 podľa STN 34 10 50 , križovanie NN vedenia s inými 

inžinierskymi sieťami je riešené podľa STN 73 6005. 

 

Pre umiestenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky 

- Navrhovaný rozvod bude napojený z jestvujúcej transformačnej stanice TS 0020-013 

Hamuliakovo. Stavba bude umiestnená tak, ako je zakreslené vo výkresoch navrhovanej 

trasy, ktoré tvoria prílohu rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby. 

 

Podmienky stanovené dotknutými orgánmi: 

 

Západoslovenská distribučná, a.s. 

Stanovisko z 25.09.2019 

Spoločnosť Západoslovenská distribučná súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na stavbu: 

Hamuliakovo, Napojenie 14RD na elektrickú energiu, 1448,1449/5,1449/6, Hamuliakovo 

podľa projektovej dokumentácie spracovanej: Ing. Dušan Držík, Eugena Suchoňa 3,902 01 

Pezinok, za týchto podmienok: 

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

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

2. Pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný požiadať spoločnosť 

Západoslovenská distribučná o vytýčenie existujúcich elektroenergetických zariadení a to 

prostredníctvom on-line aplikácie https://www.zsdis.sk/Uvod/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 sietí 

VVN, Čulenova č. 3, 816 47 Bratislava (pre vytýčenie zariadení VVN); 

3. Požadovaný odber el. energie pre stavbu IBV s inštalovaným výkonom 229,43 kW (čo 

predstavuje súčasný výkon 94,94 kW) bude pripojený po vybudovaní NN rozvodov na zmluvu 

o pripojení káblového distribučného vedenia NN káblom typu NAYY-J 4x240 mm2 a po 

vybudovaní nových káblových prípojok káblom typu NAYY-J 4x95 mm2 na vlastné náklady 

žiadateľa pripojenej zo skrine SR2016-004. Prípojku buduje stavebník na vlastné náklady a 

zostáva jeho majetkom. Deliacim miestom majetku sú poistkové spodky v skrini SR 2016-004. 

4. Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podlá odsúhlasenej projektovej dokumentácie 

tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení 

spoločnosti Západoslovenská distribučná. 
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5. 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. V prípade požiadavky výstavby v 

ochrannom pásme je investor povinný požiadať o udelenie výnimky z ochranného pásma alebo 

o preloženie elektroenergetického zariadenia na náklady žiadateľa. 

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

elektromerovom rozvádzači RE, na hranici pozemku pare. č. 1448,1449/5, 1449/6, k. u. 

Hamuliakovo. 

7. Hlavné ističe pred elektromermi žiadame použiť s menovitým prúdom lN 3x25 A a 

vypínacou charakteristikou B. 

8. 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. 

9. 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. (https://dp.zsdis.sk/public.html#//agg/articles/detail?articieiedll) 

10. Doba platnosti tohto vyjadrenia je do: 28.05.2021. 

11. Pri jednaniach v hore uvedenej veci na ZSD požadujeme predložiť toto stanovisko. 

 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 

Vyjadrenie č. CS SVP OZ BA 2390/2020/1 z 28.08.2020 

Listom protokolovanom na SVP, š.p., OZ Bratislava, Správe vnútorných vôd Šamorín ste nás 

dňa 07.08.2020 požiadali o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné konanie stavby 

„Napojenie 14 RD na elektrickú energiu“, navrhnutej na pozemkoch reg. KN-C pare, č.: 1448, 

1449/5 a 1449/6 v k.ú. Hamuliakovo. Projektovú dokumentáciu pre územné konanie 

vypracoval Ing. Dušan Držík, registračné číslo 5747 * A2 v termíne 02/2019. 

Predložená projektová dokumentácia rieši zásobovanie 14 RD nachádzajúcich sa v 

severozápadnej lokalite obce Hamuliakovo elektrickou energiou. Z existujúcej TS 0020-013 sa 

vyvedú dva NN káble NAYY-J 4x240 pre posilnenie distribučného rozvodu v lokalite. 

Navrhované NN káble sa zaústia do existujúcich rozpojovacích skríň č. 2013-004 a 2013-005. 

Z trafostanice budú nové NN káblové vedenia vedené popri komunikáciách v chodníku. 

Prípojky NN budú realizované káblom NAYY-J 4x95mm o celkovej dĺžke 80 m. 

Po oboznámení sa s projektovou dokumentáciou SVP, š.p. OZ BA, Správa vnútorných vôd 

Šamorín nemá k realizácii uvedenej aktivity pripomienky nakoľko navrhnutá stavba nezasahuje 

do základných prostriedkov v správe našej organizácie, žiada však: 

1. Pri realizácii stavby žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách 

(vodný zákon). 

2. Územie sa nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitného ostrova, na základe 

čoho požadujeme dbať na zvýšenú ochranu podzemných a povrchových vôd. 

Toto vyjadrenie správcu toku nenahrádza vyjadrenie, súhlas ani rozhodnutie orgánov štátnej 

správy. 
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Progres TS, s.r.o. 

Vyjadrenie zo dňa 11.11.2020 

Ohľadom uvažovanej stavby „Hamuliakovo, Napojenie 14RD na elektrickú energiu" 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, 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 02/431 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 vykop ! 

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. 
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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. 

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 12 mesiacov odo dňa vystavenia. 

 

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku 

Vyjadrenie č. ASM-40-2712/2019 zo dňa 18.11.2019 

S realizáciou akcie podľa predloženej dokumentácie súhlasíme pri splnení nižšie uvedených 

podmienok. Investor /projektant/ je povinný informovať o týchto podmienkach príslušný 

územný orgán a stavebný úrad. 

Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú priestore stavby 

evidované. 

Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby 

(situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.). 

Vyjadrenie platí dva roky a to súčasne pre všetky ďalšie stupne projektu i pre všetky ďalšie 

konania. Na jeho základe je možné vydať územné i vodohospodárske rozhodnutie a stavebné 

povolenie. Investor (projektant) je povinný doručiť ho v odpise všetkým ďalším orgánom a 

organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované, aby sa zabránilo ďalšiemu prerokovaniu. 

Z predloženej dokumentácie si vojenská správa ponechala pre služobnú potrebu : 1 

 

Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV, odbor 

telekomunikácií 

Vyjadrenie č. SITB-OT4-2019/001323-028 zo dňa 26.11.2019 

V záujmovom území pre realizáciu budúcej stavby „Hamuliakovo Napojenie 14 RD na 

elektrickú energiu", lokalita Hamuliakovo, na pozemkoch s parcelnými číslami 1448,1449/5, 

1449/6, v katastrálnom území Hamuliakovo nemá MV SR žiadne vlastné telekomunikačné 

siete. Správca telekomunikačnej siete MV SR nemá k predloženej dokumentácií žiadne ďalšie 

výhrady, požiadavky, pripomienky ani pozmeňujúce návrhy. V zmysle §140b ods. 2 zákona 

č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ako 

dotknutý orgán vydávam toto záväzné stanovisko. 

 

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

Vyjadrenie č. OU-SC-OSZP/2019/07164/V-90/Pl dňa 25.04.2018 

Listom zo dňa 28.03.2019 ste predložili žiadosť 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 ) projekt pre vydanie zlúčeného územného a stavebného konania : „ Hamuliakovo, 
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Napojenie 14RD na elektrickú energiu ” par. č. 1448, 1449/5, 1449/6 katastrálne územie 

Hamuliakovo, ktorú vypracoval Ing. Dušan Držík vo februári 2019. 

Technický popis 

SO604 NN rozvody- Z existujúcej TS 0020-013 budú vyvedené dva NN káble NAYY-J 4x240 

pre posilnenie distribučného rozvodu v lokalite. Káblový rozvod NN je navrhnutý káblami 

jednotného prierezu NAYA-J 4x240 mm *. 

SO602 NN prípojky- Plánované rodinné domy budú pripájané z hlavných rozvodov 

distribučnej siete konkrétne z istiacej skrine č.2013-004 prípojkami ukončenými priamo v 

skupinových elektromerových rozvádzačoch umiestnených na verejne prístupnom mieste. 

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. / 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 nachádza v chránenej vodohospodárskej 

oblastí Žitný ostrov, možno plánovať a vykonávať činnosť, len ak sa zabezpečí všestranná 

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. / V prípade, ak by zástavba bola v dotyku s Homožitnoostrovnou hrádzou, treba dodržať 

§ 49 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). Žiadame rešpektovať pobrežný pozemok 

(ochranné pásmo) od päty ľavostrannej Hornožitnoostrovnej protipovodňovej hrádze, 

 

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

ochrany prírody a krajiny 

Vyjadrenie č. OU-SC-OSZP-2019/6779/VIM zo dňa 02.04.2019 

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 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 (RÚSES 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. 

Uvedené pozemky zasahujú priamo do mokrade. Podľa § 6 ods. 4 zákona sa na zmenu stavu 

mokrade vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, o ktorom je príslušný rozhodnúť Okresný 

úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie kraja, Tomášikova 46, 832 05 

Bratislava. 

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

upozorňujeme, že 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. 
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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 § 4, ods. 1 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. 

 

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

odpadového hospodárstva 

Vyjadrenie č. OU-SC-OSZP-2019/018891 zo dňa 04.12.2019 

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.l) 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 

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

podľa predpisov o správnom konaní. 

 

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

ochrany ovzdušia 

Vyjadrenie č. OU-SC-OSZP/2019/7011-S1 zo dňa 05.04.2019 

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

ovzdušia, ako príslušný orgán podľa § 5 ods.l zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe 

starostlivosti o ZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nemá k predmetnej projektovej 

dokumentácii pripomienky v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších 

predpisov a v zmysle zákona č. 401/1998 Z .z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení 

neskorších predpisov. 

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, 
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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, 

 

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Pezinku 

Stanovisko č.  ORHZ-PK2-2019/003 003-2 zo dňa 03.12.2019 

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

správy posúdilo projektovú dokumentáciu stavby ..Hamuliakovo-napojenie 14 RD na 

elektrickú energiu, SO601 - NN rozvody, SO602 - NN prípojky, na pozemkoch KN-C pare. č. 

1448, 1449/5, 1449/6, k. ú. Hamuliakovo, investora Západoslovenská distribučná, a.s., 

Čulenova 6, Bratislava“ a z hľadiska ochrany pred požiarmi nemá pripomienky. 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava 

Záväzné stanovisko č. HZP./15823/2019 zo dňa 27.10.2020 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom, v Bratislave ako 

vecne a miestne príslušný orgán podľa § 3 odsek 1 písm. c/ v spojení s prílohou č. 1 bod 1a § 6 

ods. 3 písm. g) zák. NR 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 Ing. Jaroslava Kasáša, Miloslavovská 328/18, 900 42 

Dunajská Lužná, podľa § 13 odsek 3 písm. b/zák.č.355/2007 vydáva toto záväzné stanovisko: 

Súhlasí sa s návrhom žiadateľa na územné konanie stavby: „Hamuliakovo Napojenie 14 RD na 

elektrickú energiu“ na pozemkoch reg. C parc. č. 1448, 1449/5, 1449/6 v kat. úz. Hamuliakovo. 

stavebné objekty: SO 601 -NN rozvody, SO 602 - NN prípojky. 

 

Okresný dopravný inšpektorát v Senci 

Stanovisko č. ORPZ-SC-ODI-624-001/2020 zo dňa 27.10.2020 

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 „Hamuliakovo -

Napojenie 14 RD na elektrickú energiu" na pare, č.: 1448, 1449/5, 1449/6 k. ú. Hamuliakovo, 

okres Senec. 

ODI s predloženou projektovou dokumentáciou pre účely vydania územného rozhodnutia 

súhlasí, pričom si uplatňuje nasledovnú podmienku: 

1. V prípade zásahu stavby do priľahlých cestných komunikácií požadujeme najneskôr 30 dní 

pred začatím realizácie stavby predložiť k definitívnemu odsúhlaseniu projekt organizácie 

dopravy na prerokovanie a odsúhlasenie ODI pre potreby určenia dočasného 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. 

 

Krajský pamiatkový úrad Bratislava 

Záväzné stanovisko č. KPUBA-2020/34-2/61761/PRA zo dňa 05.08.2020 

Krajský pamiatkový úrad Bratislava (ďalej len „KPÚ BA") podľa § 11 ods. 2 písm. d) zákona 

č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„pamiatkový zákon"), ktorý je vecne príslušným správnym orgánom a podľa § 9 ods. 5 

pamiatkového zákona je miestne príslušným správnym orgánom na úseku ochrany 

pamiatkového fondu vydáva toto 
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záväzné stanovisko: 

KPÚ BA na základe žiadosti Ing. Jaroslava Kasáša, Miloslavovská 328/18, 900 42 Dunajská 

Lužná, ako investora, o vyjadrenie k projektovej dokumentácii vo veci vydania rozhodnutia na 

stavbu „Hamuliakovo, Napojenie 14RD na elektrickú energiu", mimo zastavaného územia obce 

Hamuliakovo, dotknuté pozemky pare. č. 1448; 1449/5, /6, k.ú. Hamuliakovo, okres Senec 

(ďalej len „stavba"), stupeň DÚR, zodp. projektant Ing. Dušan Držík, autoriz. staveb. inž. SKSI, 

reg. č. 5747*A2, dátum vypracovania február 2019, podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona 

súhlasí s umiestnením 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 bez 

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. Je podkladom pre vydanie rozhodnutia 

stavebným úradom v územnom a stavebnom konaní o posudzovanej stavbe. 

 

Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany 

prírody a a vybraných zložiek životného prostredia kraja 

Rozhodnutie č. OU-BA-OSZP1 -2020/027066-009 zo dňa 13.07.2020 

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a 

a vybraných zložiek životného prostredia kraja vydáva súhlas podľa § 6 ods. 5 zákona na zmenu 

stavu mokrade v súvislosti s navrhovanou činnosťou „Hamuliakovo - Napojenie 14 RD na 

elektrickú energiu“ na parcelách registra „KN-C“ č. 1448, 1449/5, 1449/6 v katastrálnom území 

(ďalej len „k. ú.“) Hamuliakovo. 

V prípade dôvodov uvedených v § 89 zákona môže okresný úrad v sídle kraja na návrh alebo z 

vlastného podnetu tento súhlas zmeniť alebo zničiť. 

Osobitné predpisy ako aj ostatné ustanovenia zákona ostávajú vydaním tohto rozhodnutia 

nedotknuté. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Námietky neboli vznesené. 

 

Upozornenie: Platnosť rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby je v súlade s § 40 ods. 1) tri 

roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote 

bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím. 

 

Odôvodnenie 

 

Dňa 17.06.2019 podal navrhovateľ návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu 

„Hamuliakovo, Napojenie 14RD na elektrickú energiu“ na vyššie uvedených pozemkoch v k.ú 

Hamuliakovo, obec Hamuliakovo, lokalizované mimo zastavaného územia, podľa priloženého 

situačného výkresu. Nakoľko podanie navrhovateľa nebolo úplné, stavebný úrad vyzval listom 

č. 662-71-H-2019-Mi-1 zo dňa 17.07.2019 navrhovateľa na jeho doplnenie a konanie prerušil 

rozhodnutím č. 662-71-H-2019-Mi-2 zo dňa 17.07.2019. Na doplnenie určil stavebný úrad 

lehotu v trvaní 90 dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy. Navrhovateľ v určenej lehote svoje 

podanie nedoplnil, požiadal však o predĺženie tejto lehoty. Stavebný úrad po posúdení žiadosti 

o predĺženie lehoty na doplnenie podania, túto primerane predĺžil a to na 90 dní odo dňa 

doručenia rozhodnutia o predĺžení lehoty na doplnenie podania č. OÚHAM/346/1574/2019-Mi 

zo dňa 09.12.2020. Navrhovateľ svoje podanie v predĺženej lehote doplnil čiastočne. 

Navrhovateľ opakovanie požiadal o predĺženie lehoty na doplnenie podania. Stavebný úrad 

vyhodnotil odôvodnenosť žiadosti a následne predĺžil lehotu na doplnenie podania o 90 dní od 
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doručenia rozhodnutia č. OÚHAM/133/1056/2020/Mi o predĺžení lehoty na doplnenie konania 

zo dňa 06.04.2020. Navrhovateľ doplnil svoje podanie a stavebný úrad dňa 29.10.2020 listom 

č. OÚHAM/133/2809/2020-Mi oznámil začatie konania všetkým známi aj neznámym 

účastníkom konania verejnou vyhláškou a súčasne oznámil začatie konania dotknutým 

orgánom.  

 

Stavebný úrad v konaní preskúmal podanie navrhovateľa podľa ustanovení § 37 stavebného 

zákona a zistil, že predložené stanoviská/vyjadrenia/súhlasy dotknutých orgánov štátnej správy 

a zainteresovaných organizácií boli súhlasné a ich podmienky sú súčasťou tohto rozhodnutia. 

Ďalej stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá 

hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné 

prostredie neohrozuje. Pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky, dotknuté umiestňovanou 

stavbou, je spracovaný a schválený územný  plán obce. Umiestnenie stavby nie je v rozpore s 

jeho záväznou aj smernou časťou. Pri posúdení podľa § 38 stavebného zákona posúdil právo 

navrhovateľa k pozemku určenom na umiestnenie stavby na podklade výpisov z listov 

vlastníctva jednotlivých pozemkov. Ďalej navrhovateľ predložil súhlas podpísaným vlastníkmi 

jednotlivých pozemkov s umiestnením stavby a zápisnicu zo 6. zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva Obec Hamuliakovo, zo dňa 27.06.2019 – uznesenie č. 110-OZ/2019 v ktorom 

Obec Hamuliakovo súhlasí so zriadením vecného bremena za účelom umiestnenia predmetnej 

stavby.  

 

Účastníci konania nepodali v priebehu konania žiadne námietky. Správny poplatok v zmysle 

Položky 59 písm. a) pod 2) zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov bol uhradený. 

 

Na podklade uvedených skutočností stavebný úrad rozhodol o umiestnení stavby tak ako je 

uvedené vo výroku rozhodnutia. 

 

Poučenie 

 

Podľa § 54 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania v lehote 15 

dní odo dňa doručenia  rozhodnutia podať odvolanie na Obec Hamuliakovo, Dunajská ulica č. 

127/18, 900 43 Hamuliakovo. Odvolací orgán je Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 43, 832 

05 Bratislava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých opravných 

prostriedkov.  

 

 

 

                          

 

 Ing. Ludmila Goldbergerová  

                                                                                                   starostka obce 

 
 

 

 

Vybavuje a za správnosť zodpovedá: RNDr. Róbert Mikóci, tel.: 02/4564 6071 

 

Rozdeľovník 

 

Doručí sa:  
1. Ing. Jaroslav Kasáš, Miloslavovská 328/18, Dunajská Lužná, 900 42, (navrhovateľ) 

Doručí sa – dotknuté orgány: 

2. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Hasičská 4, Pezinok, 902 11 
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3. Okresné riaditeľstvo PZ Okresný dopravný inšpektorát v Senci, Hollého 8, Senec,  903 01 

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

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

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

7. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o živ. prostredie kraja, Tomášikova 46, Bratislava, 832 

05,  

8. Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, Bratislava, 832 47 

9. Ministerstvo vnútra SR Sekcia informatiky telekomunikácií a bezpečnosti MV SR odbor 

telekomunikácií, Pribinova 2, Bratislava,  812 72 

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

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

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

13. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Karloveská 2, Bratislava, 842 04 

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

Doručí sa verejnou vyhláškou – účastníci konania: 

15. Obec Hamuliakovo, Dunajská 127/18, 900 43 Hamuliakovo 

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

17. Faboková Jana r. Kramárová, Úzka 262/2, Hamuliakovo, PSČ 900 43, SR 

18. Kramárová Darina r. Kramárová, Dunajská 54/25, Hamuliakovo, PSČ 900 43, SR 

19. Khell Ádamné Mária r. Wicklein, Nagyajtai utca 5 II/8, Budapešť, PSČ 10 26, Maďarsko 

20. Kalpagosné Tóth Ilona r. Tóth, Futó Zoltán utca 25, Szentes, PSČ 66 00, Maďarsko), 

21. Wicklein Gyula r. Wicklein, Bocskai ut. 23-25 III/b, Budapešť, PSČ 11 14, Maďarsko, 

22. Tóth Tegze Tamás r. Tóth, Deák Ferenc utca 98, Szentes, PSČ 66 00, Maďarsko, 

23. Nagy Zoltán Elekné Tóth Tímea Ágnes r. Tóth, Kossuth L. ut. 190, Tiszaföldvár, PSČ 54 30, Maďarsko 

24. Wicklein Gyula r. Wicklein, Bocskai ut. 23-25 III/b, Budapešť 

25. 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: 

26. Ing. Dušan Držík, Eugena Suchoňa 3, 902 01 Pezinok, (projektant) 

27. Obec Hamuliakovo 

28. 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 

Príloha pre navrhovateľa: Projektová dokumentácia overená stavebným úradom 
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