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Obec Hamuliakovo 
 

900 43 Hamuliakovo 

 Č. j.: OÚHAM/987/3332/2020-Mi dňa 28.12.2020 

  

 

Verejná vyhláška 
 

STAVEBNÉ POVOLENIE 
 

Stavebník Obec Hamuliakovo, Dunajská 127/18, 900 43 Hamuliakovo,  IČO: 00304751, podal 

dňa 26.09.2020 návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu „Bezbariérový priechod 

pre chodcov cez cestu III/1056 pri Malogútorskej ulici v obci Hamuliakovo“ na pozemku 

reg. „C“ parc. č. 360/33, a reg. „E“ 360/1 oba v k.ú. Hamuliakovo, obec Hamuliakovo. 

 

Obec Hamuliakovo, stavebný úrad príslušný podľa § 120 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom 

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

stavebný zákon), prerokoval žiadosť stavebníkov  podľa § 62 a § 63 stavebného zákona v 

zlúčenom územnom a stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti takto 

 

rozhodol: 

 

Stavba „Bezbariérový priechod pre chodcov cez cestu III/1056 pri Malogútorskej ulici v 

obci Hamuliakovo“ na pozemku reg. „C“ parc. č. 360/33, a reg. „E“ 360/1 oba v k.ú. 

Hamuliakovo, obec Hamuliakovo, pre stavebníka Obec Hamuliakovo, Dunajská 127/18, 900 

43 Hamuliakovo,  IČO: 00304751, sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhl. č. 453/2000 

Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona   

  

povoľuje. 
 

Popis stavby:  

 

Členenie stavby na stavebné objekty:  

- SO 01 Bezbariérový priechod pre chodcov  

 

Bezbariérový priechod pre chodcov: návrh rieši priechod pre chodcov, nástupnú plochu na 

priechod pre chodcov v rozmere cca 1,5 x 3,0 m po pravej strane - smer Kalinkovo a nástupnú 

plochu 2,0 x 5,0 m po ľavej strane - smer Šamorín, ktorá pokračuje navrhovaným chodníkom 

šírky 1,5 m cez obecný park, ktorý bude ukončený bezbariérovou úpravou pre nevidiacich v 

rozmere 2 x 3 m na okraji miestnej vozovky na Šamorínskej ulici. 

Cesta Hlavná ul. (cesta III/1056): Povrch cesty ostane nepoškodený, na okraji komunikácie 

bude cestná komunikácia po zdravý a nepoškodený povrch zarezaná (cca 100 - 300 mm), bude 

osadený zapustený cestný obrubník ABO 1-15 s prevýšením 20 mm nad hornú hranu vozovky.  

Spoj medzi existujúcim a navrhovaným asfaltovým kobercom bude zatesnený zálievkovou 

hmotou na báze asfaltu aplikovanou za tepla. Zárez do vozovky: 4,0 m2. 

Bezbariérový nábeh (po pravej strane - smer Kalinkovo): Povrch existujúceho chodníka je 

tvorený zámkovou dlažbou, typ UNI VLNKA hrúbky 60 mm. Do povrchu chodníka je 

zakomponovaný bezbariérový nábeh s osadením dlažby pre nevidiacich a slabozrakých.  

Odvodnenie nábehu je navrhnuté tak, aby zrážková voda odtekala smerom k okraju vozovky a 

odtiaľ spádom do pôvodného prostredia. Plocha nábehu: 2,5 m2  
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Chodník a bezbariérový nábeh (po ľavej strane - smer Šamorín): Povrch navrhovaného 

chodníka je tvorený zámkovou dlažbou, typ KLASIK hrúbky 60 mm. Do povrchu 

navrhovaného chodníka je zakomponovaný bezbariérový nábeh s osadením dlažby pre 

nevidiacich a slabozrakých na oboch koncoch chodníka. Navrhovaný chodník vedie cez obecný 

park. Odvodnenie chodníka je navrhnuté tak, aby zrážková voda odtekala do parkovej zelene a 

vsakovala do pôvodného prostredia. Plocha nábehu a nového chodníka: 38,0 m2  

Osvetlenie priechodu: Priechod bude osvetlený z jednej strany z existujúceho betónového 

dvojstĺpa verejného osvetlenia umiestneného vo vzdialenosti cca 1,5 m od okraja vozovky a v 

tesnej blízkosti navrhovaného priechodu po pravej strane - smer Kalinkovo. Na dvojstĺpe bude 

doplnený nový výložík a osadené osvetľovacie teleso. Prepojenie verejného osvetlenia, 

riadiacich jednotiek a napájanie blikačov umiestnených na dopravných značkách 325-10 - 

Priechod pre chodcov bude realizované podvŕtaním cesty III/1056 a zriadením chráničky pre 

káblové vedenie. Cesta III/1056 bude podvŕtaná v priečnom smere, ku ktorému bude slúžiť 

priestor v blízkosti vozovky pre vytvorenie dvoch šácht štvorcového pôdorysu 1 x 1 m a hĺbky 

1,6 m pod terénom. 

 

Projektovú dokumentáciu pre vydanie územného rozhodnutia vypracoval JOSSIK, spol. s r.o., 

Okružná 22, 900 27 Bernolákovo, zodpovedný projektant Ing. Jaroslav Sekerka, autorizovaný 

stavebný inžinier, č. oprávnenia 6537*12 v 4/2020. 

 

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

Stavba bola umiestnená územným rozhodnutím č.j. Ka-2651/1375/2020/UR/Kz zo dňa 

26.10.2020 právoplatným dňa 13.11.2020, ktoré vydala obec Kalinkovo, stavebný úrad. 

 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú 

vypracoval Ing. Jaroslav Sekerka, JOSSIK s.r.o., Okružná 5424/22, 900 27 Bernolákovo, 

IČO: 44450699, č. osvedč. 6537*I2, a je prílohou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny 

nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektant 

stavby v zmysle § 46 Stavebného zákona zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania 

dokumentácie podľa § 45 ods.2 Stavebného zákona a aj za jej realizovateľnosť. 

2. Stavebník je  povinný podľa § 75 ods. 1 stavebného zákona zabezpečiť vytýčenie  stavby 

oprávnenou osobou. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník 

stavebnému úradu  pri kolaudácii. 

3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 

a technických zariadení, najmä vyhlášky č. 147/2013 Z. z. , ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti na zaistenie bezpečnosti o ochrany zdravia  pri stavebných prácach a prácach 

s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon  niektorých pracovných 

činností a dbať na ochranu zdravia a osôb  na stavenisku.  

4. Stavba bude dokončená najneskôr do  36 mesiacov od dátumu nadobudnutia právoplatnosti 

toto rozhodnutia. 

5. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Zhotoviteľ bude vybratý vo výberovom konaní. 

6. Dodržiavať príslušné ustanovenia § 43 písm. d, e) stavebného zákona, ktoré upravujú 

základné a všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Pri výstavbe musia byť dodržané 

všeobecne technické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy. 

7. Pri výstavbe musia byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade s ustanoveniami 

zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení nehorších predpisov a používať materiál vyhovujúci platným normám v zmysle 

§43f Stavebného zákona (ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží doklady o 

vhodnosti použitých výrobkov). 

8. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2 písm. h)  stavebného zákona oznámiť začatie stavby 

stavebnému úradu na adresu Dunajská 127, 900 43 Hamuliakovo. 
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9. Stavebník je povinný oznámiť zhotoviteľa stavby stavebnému úradu pred začatím stavby, 

10. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 ods. písm. j) stavebného zákona stavbu označiť 

štítkom „STAVBA POVOLENÁ“ s údajmi: Názov stavby, Stavebník, Zhotoviteľ, 

Projektant, Stavbyvedúci, Stavebný úrad ktorý stavbu povolil, Číslo stavebného povolenia, 

Termín začatia stavby, Termín dokončenia stavby, 

11. Stavebník je povinný zabezpečiť pred realizáciou stavby vytýčenie všetkých existujúcich 

podzemných vedení u ich správcov. 

12. Stavebník je povinný oznámiť príslušnému stavebnému úradu termín ukončenia stavby 

pred jej uvedením do trvalého užívania a požiadať v zmysle § 79 stavebného zákona o 

vydanie kolaudačného rozhodnutia. 

13. V zmysle § 70 stavebného zákona stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho 

platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov konania. 

14. Stavebník je povinný umožniť orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom vstupovať na 

stavenisko a do stavby ako aj nazerať  do jej dokumentácia a stavebného denníka , ktorý je 

povinný viesť a mať ho na stavbe.  

15. Ku kolaudačnému konaniu požadujeme predložiť certifikáty preukázania zhody, prípadne 

technické osvedčenia na všetky stavebné výrobky použité pri výstavbe. 

16. Stavebník je povinný požiadať stavebný úrad o vyznačenie právoplatnosť na rozhodnutí. 

 

Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:  

 

Západoslovenská distribučná, a.s. 

Stanovisko zo dňa 16.07.2020 

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 17.6.2020 vydáva nasledovné záväzné stanovisko k 

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

rozhodnutí a stavebnom povolení: 

Spoločnosť Západoslovenská distribučná súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a 

stavebného povolenia na stavbu: Bezbariérový priechod pre chodcov cez cestu 111/1056 pri 

Malogútorskej ulici v obci Hamuliakovo, Investor: Obec Hamuliakovo, Dunajská ulica 027, 

900 43 Hamuliakovo podľa predloženej projektovej dokumentácie za týchto podmienok: 

1. Nakoľko vo Vami navrhovaných trasách výstavby bezbariérového priechodu pre chodcov 

dochádza ku križovaniu a súbehu s VN káblovým distribučným vedením l.č. 350 a miestnym 

distribučným NN vzdušným 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/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). 

4. Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, 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 



 

Strana 4 z 16 
 

danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie ( 

oboznámenie ) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o 

pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti WN, 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 z 

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. 

 

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Senci 

Záväzné stanovisko č. ORPZ-SC-ODI-387-001/2020 zo dňa 20.052020 

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 „Bezbariérový 

priechod pre chodcov cez ceste III. triedy č. 1056 na Malogútorskej ul. v obci Hamuliakovo “ 

par. č. 360/1, 360/33 k. ú Hamuliakovo, okres Senec. 

Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Senci s predloženou projektovou dokumentáciou pre 

účely stavebného konania súhlasí, pričom si uplatňuje nasledovné pripomienky: 

1. Parametre stavebných úprav priechodu pre chodcov žiadame navrhnúť a zrealizovať v 

súlade s STN 73 6110 tak, aby bol umožnený bezpečný pohyb chodcov po navrhovanom 

priechode. Na základe vyššie uvedeného požadujeme priechod pre chodcov vybaviť 

samostatným nasvietením pomocou svetelného zdroja. 

2. Počas realizácie priechodu pre chodcov ODI požaduje zakomponovať prvky 

zabezpečujúce debarierizáciu chodníkov pre pohyb osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu v 

zmysle technického predpisu 048 „Debarierizačné opatrenia pre osoby s obmedzenou 

schopnosťou pohybu “ 

3. ODI po preštudovaní predloženej projektovej dokumentácie súhlasí s Vami 

navrhovaným riešením dopravnej situácie a umiestnením prenosného a trvalého dopravného 

značenia tak, ako je to uvedené vo Vami predloženej projektovej dokumentácii. 

4. ODI k trvalému dopravnému značeniu nemá pripomienky a zároveň súhlasí s 

umiestnením trvalého dopravného značenia podľa predloženého „POD“, ktorú spracoval Ing. 

Jaroslav Sekerka. 

5. Zároveň Vám oznamujeme, ž.e uvedené stanovisko nenahrádza rozhodnutie, ktoré 

môže vydať jedine príslušný úrad. 

ODI OR PZ Senec 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. 

Regionálne cesty Bratislava, a.s. 

Vyjadrenie č. 672/20/616/OSI zo dňa 08.07.2020 

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

ul.) je naše vyjadrenie nasledovné:  

- Realizáciu chodníka požadujem za nasledovných podmienok:  
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- trasu chodníka v začiatku navrhovaného úseku, t.j. od križovatky s ul. Šamorínska až po 

koniec cintorína žiadame viesť tesne pozdĺž jestvujúceho stromoradia 

- chodník v ďalších častiach od konca cintorína bude pretrasovaný poza melioračný kanál až 

k plánovanej výstavbe zóny Pri hrádzi. Verejné osvetlenie bude realizované v úseku za 

cintorínom. Napojenie verejného osvetlenia bude riešené umiestnením istiacej skrinky na 

existujúci podperný bod. Križovanie cesty III/1056 káblovým vedením bude realizované 

pretláčaním s uložením do chráničky. Manipulačné jamy je nutné realizovať bez zásahu do 

cestného telesa cesty III/1056.  

- Na pretláčanie 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.  

- Upravený úsek začiatku trasy požadujeme opätovne zaslať na naše vyjadrenie. 

 

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja 

Záväzné stanovisko č. 03585/2020/PK-95, 24213/2020 zo dňa 05.08.2020 

Na základe Vašej žiadosti č. 1707/2020 zo dňa 19.06.2020 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 bezbariérový priechod pre chodcov je situovaný na ceste 111/1156 Kalinkovo -

Hamuliakovo (Hlavná ulica) v ckm cca 5,86 (kumulatívne staničenie) pri miestnej komunikácii 

Malogútorská ulica v zastavanom území obce Hamuliakovo. Projektová dokumentácia rieši aj 

návrh chodníka cez obecný park ku miestnej komunikácii Šamorínska ulica. 

Šírka bezbariérovej úpravy priechodu je navrhnutá 5,00 m a šírka vodorovného dopravného 

značenia je 3,00 m. Bezbariérový chodník bude osvetlený, pričom signálny kábel križuje cestu 

111/10(56. Križovanie je navrhnuté bezvýkopovou technológiou s umiestnením montážnych 

jám mimo hlavný dopravný priestor cesty lll//056 s uložením kábla do chráničky. 

K predloženej dokumentácii máme nasledujúce pripomienky: 

- projektovú dokumentáciu je potrebné doplniť o priečny rez cestou lll1/056 v mieste 

križovania signálneho kábla s cestou III. triedy so zakótovaním hĺbky uloženia chráničky pod 

vozovkou cesty 11111156 podľa tab. 3 STN 73 6005 a odsúhlasiť ho so správcom cesty 

111/1156 -Regionálne cesty Bratislava, a.s. 

- navrhnutú technológiu spätných úprav krytu vozovky cesty 111/1156 pri realizácii 

bezbariérovej úpravy, osadenia obrubníkov a technológiu uloženia dopravných gombíkov do 

cesty 111/1156 žiadame odsúhlasiť so správcom cesty - Regionálne cesty Bratislava, a.s. 

- stavebnými prácami nesmie byť narušený existujúci odvodňovací systém cesty 

111/1156 a vozovka cesty nesmie byť znečisťovaná. V prípade jej znečistenia, žiadame toto 

bezodkladne odstrániť. Na vozovku cesty 111/1156 nesmie byť ukladaný stavebný ani 

odpadový materiál. Zemné práce nesmú ohroziť stabilitu cesty 111/1156 a musia byť navrhnuté 

v zmysle STN 73 3050. 

- je potrebné rešpektovať záväzné stanovisko OR PZ ODI v Senci. O určenie trvalého 

dopravného značenia je potrebné požiadať Okresný úrad v Senci, odbor cestnej dopravy a 

pozemných komunikácií. 

- v súlade s § 8 zákona č. /35//96/ Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v 

znení neskorších predpisov je potrebné pri križovaní signálneho kábla pod cestou 111/1156 

požiadať cestný správny orgán - Okresný úrad v Senci, odbor cestnej dopravy a pozemných . 

komunikácií o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie. Povolenie je vydávané 

na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie - Regionálne cesty Bratislava, a.s. a 

záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu. 

S vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia stavby „Bezbariérový priechod pre 

chodcov cez cestu 111/1056 pri Malogútorskej ulici v obci Hamuliakovo“ súhlasíme s 
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podmienkou, aby naše pripomienky boli uvedené v stavebnom povolení a zapracované v 

ďalšom stupni projektovej dokumentácie. 

Toto stanovisko má platnosť jeden rok a nenahrádza stanovisko v ďalšom stupni stavebného 

konania. 

 

Okresný úrad Senec, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

Stanovisko č. OU-SC-OCDPK-2020/012257/BEZ zo dňa 01.07.2020 

Navrhovaný bezbariérový priechod pre chodcov na ulici Hlavná, cesta III. triedy č. 1056 rieši 

vytvorenie nového bezbariérového priechodu pre chodcov pri križovatke s Malogútorskou 

ulicou a zároveň návrh chodníka cez obecný park v centre obce Hamuliakovo. 

Priechod bude mať osadené zvislé dopravné značenie IP6 - Priechod pre chodcov s 

retroreflexným obrysom a blikačom a bude osvetlený z jednej strany z existujúceho betónového 

dvoj stĺpu verejného osvetlenia, na ktorom bude doplnený nový výložník a osadené 

osvetľovacie teleso z dôvodu zvýšenia bezpečnosti pohybu chodcov v predmetnom úseku. 

Priechod pre chodcov s navrhovaným chodníkom bude napojený na existujúcu sieť chodníkov 

v obci. 

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

Štítnej 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: 

Z dôvodu, že návrh priechodu pre chodcov je v zmysle vyhlášky 532/2002 Z.z a spĺňa 

všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie stavby užívané osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie ako dotknutý orgán vydávame súhlasné 

stanovisko za podmienky, že: 

• Obstarávateľ stavby je povinný 4 týždne pred začatím prác požiadať tunajší úrad q 

povolenie zvláštneho užívania cesty a s tým súvisiace určenie dočasného dopravného značenia 

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

obce. 

• Obstarávateľ pred zhotovením priechodu pre chodcov požiada tunajší úrad o určenie 

trvalého dopravného značenia s predchádzajúcim súhlasom OR PZ ODI v Senci a RCB a.s. 

Povoľujúci špeciálny stavebný úrad pre stavebnú úpravu cesty III/1056 je tunajší úrad. 

 

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

Súhlas č. OU-SC-OSZP-2020/12225-002 zo dňa 30.06.2020 

Žiadosťou doručenou dňa 25.06.2020 požiadala Obec Hamuliakovo, Hamuliakovo 127, 900 43 

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

správy o vyjadrenie v zmysle ust. § 28, 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), k projektovej 

dokumentácii stavby „Bezbariérový priechod pre chodcov cez cestu III/1O5I5 pri 

Malogútorskej ulici v obci Hamuliakovo“, ktorú vypracoval zodpovedný projektant Ing. 

Zuzana Havlová v apríli 2020. 

 

Popis stavby: 

Stavba sa nachádza v k.ú Hamuliakovo na par.č. 360/1, 360/33 okr. Senec. Projekt rieši 

umiestnenie bezbariérového priechodu pre chodcov na Hlavnej ulici v intraviláne obce 

Hamuliakovo. Nástupná plocha na priechod pre chodcov je v rozmere 15x3,0 m po pravej 

strane smer Kalinkovo a 2,0x5,0 m po ľavej strane smer Šamorín s prislúchajúcim chodníkom 

šírky 1,5m, ktorý bude ukončený bezbariérovou úpravou pre nevidiacich v rozmere 2x3 m. 

Priečny sklon cestnej komunikácie je strechovitý, odhadovaný 2 % smerom do zelených plôch 

po oboch stranách cestnej komunikácie III. triedy č.1056. Priečny sklon bezbariérového nábehu 
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na chodník je maximálne 8%.. Priečny sklon navrhovaného chodníka je 2 % smerom do zelenej 

plochy. Priechod pre chodcov bude osvetlený osvetľovacím stožiarom. Káblové prepojenie 

signalizácie na oboch stranách bude zrealizované podvŕtaním a zriadením chráničky pre 

káblové vedenia. 

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

vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy preskúmal návrh riešenia. Navrhovaná investícia 

je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná po splnení nasledovných podmienok: 

-vzhľadom k tomu, že sa záujmové územie nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti 

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 š 31 vodného 

zákona a zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 

- budú dodržané ustanovenia 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), 

- odvedenie vôd z povrchového odtoku bude riešené v súlade s celkovou koncepciou 

odvádzania dažďových vôd, 

- budú rešpektované ochranné pásma jestvujúcich inžinierskych sietí .závlahových 

rozvodov a podzemných vedení, ich funkčnosť a stanoviská ich správcov. 

- mechanizmy používané pri stavebných prácach musia byť v dobrom technickom stave, 

zbavené nečistôt od mazacích a pohonných hmôt. 

- údržba, dopĺňanie pohonných hmôt a opravy strojov používaných pri stavebných 

prácach nebudú vykonávané na nespevnených plochách, ale na miestach na to určených. 

- v prípade úniku škodlivých látok bude okamžite zabezpečená sanácia pôdy a vody, 

- počas výstavby a prevádzky rešpektovať a dodržiavať všetky súvisiace legislatívne 

predpisy a technické normy. 

- v prípade ak stavba zasahuje do záujmového územia závlah je potrebné dodržať ich 

ochranné pásmo a stanovisko správcu podzemných rozvodov závlahovej vody - 

Hydromeliorácie, š.p„ Vrakunská 29, 825 63 Bratislava, 

- do vsakovacieho systému možno nepriamo vypúšťať len vody z povrchového odtoku, pri 

ktorých sa nepredpokladá, že obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu 

povrchovej vody a podzemnej vody v zmysle NV SR č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú 

požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. V opačnom prípade sa treba riadiť 

ustanoveniami š 9 NV SR č. 269/2010 - vody z povrchového odtoku odtekajúce zo zastavaných 

území, pri ktorých sa predpokladá, že obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu 

povrchovej vody a podzemnej vody, možno vypúšťať do podzemných vôd nepriamo len po 

predchádzajúcom zisťovaní a vykonaní potrebných opatrení, (odlučovač ropných látok). 

Predchádzajúce zisťovanie musí byť v zmysle ust. § 37 vodného zákona zamerané najmä na 

preskúmanie a zhodnotenie hydrogeologických pomerov príslušnej oblasti, zhodnotenie 

samočistiacich schopností pôdy a preskúmanie a zhodnotenie možných rizík znečistenia a 

zhoršenia kvality podzemných vôd. 

Podľa § 37, zákona o vodách nie je možné vypúšťať do podzemných vôd odpadové vody s 

obsahom obzvlášť škodlivých látok a odpadové vody s obsahom škodlivých látok možno 

vypúšťať iba do takého útvaru podzemnej vody, ktorého voda bola na základe 

predchádzajúceho zisťovania (§37, ods.1 vodného zákona) označená ako trvalo nevhodná na 

akékoľvek používanie a ak sa preukáže, že technickými opatreniami sa zabráni rozšíreniu 

týchto látok do okolitých vodných útvarov. Vody z povrchového odtoku pri ktorých sa 

predpokladá, že obsahujú látky ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu podzemnej vody 

možno vypúšťať do podzemnej vody - po predchádzajúcom zisťovaní a vykonaní potrebných 

opatrení len nepriamo. 

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. 18 zákona č. 
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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 starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy 

ochrany prírody a krajiny 

Vyjadrenie č. OU-SC-OSZP-2 0020/012113-002 zo dňa 29.06.2020 

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) a c) zákona nasledovné záväzné stanovisko: 

1. 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 10 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 j e 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 starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového 

hospodárstva 

Odpoveď č. OU-SC-OSZP-2020/01209-002 zo dňa 26.06.2020 

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 

5ods.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 

25.03.2020 žiadosť obce Hamuliakovo, Dunajská ulica 127,900 43 Hamuliakovo, o vyjadrenie 

k územnému rozhodnutiu a stavebnému povoleniu k stavbe: „Bezbariérový priechod pre 

chodcov cez cestu III/1056 pri Malogútorskej ulici v obci Hamuliakovo“, parc. č. „E“ 360/1 

k.ú. Hamuliakovo“. 

Po preskúmaní žiadosti a na základe doručenej dokumentácie podľa ustanovenia § 99 ods. 1 

písm. b) bod 1. a bod 2. Zákona o odpadoch vydáva tunajší úrad k predmetnej žiadosti 

nasledovné vyjadrenie: 

A.) k projektovej dokumentácii pre účely vydania územného rozhodnutia, Okresný úrad Senec, 

odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, 

Hurbanova 21, 903 01 Senec 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, 
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• 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 Ž. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o 

odpadoch. 

B.) k projektovej dokumentácii pre účely vydania stavebného povolenia, Okresný úrad Senec, 

odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, 

Hurbanova 21, 903 01 Senec nemá námietky proti realizácii predmetnej stavby. 

Predpoklad vzniku odpadov pri vykonávaní stavebnej činnosti: 

Odpady zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Ž. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 

odpadov: Číslo Názov druhu Množstvo 

(t) Kat. 
- 08 01 12 odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 5,4 O 

- 08 01 18 odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17 0 

- 15 01 01 obaly z. papiera a lepenky O 

- 15 01 02 obaly z plastov O 

- 15 01 03 obaly z dreva O 

- 15 01 06 zmiešané obaly O 

- 17 01 01 betón O 

- 17 01 02 tehly O 

- 17 01 07 zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 O 

- 17 02 01 drevo O 

- 17 02 03 plasty O 

- 17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 

- 17 04 05 železo a oceľ O 

- 17 04 07 zmiešané kovy O 

- 17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 

- 17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O 

- 20 03 01 zmesový komunálny odpad O 

1. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať zákon č. 79/2015 Ž. z. o odpadoch a 

súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve. 

2. Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je 

právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu 

vykonávaj ú a pre fyzické osoby j e pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva. 

3. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14 - 

držiteľa odpadu podľa zákona č. 79/2015 Ž. z. o odpadoch. 

4. Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady správne zaraďovať a zhromažďovať 

vytriedené podľa druhov odpadov a poddruhov (katalógových čísiel uvedených vo vyhláške 

MŽP SR č. 365/2015 Ž. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov), zabezpečiť pred 

znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a zabezpečiť spracovanie v 

zmysle hierarchie odpadového hospodárstva v súlade so zákonom o odpadoch. 

5. Pôvodca odpadu je povinný viesť evidenciu a ohlasovať údaje z evidencie príslušnému 

okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 14 ods. 1 písm. f) a g) 

zákona o odpadoch, v súlade s ustanovením § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Ž. z. o 

evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. 

6. Ak sa nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný 

počas stavebných prác použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol 

vykopaný, nejde o odpad. Inak sa považuje za odpad, s ktorým je potrebné naložiť v súlade so 

zákonom o odpadoch. 



 

Strana 10 z 16 
 

7. Investor (pôvodca) komunálnych odpadov je povinný okrem iného zapojiť sa do 

systému zberu komunálnych odpadov v obci aj pre komodity sklo, kovy, biologicky 

rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov. 

8. Investor odovzdá tunajšiemu úradu doklady o odbere odpadov vzniknutých z realizácie 

stavby a ich následnom spracovaní oprávnenou osobou, pre účely vyjadrenia v kolaudačnom 

konaní v zmysle § 99 ods. l písm. b) bod 5 zákona o odpadoch. 

 

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

pre účely vydania územného rozhodnutia a stavebného 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. 

 

SPP distribúcia, a.s. 

Vyjadrenie č. D/NS/0008/2020/Šč zo dňa 03.01.2020 

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 vydaním stavebného povolenie na vyššie uvedenú stavbu 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 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 nariadení do vzdialenosti 100 m, - stavebník je povinný oznámiť začatie 

prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. 

Rudolf Hirner, tel.č. +421 33 242 3300) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác, 

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 

činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu 

kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, 

rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,  

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 

realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, 

- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na 

každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až 

po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia 

strojových mechanizmov,  

- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 

kontaktovať pred zasypaním’: výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu 

obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej 

fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,  

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia 

s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, 

odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené 

proti poškodeniu,  

- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili 

jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky 

zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,  

http://www.spp-distribucia.sk/
http://www.spp-distribucia.sk/
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- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď 

ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727, upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých 

prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú 

inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo 

bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o 

energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia 

môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, 

prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného 

zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,  

- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 

Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky 

uvedené v Zápise ž vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických 

pravidiel pre plyn (TPP) najmä 906 01, 702 02, 702 01,702 12 ,  

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo 

ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, - stavebník je povinný pri súbehu a 

križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať 

minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, stavebník nesmie 

v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike 

umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod., 

OSOBITNÉ PODMIENKY: 

- treba dbať hlavne na križovanie a súbeh s distribučným plynovodom - ochranné a 

bezpečnostné pásma (hlavne podľa TPP 906 01) 

UPOZORNENIE: 

Orientačné znázornenie nie je možné samostatne, t.j. bez tohto stanoviska, použiť. Toto 

stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a 

bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania. 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 2.1. 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. 

 

BVS, a.s. 

Vyjadrenie č. 277699/2020/Th zo dňa 13.08.2020 

NAVRHOVANÉ RIEŠENIE 

Projekt rieši vytvorenie nového bezbariérového priechodu pre chodcov na ceste 01/1056 pri 

križovatke s Malogútorskou ulicou a zároveň návrh chodníka cez obecný park v centre obce 

Hamuliakovo. 

 

VYJADRENIE BVS 

K stavbe „Bezbariérový priechod pre chodcov cez cestu 111/1056“ nemáme námietky, len ak 

budú splnené nasledovné podmienky BVS: 

/. 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). 

2. Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s 

vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma 
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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 ä 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). 

5. K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je 

potrebné doložiť situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných 

vodohospodárskych zariadení v danej lokalite. . 

6. Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi 

zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického 

vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov. 

7. Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi 

požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom 

rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklopy, šachty, signalizačné 

zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí 

pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV a DOOV. 

8. Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť 

príslušnému pracovníkovi DDV a dOoV. 

9. Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných 

stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný 

na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a 

príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej 

komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom 

vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa. 

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. 

 

SPP Distribúcia a.s. 

Vyjadrenie č. TD/NS/0322/2020/Šč zo dňa 30.06.2020 

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 vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu 

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 sídle SPP-D (www.sop-distribucia.sk1). 

- 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, 
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- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 

zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Rudolf Hirner, email: rudolf.hirner@spp-distribucia.sk) 

najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia 

prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať pod net na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), 

ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme 

plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-

€ až 150 000,-€. 

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 

činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly 

prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie 

(obnovy) plynárenských zariadení, 

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 

realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, 

- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na 

každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po 

predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových 

mechanizmov, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie, 

- pred realizáciou akýchkoľvek prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení iným 

spôsobom ako ručne, je stavebník povinný predložiť SPP-D na schválenie realizačnú 

projektovú dokumentáciu a požiadať SPP-D o udelenie súhlasu na vykonávanie prác, 

- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je 

povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Ivan Lipovský, email: 

ivan.lipovsky@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského 

zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude 

zaznamenaný do stavebného denníka, 

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a 

manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie 

SPP-D, 

- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia 

zabezpečené proti poškodeniu, 

- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili 

jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky 

zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu, 

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť 

ihneď ohlásené SPP-D na tel.č.: 0850 111 727, 

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských 

zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za 

porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia 

uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, 

poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného 

ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania 

prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. 

Trestný zákon, 

- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 

Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky 

uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických 

pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02, 702 12, 906 01, 

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení 

a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 

plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 

a TPP 906 01, 
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- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 

Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod., 

OSOBITNÉ PODMIENKY: 

- treba dbať hlavne na križovanie a súbeh s distribučným plynovodom - ochranné a 

bezpečnostné pásma (hlavne podľa TPP 906 01) 

UPOZORNENIE: 

Orientačné znázornenie nie je možné samostatne, t.j. bez tohto stanoviska, použiť. 

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

bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania. 

-  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 30. 6. 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. 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.mesto 

Záväzné stanovisko č. HŽP/10209/2020 zo dňa 14.07.2020 

Súhlasí sa s návrhom žiadateľa Obce Hamuliakovo na územné a stavebné konanie stavby 

„Bezbariérový priechod pre chodcov cez cestu III/1056 pri Malogútorskej ulici v obci 

Hamuliakovo“ na pozemku reg. E parc. č. 360/1 v kat. úz. Hamuliakovo. 

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku 

Stanovisko č. ORHZ-PK2—2020/001781-2 zo dňa 07.07.2020 

Na Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku bola dňa 30. 06. 2020 

doručená žiadosť o posúdenie projektovej dokumentácie stavby „Bezbariérový priechod pre 

chodcov cez cestu III/1056 pri Malogútorskej ulici v obci Hamuliakovo, pare. č. 360/1, k. ú. 

Hamuliakovo“, investor: Obec Hamuliakovo. 

Nakoľko sa v súlade s § 1 odsek 2 písm. f.) vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní 

stavieb, citovaná vyhláška na Vašu stavbu nevzťahuje, Vám v prílohe predloženú projektovú 

dokumentáciu vraciame späť. 

 

Progres TS, s.r.o. 

Záväzné stanovisko zo dňa 06.07.2020 

v záujmovom území obec Hamuliakovo, katastrálne územie Hamuliakovo, pare. č. 360/1, 

názov stavby: „Bezbariérový priechod pre chodcov cez cestu III/l 056 pri Malogútorskej ulici“, 

máme položené rozvody káblového distribučného systému. 

Týmto listom by som Vás chcel zároveň požiadať, aby ste si u nás písomne objednali minimálne 

15 pracovných dní vopred vytýčenie daných sietí. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Námietky účastníkov konania neboli 

vznesené. 

 

Odôvodnenie 

 

Stavebník podal dňa 26.10.2020 žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Týmto dňom bolo 

začaté konanie. Stavba bola umiestnená územným rozhodnutím č. Ks-2651/1375/2020/UR/Kz 
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zo dňa 26.10.2020 právoplatným dňa 13.11.2020, ktoré vydala obec Kalinkovo, stavebný úrad. 

Nakoľko žiadosť bola kompletná, stavebný úrad dňa 27.11.2020 listom č. 

OÚHAM/987/3073/2020-Mi, oznámil začatie konania účastníkom konania a dotknutým 

orgánom, pričom určil lehotu na podanie námietok v trvaní 7 pracovných dní odo dňa doručenia 

predmetného oznámenia. Predložená žiadosť bola ďalej preskúmaná z hľadísk uvedených v §62 

a §63 stavebného zákona, bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy 

spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či  ohrozené práva a oprávnené záujmy vlastníkov 

susedných nehnuteľností, ako i ostatných účastníkov konania.  
 

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií 

požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre 

napojenie so sietí technického vybavenia a ich stanoviská.  

 

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Stavebný 

úrad priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vzdaniu stavebného 

povolenia. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedený vo výroku rozhodnutia. 

 

Vlastnícky vzťah k pozemku bol preukázaný na podklade listu vlastníctva č. 1105 k pozemku 

reg. „E“ s parc. č. 360/1. 

 

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

v znení neskorších predpisov, nevyrubuje. 

  

Upozornenie: 

 

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa so stavbou nezačalo 

do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť .  

 

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle §52 

ods.1 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. 

 

Stavba môže byť užívaná až po vydaní právoplatného kolaudačného 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 127, 900 

43 Hamuliakovo. Odvolacím orgánom, ktorý rozhodne o odvolaní je Okresný úrad Bratislava, 

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní 

všetkých opravných prostriedkov. 
 

 

 

 Ing. Ludmila Goldbergerová  

 starostka obce 
 

 

 

 

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

 

Rozdeľovník 

Doručí – účastníci konania: 

1. Obec Hamuliakovo, Dunajská ul. 127/18, 900 43 Hamuliakovo, (navrhovateľ) 
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2. JOSSIK spol. s r.o., Ing. Jaroslav Sekerka, Okružná 22, 900 27 Bernolákovo, (projektant) 

Doručí sa verejnou vyhláškou:  

3. 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) 

Doručí sa – dotknuté orgány:   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18. Okresný úrad v Senci Odbor ŽP, PVnŽP, Hurbanova 21, Senec,  903 01 

Na vedomie: 

19. a/a 

 

Tento dokument má povahu verejnej vyhlášky podľa §61 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  rozhodnutia pre stavebníka: 1x  overená projektová  dokumentácia 


