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Obec Hamuliakovo 
 

900 43 Hamuliakovo 

 Č. j.: OÚHAM/149/1137/2021-Mi dňa 27.04.2021 

  

 

 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

 

Stavebník, spoločnosť Avalanche Group s.r.o., Starhradská 4, 851 05 Bratislava, IČO: 36 

839 485, (korešpondenčná adresa: Lúčna 18, 900 41 Rovinka) podal dňa 26.10.2020 žiadosť o 

vydanie stavebného povolenia na „IBV Hamuliakovo-východ, stredný hon“ stavebný objekt: 

SO 02.02 Bytový dom s polyfunkčným objektom na pozemku reg. „C“ s parc. č. 638/186, 

v k.ú. Hamuliakovo v obci Hamuliakovo, (parc. č. 638/240, 638/242, 638/245, 638/247 – 

bytový dom, 638/248, 638/246, 638/249, 638/241, 638/238, 638/239, 638/243, 638/244 – 

spevnené plochy, parkoviská, domové rozvody elektriny, vodovodu, kanalizácie a plynovodu, 

dažďová kanalizácia, oplotenie, podľa GP č. 57/01/2019, ktorý dňa 18.10.2020 vyhotovila 

a dňa 25.01.2020 autorizačne overila Ing. Bibiana Velčková, č. osvedč. 893, GEOsys, s.r.o., 

Rezedová 25/B, 821 01 Bratislava, IČO: 35 849 894, overeným Okresný úradom Senec, 

katastrálnym odborom pod č. G1-118/2021 dňa 09.02.2021). 

 

Obec Hamuliakovo, stavebný úrad príslušný podľa § 117 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  „IBV Hamuliakovo-východ, stredný hon“ stavebný objekt: SO 02.02 Bytový dom 

s polyfunkčným objektom na pozemku reg. „C“ s parc. č. 638/186, v k.ú. Hamuliakovo v obci 

Hamuliakovo, (parc. č. 638/240, 638/242, 638/245, 638/247 – bytový dom, 638/248, 638/246, 

638/249, 638/241, 638/238, 638/239, 638/243, 638/244 – spevnené plochy, parkoviská, 

domové rozvody elektriny, vodovodu, kanalizácie a plynovodu, dažďová kanalizácia, 

oplotenie, podľa GP č. 57/01/2019, ktorý dňa 18.10.2020 vyhotovila a dňa 25.01.2020 

autorizačne overila Ing. Bibiana Velčková, č. osvedč. 893, GEOsys, s.r.o., Rezedová 25/B, 821 

01 Bratislava, IČO: 35 849 894, overeným Okresný úradom Senec, katastrálnym odborom pod 

č. G1-118/2021 dňa 09.02.2021) sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 Vyhl. MŽP SR č. 

453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v spojení s §§ 

46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „správny poriadok“)   

  

povoľuje. 
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Popis stavby: 

Bytový dom s dvomi bytovými jednotkami a dvomi apartmánovými priestormi s dvoma 

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

nepodpivničený, nepravidelného obdĺžnikového pôdorysu. Jednotlivé bytové jednotky sú 

umiestnené vedľa seba pričom každá z nich je situovaná na dvoch nadzemných podlažiach. 

Maximálna zastavaná plocha stavby bude 273,67m2. Bude vybudovaných 10 parkovacích 

miest pre každú stavbu bytového domu. 

 

Stavba obsahuje: 

Legenda miestností Plocha v m2 

Byt A 

1 NP  

Zádverie 6,19 

Chodba 8,11 

Spoločenská miestnosť 26,57 

Kuchyňa 8,93 

Technická miestnosť 5,76 

2 NP  

Chodba 3,81 

Izba 12,74 

Izba 14,83 

Izba 13,89 

Kúpeľňa 5,43 

Apartmánový priestor B 

1 NP  

Zádverie 3,75 

Chodba 10,16 

Spoločenská miestnosť 25,57 

Kuchyňa 6,77 

Technická miestnosť 3,52 

Kúpeľňa 3,44 

2 NP  

Chodba 3,81 

Izba 12,33 

Izba 14,32 

Izba 13,46 

Kúpeľňa 4,87 

Apartmánový priestor C 

1 NP  

Zádverie 3,75 

Chodba 10,16 

Spoločenská miestnosť 25,57 
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Kuchyňa 6,77 

Technická miestnosť 3,52 

Kúpeľňa 3,44 

2 NP  

Chodba 3,81 

Izba 12,33 

Izba 14,32 

Izba 13,46 

Kúpeľňa 4,87 

 

Zastavaná plocha stavby: 270,00m2 

Úžitková plocha stavby: 416,56m2 

 

Úžitková plocha / obytná plocha bytov:  

Byt A  – 106,28m2 / 68,03m2 

Byt B  – 102,00m2 / 65,65m2 

Byt C – 102,00m2 / 65,65m2 

Byt D  – 106,28m2 / 68,03m2 

 

Spoločné priestory – 22,84m2 

 

Umiestnenie stavby: 

Stavba bude umiestnená v súlade s rozhodnutím o umiestnení stavby, ktoré vydala Obec 

Hamuliakovo pod č. 59-151-H-2017-Mi-6 dňa 21.05.2017 a ktoré sa stalo právoplatným dňa 

21.06.2017. 

 

Napojenie na komunikačnú sieť: komunikácia na pozemku reg. „C“ s parc. č. 638/190, 

povolená rozhodnutím obce Hamuliakovo č. OÚHAM/117/2405/2020-Mi zo dňa 24.09.2020 

právoplatným dňa 29.10.2020. 

 

Napojenie na rozvodné siete a kanalizáciu: elektrická prípojka NN (existujúca), vodovodná 

prípojka (existujúca), kanalizačná prípojka (existujúca), plynová prípojka (existujúca). 

 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude zhotovená podľa projektovej dokumentácie, ktorú vyhotovil Ing. Peter 

Strapko, č. osvedč. 6446*I1, Beeli s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná, IČO: 46 646 515. 

2. 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. 

3. 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. 

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

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

5. Stavba bude dokončená najneskôr do  36 mesiacov od dátumu právoplatnosti tohto 

rozhodnutia. 

6. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky prostredníctvom spoločnosti Avalanche Group 

s.r.o., Starhradská 4, 851 05 Bratislava, IČO: 36839485. 

7. Funkciu stavebného dozoru na stavbe bude vykonávať Ladislav Balog, ev. č. 08439*10-

20*. 

8. 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. 

9. 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). 

10. Stavebník je povinný podľa §66 ods. 3 písm. h)  stavebného zákona oznámiť začatie stavby 

stavebnému úradu na adresu Dunajská 127, 900 43 Hamuliakovo. 

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

štítkom „STAVBA POVOLENÁ“ a ďalej s údajmi 

- názov stavby, 

- číslo stavebného povolenia a označenie stavebného úradu ktorý stavbu povolil,  

- názov a sídlo stavebníka, 

- názov a sídlo zhotoviteľa, 

- meno stavbyvedúceho,  

- číslo stavebného povolenia a označenie stavebného úradu ktorý stavbu povolil,  

- termín začatia stavby,  

- termín ukončenia stavby. 

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

podzemných vedení u ich správcov. 

13. 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. 

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

platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov konania. 

15. Dažďové vody z RD a spevnených plôch  je stavebník povinný likvidovať na vlastnom 

pozemku bez vytekania na verejné priestranstvo (chodník, miestna komunikácia) a na 

cudzie nehnuteľnosti. 

16. Stavebník je povinný vyhradiť zodpovedajúci priestor na vlastnom pozemku pre 

umiestnenie nádob na separovaný zber domového odpadu.  

17. 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.  
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18. Ku kolaudačnému konaniu požadujeme predložiť certifikáty preukázania zhody, prípadne 

technické osvedčenia na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarno-technické 

charakteristiky podľa spracovanej projektovej dokumentácie v časti požiarna ochrana. 

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

 

Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:  

 

Západoslovenská distribučná a.s.  

Stanovisko zo dňa 26.02.2021 

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 9.2.2021 vydáva nasledovné záväzné stanovisko k projektovej 

dokumentácii podľa § 14Cb Stavebného zákona pre účely pre účely stavebného konania: 

Požadovaná energetická bilancia pre 21 bytových jednotiek a 3 polyfunkčné objekty v šiestich 

bytových domoch je 360 kW inštalovaných a maximálna rezervovaná kapacita je 126 kW. 

Pre jednotlivé odberné miesta nebude požadované pripájanie dvoj tarifných meraní. 

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. súhlasí s vydaním stavebného povolenia na 

stavbu: Tri bytové domy a tri bytové domy s polyfunkčným objektom v rámci stavby IBV 

Hamuliakovo - Východ, Stredný hon, 

Investor: Avalanche Group, s..r.o., Starhradská 4, 851 05 Bratislava podľa predloženej 

projektovej dokumentácie za týchto podmienok: 

1. Hore uvedená stavba bude napojená z vyprojektovanej NN káblovej distribučnej siete z novej 

NN rozpojovacích istiacich skrini 1-SR, 2-SR, 3-SR, 4-SR po jej vybudovaní a uvedení do 

prevádzky za predpokladu vybudovania šiestich nových NN káblových prípojok káblom 

NAYY-J 4 x 25 mm2 a šiestich skupinových elektromerových rozvádzačov pre štyri odberné 

miesta na vlastné náklady žiadateľa pričom deliacim miestom budú poistkové spodky v hore 

uvedených NN rozpojovacích istiacich skriniach SR. Vyprojektovaná NN káblová distribučná 

sieť bude vybudovaná ako súčasť stavby „IBV Hamuliakovo - Východ, Stredný hon" pričom 

vybudovanie NN rozvodov, ktoré budú mať distribučný charakter zabezpečí v rámci vlastnej 

investície spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. na základe Zmluvy pripojení 

odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy č. 170000149, ktorú 

uzatvorila spoločnosť Avalanche Group, s.r.o., so spoločnosťou Západoslovenská distribučná, 

a.s.. 

2. Skupinové elektromerové rozvádzače budú umiestnené na verejne prístupnom mieste na 

hranici pozemku tak, aby boli prístupné pracovníkom energetiky v každú dennú a nočnú dobu 

- zodpovedný investor. 

3. Pripojenie budúcich koncových odberateľov bude riešené samostatne na základe Zmlúv o 

pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľov do distribučnej sústavy spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a.s., po vydaní kolaudačného rozhodnutia stavby. 

4. Hlavný istič pred elektromerom bude 3 x 20 A char. B pre všetky odberné miesta.5 Žiadanie 

rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, 
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a.s. (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 zákona 251/2012 Z. z. o 

energetike a jeho noviel. 

6. 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 WN, Čulenova č. 

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

7. Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých WN, VN a NN vedení definovaných 

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

ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej 

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

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

pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti WN, VN a NN vedení. 

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

aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti 

Západoslovenská distribučná. 

9. 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.. 

10. 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. 

Toto stanovisko nenahrádza vyjadrenie vlastníka/spoluvlastníka pozemku Západoslovenská 

distribučná/Západoslovenská energetika, a.s.. 

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

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

5061 3141, fax: +421-(0)2-5061 3191, kamil.stefikrazsdis.sk 

 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

Stanovisko č. 4786/2021/Th zo dňa 08.03.2021 

Žiadosťou zo dňa 11,02.2021 ste nás požiadali o vyjadrenie k projektovej dokumentácii k 

stavebnému konaniu pre stavbu: 3 x Rodinný dom a 3x Bytový dom s polyfunkčným objektom. 

Z hľadiska BVS k technickému riešeniu zásobovania pitnou vodou a k odvádzaniu a čisteniu 

odpadových vôd v zmysle § 17 ods. 2 písm. i) a § 18 ods. 2 písm. i) zákona č. 442/2002 Z. z. o 

verejných vodovodoch, a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov zaujímame 

nasledovné stanovisko: 

EXISTUJÚCI STAV 

V súčasnosti podľa popisu v žiadosti nie sú hore uvedené nehnuteľnosti pripojené na verejný 

vodovod a nie sú pripojené na verejnú kanalizáciu. 

NAVRHOVANÉ RIEŠENIE 

Zásobovanie vodou 

• Zásobovanie vodou bytových domov je navrhnuté pomocou jestvujúcich vodovodných 

prípojok DN 32, (dimenzia z projektu, zodpovedný projektant Ing. Rastislav Baška), ktorá sú 

napojené na verejný vodovod vedený v miestnej komunikácii. 
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• Vodomerné šachty pre navrhované bytové domy sú navrhnuté (s vnútornými rozmermi 90-

)x1200x1800 mm) za hranicou pozemku. 

• Vo vodomernej šáchte je navrhnuté osadiť fakturačný vodomer pre každý bytový dom na 

meranie spotreby vody. 

• Potreba vody pre bytový dom 16 osôb je vypočítaná: Qp = 2320 l/deň 

Odvádzanie odpadových vôd 

• Odvádzanie odpadových vôd z predmetných nehnuteľnosti je navrhnuté pomocou 

jestvujúcich kanalizačných prípojok D 160 PVC, ktoré sú napojené do verejnej kanalizácie 

vedenej v danej lokalite. 

• Na každej kanalizačnej prípojke je na pozemku investora za hranicou nehnuteľnosti navrhnutá 

revízna šachta. 

• Odvádzanie vôd z povrchového odtoku /zrážkových vôd/ je navrhnuté do vsakovacieho 

systému na pozemku investora. 

VYJADRENIE BVS 

Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodu a kanalizácie, požadujeme 

rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení a súčasti podľa 

§ 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 

Pásma ochrany určené podľa predpisov do účinnosti Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných 

vodovodoch a kanalizáciách a výnimky z nich zostávajú zachované. 

K stavbe: „3x Bytový dom s nebytovými priestormi ( v súlade s predloženou koordinačnou 

situáciou )“ nemáme námietky, ak cez predmetnú a so stavbou súvisiace nehnuteľnosti nie sú 

trasované rozvody vodovodov a kanalizácií BVS, vrátane ich súčastí a bude dodržané ich 

pásmo ochrany 

 

V danej lokalite sa nenachádzajú zariadenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v 

majetku alebo v prevádzke BVS, a.s. 

BVS si vyhradzuje právo zmeny vyjadrenia na základe novozistených skutočností. Vyjadrenie 

BVS je platné dva roky. 

 

SPP – Distribúcia, a.s. 

Vyjadrenie č. TD/NS/0147/2021/Pe zo dňa 01.03.2021 

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 

(bez jej plynofikácie) za dodržania nasledujúcich podmienok: 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY 

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

povinný , požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom 

online formuláru zverejneného na webovom r íc'le SPP-D www.sop-distribucia.sk (časť E-

služby), 

- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky 

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

do rozsahu 100 m bezplatne, 

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby 

z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, 
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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 ochranní m pásme plynárenských zariadení, 

- stavebník e povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 

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

distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V 

prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže 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,- €, 

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

stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako 

„STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu - vysokotlakého (ďalej ako 

„VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to 

výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania 

STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie, 

- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od 

obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL 

plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník, povinný v mieste križovania s 

plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k 

plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou 

pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy 

vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú 

neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,  

- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL 

plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou 

metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D 

realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na 

vykonávanie takýchto prác, 

- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond 

vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané, 

- 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, 

- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas 

celej doby ich odkrytia proti poškodeniu, 

stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D 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, 
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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, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu 

ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,  

- upozorňujeme, že SPP-Ó 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,- € už 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 700 02, 

- 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, 

- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa 

distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani 

umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod., 

- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa 

distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby, 

- žiadne 

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-I? 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 1. 3. 2022, ak stavebník túto lehotu zmešká, 

je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska. 

V prípade, že stavba má byť v budúcnosti pripojená na distribučnú sieť prevádzkovanú SPP-

D, je stavebník povinný pred začatím stavebného konania overiť dostupnosť a kapacitu 

distribučnej siete a to podaním žiadosti o pripojenie do distribučnej siete na predpísanom 

tlačive, alebo elektronicky, prostredníctvom aplikácie zverejnenej na webovom sídle SPP-D 

(www.spp-distribucia.sk) 

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 predpise 

v, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané. 
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Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy 

ochrany prírody a krajiny 

Vyjadrenie č. OU-SC-OSZP-2021/003603-002 zo dňa 11.02.2021 

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 vyjadrenie:  

1. 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 mokradové ekosystémy lužných lesov zvyškov 

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

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

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

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

upozorňujeme, že mimo zastavaného územia obce sa podľa zákona vyžaduje súhlas na výrub 

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

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

rozhodnúť obec Hamuliakovo orgán ochrany prírody a krajiny. 

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

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

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

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

poškodenia drevín 

6. Pri stavebnej činnosti rešpektovať hlavne § 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 odpadového 

hospodárstva 

Vyjadrenie č. OU-SC-OSZP-2021/003734-002 zo dňa 22.02.2021 v znení Opravy chyby 

v písomnom vyhotovení vyjadrenia č. OU-SC-OSZP-2021/003734-003 zo dňa 01.03.2021  

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

hospodárstva ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 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“) prijal dňa 09.02.2021 žiadosť stavebníka Avalanche 

Group s.r.o., Starhradská 4, 851 05 Bratislava o vydanie vyjadrenia k stavebnému konaniu: 

„IBV Hamuliakovo-východ, stredný Hon“, parc. č. 638/228, 638/229, 638/230, 638/231, 

638/232, 638/233, 638/234, 638/235, 638/236, 638/237, 638/116, 638/239, 638/240, 638/241, 

638/242, 638/243, 638/244, 638/245, 638/246, 638/247, 638/248, 638/249, 638/251, 638/252, 
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638/253, 638/254, 638/255, 638/256, 638/257, 638/258, 638/259, 638/260, 638/261, k.ú. 

Hamuliakovo, okres Senec". 

Po preskúmaní žiadosti a na základe doručených podkladov podľa § 99 ods. l písm. b) bod 2. 

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

nemá námietky proti realizácii predmetnej stavby. 

Predpoklad vzniku odpadov pri vykonávaní stavebnej činnosti: 

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

odpadov: 

Číslo Názov druhu Množstvo 

(t) Kat. 

15 01 06 zmiešané obaly 0,4 O 

17 01 01 betón 1,2 O 

17 01 02 tehly 0,14 O 

17 01 03 škridly a obkladový materiál a keramika 0,08 O 

17 02 01 drevo 0,08 O 

17 02 02 sklo 0,33 O 

17 02 03 plasty 0,8 O 

17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 0,8 O 

17 04 05 železo a oceľ 0,70 O 

17 06 04 izolačné materiály 0,7 O 

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

09 03 1,2 O 

1. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. 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 vykonávajú 

a pre fyzické osoby je 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 Z. 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 Z. 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 Z. 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. 

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. 
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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. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch. 

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

pre účely 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. 

 

Okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor 

Rozhodnutie č. OU-SC-PLO-2020/007088-011 zo dňa 13.08.2020 právoplatné dňa 

18.08.2020 

Okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor podľa § 17 ods. 1 a 6 zákona č. 57/2013 Z. z., 

ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej 

pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania 

životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len zákon)  

 

I. Odníma poľnohospodársku pôdu natrvalo 

na účel stavebného zámeru „IBV Hamuliakovo - Východ, Stredný hon, objekty: SO Rodinný 

dom typ A ( 8x), SO Rodinný dom typ A1 ( 2x), SO Bytový dom ( 3x), SO Bytový dom s 

občianskou vybavenosťou ( 3x), SO Miestna obslužná komunikácia, SO Kanalizácia, SO 

Vonkajšia kanalizácia dažďová, SO Vodovod, SO STL plynovod, SO NN káblové rozvody, SO 

NN prípojky, SO Verejné osvetlenie “ celkovo o výmere 12 959 m2, v katastrálnom území 

Hamuliakovo, nasledovne: 

 
Rozsah a hranice trvalého odňatia sú zakreslené v Geometrickom pláne č. 57/2019 úradne 

overený Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom dňa 27.11.2019 pod č. Gl- 

2263/2019. 

Pozemok sa nachádza mimo zastavaného územia obce vytýčeného lomovými bodmi 

zastavaného územia obce, ktoré boli premietnuté do odtlačkov katastrálnych máp k 1. januáru 

1990. 

 

II. podľa § 17 ods. 6 písm. d) zákona s ch vaľ uje „Bilanciu skrývky humusového horizontu 

poľnohospodárskej pôdy“ vyhotovenú - RNDr. Silvia Lazúrová PEDOCONSULT, Nábrežie 4. 

Apríla 1868/16, 031 01 Liptovský Mikuláš 

 

III. podľa § 17 ods. 6 písm. e) zákona ukladá 
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1. podmienky na zabezpečenie ochrany poľnohospodárskej pôdy: 

- vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy odnímanej natrvalo a 

zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na základe vypracovanej bilancie skrývky 

humusového horizontu, schválenej v bode II. tohto rozhodnutia, 

-  zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu odňatú týmto rozhodnutím až 

do realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín. 

 

IV. podľa § 17 ods. 7 zákona právoplatné rozhodnutie je podkladom na vyznačenie zmeny 

druhu pozemku v katastri nehnuteľností na ostatnú plochu. 

 

V. podľa § 17 ods. 8 zákona toto rozhodnutie je platné len na odsúhlasený zámer. 

 

VI. podľa § 17 ods. 10 zákona toto rozhodnutie stratí platnosť, ak do troch rokov od 

právoplatnosti rozhodnutia nebola pôda použitá na zámer uvedený v bode I. tohto rozhodnutia. 

 

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Pezinku 

Stanovisko č. ORHZ- PK.-2021/000317-2 zo dňa 22.02.2021 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranné zboru v Pezinku posúdilo podľa § 28 zákona NR 

SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40b 

vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v 

znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej 

bezpečnosti stavby pre stavebné konanie „IBV HAMULIAKOVO - VÝCHOD, STREDNÝ 

HON Hamuliakovo, stavebný obj.: SO 01, parc. č. 638/194-226, 638/186, k.ú. Hamuliakovo, 

stavebný obj.: SO 02. parc. č. 638/228-261, 638/116, k.ú. Hamuliakovo" investora 

AVALANCHE GROUP s.r.o., Starhradská 4, 851 05 Bratislava a s riešením protipožiarnej 

bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. 

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie 

nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

/stavebný zákon' v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou 

dokumentáciou stavby požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní. 

 

Progres – TS, s.r.o. 

Vyjadrenie zo dňa 04.12.2018 

Ohľadom uvažovanej stavby „1BV Hamuliakovo - východ, stredný hon" dávame toto písomné 

záväzné stanovisko. S výstavbou súhlasíme za podmienok plne rešpektovania existujúcej 

verejnej telekomunikačnej siete KDS (káblového distribučného systému) a plne rešpektovania 

jej ochranných pásiem a za podmienok splnenia zákonných podmienok na výstavbu dané 

platnými zákonmi SR. 

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

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

sme vykonali do predloženej projektovej dokumentácie pre územné konanie, okrem prípojok 

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

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

a splniť nasledujúce podmienky v rozsahu tohto vyjadrenia stanovené vlastníkom existujúcej 

siete KDS, spoločnosťou PROGRES-TS, s.r.o. (ďalej len PROGRES) a to najmä: 
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2. Pred začatím prác je potrebné si objednať priestorové vytýčenie sietí a zariadení písomne na 

adrese: PROGRES-TS, s.r.o., Kosodrevinová 42,82107 Bratislava, min. 10 pracovných dní 

pred požadovaným termínom vytýčenia, podľa rozsahu a druhu vytýčenia. Pre vytýčenie 

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

žiadame pripojiť toto vyjadrenie. 

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 ľ.z. a príslušných 

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

práce - výkopv 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 91251. 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 hĺbiacestroje 

a pretláčacie stroje) a vo vymedzenej ploche ochranného pásma vedení a zariadení KDS 

vykonávali len ručný výkop I 

6. Upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +- 

30cm od skutočného uloženia a vyznačenej polohy. 

7. Overiť si uloženie siete KOS ručnými sondami {vzhľadom na to, že nezodpovedáme za 

zmeny priestorového uloženia KOS vykonané bez nášho vedomia). 

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

a zariadeniami KOS 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 KOS 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 zahrnom previesť zhutnenie zeminy pod trasou KDS. spätný zásyp trasy realizovať 

triedeným štrkom, obnoviť značenie ochrannou fóliou, prípadne markermi. 

12. Zabezpečiť dodržanie zákazu zriaďovania skládok a budovania akýchkoľvek zariadení nad 

trasou KDS. 

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

proti mechanickému poškodeniu vedení KDS. 

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

15. Pri poškodení telekomunikačných vedení a zariadení KDS spoločnosti PROGRES 

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

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

skriňami, 
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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 ma platnosť 6 mesiacov odo dňa vystavenia 

Slovak Telekom a.s. 

Vyjadrenie č. 6612103234 zo dňa 07.02.2021 

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

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

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a 

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

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

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

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

podľa bodu 3. 

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý 

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

s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej 

dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych 

podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti 

povereného správou sieti: Juraj Csiba, juraj.csiba@telekom.sk, +421 2 58829621 

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

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

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

narušeniu ochranného pásma. 

5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa 

§ 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

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

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

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

súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

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

elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 

rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku 

8. Prílohy k vyjadreniu: 

- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: 

V § 67e ods. 1 zákona c. 351/2011Z.z.o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, 

aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami 

vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené 

vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej. 



 

Strana 16 z 20 
 

 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 

Vyjadrenie č. SC SVP OZ BA 578/2021/3 zo dňa 12.03.2021 

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

dňa 10.02.2021 požiadali o vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby „IBV Hamuliakovo 

- Východ, Stredný hon, 3x BD a 3x BD s polyfunkčným objektom“, navrhnutej na pozemkoch 

reg. K.N-C pare, č.: 638/116, 638/186 a 638/194-283 vk. ú. Hamuliakovo. Projektovú 

dokumentáciu pre stavebné konanie v častiach Zdravotechnická inštalácia vypracovala 

spoločnosť BELLI, s.r.o., Bojná 329, 956 01 Hojná v termíne 04/2020. K pôvodnej PD Vám 

naša organizácia vyhotovila negatívne vyjadrenie značky CS SVP OZ BA pod číslom 

578/2021/J dňa 22.02.2021. Prepracovanú projektovú dokumentáciu o dažďovú kanalizáciu zo 

striech a zaolejovanú dažďovú kanalizáciu zo spevnených plôch a parkovísk ste nám predložili 

na opätovné vyjadrenie dňa 09.03.2021. 

Projektová dokumentácia rieši stavbu troch bytových domov a troch bytových domov s 

nebytovými priestormi. Objekty sú navrhnuté ako murované dvojpodlažné stavby každý so 

zastavanou plochou 272 nf tzn. spolu 6 x 272 m2. Pred každým objektom je navrhnutých 10 ks 

exteriérových parkovacích miest. Zásobovanie 3 bytových domov a 3 BD s nebytovými 

priestormi pitnou vodou je navrhnuté z verejného vodovodu s vodovodnými prípojkami DN32. 

Ročná potreba pre jeden bytový dom bola podľa predloženej PD vypočítaná na 846,8 m3/rok. 

Ohrev TÚV je navrhnutý zásobníkovými ohrievačmi vody Viessmann Vitocel 100-W s 

objemom 150 1. Splaškové odpadové vody z bytových domov sa odvedú cez navrhované 

kanalizačné prípojky DN150 do jestvujúcej verejnej kanalizácie. Dažďové vody zo striech 

bytových domov sa odvedú dažďovou kanalizáciou cez filtračnú šachtu do navrhovaných 

vsakovacích studní DN300 o hĺbke 10,0 m p.t. (pre každý objekt bude samostatná vsakovacia 

studňa). Celkový objem dažďových vôd z jednej strechy o ploche 272 m2 resp. z jedného 

bytového domu bol podľa predloženej PD vypočítaný 6,80 1/s (tzn. pri navrhovanom 15-min. 

daždi s výdatnosťou 250 1/s.ha). Dažďové vody zo spevnených plôch resp. parkovísk sa odvedú 

líniovým odvodňovacím žľabom, ďalej dažďovou kanalizáciou do ORL typu ACO Oleopator-

C FST NS6 SF600 s výstupnou hodnotou znečistenia v ukazovateli NEL menej ako 0,1 mg/1 a 

s max. prietokom 6.1/s, ďalej do revíznej šachty a nakoniec do horeuvedenej vsakovacej studne. 

Dažďové vody zo spevnených plôch resp. parkovísk o rozlohe 178 m2 (pre jeden bytový dom) 

boli podľa predloženej PD vypočítané pri navrhovanom daždi s intenzitou 200 1/s.ha na 3,56 

1/s. K vypúšťaniu zrážkových vôd do vsaku bol spracovaný aj kladný HG posudok 

spoločnosťou Hydrant, s.r.o., Stupavská 34, 831 06 Bratislava v termíne 03/2021. 

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

vnútorných vôd Šamorín s realizáciou uvedenej aktivity súhlasí, 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. 

3. Dažďové vody z parkovacích miest pre motorové vozidlá musia byť zaústené do odlučovača 

ropných látok, ktorý musí mať podľa nariadenia vlády č. 269/2010 Z. z. výstupnú hodnotu v 

ukazovateli NEL menšiu ako 0,1 mg/I. 

4. Parkoviská a spevnené plochy navrhovaného objektu musia byť upravené tak, aby nedošlo k 

úniku zaolejovaných vôd do okolitého terénu a zároveň musí byť zabránené prítoku iných 
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dažďových vôd z okolitého územia na tieto plochy. Uvedené plochy musia byť izolované a 

odolné voči pôsobeniu ropných látok. 

5. Podľa § 21, ods. 1, písm. c, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, je na vypúšťanie odpadových 

vôd do povrchových vôd alebo podzemných vôd potrebné povolenie na osobitné užívanie vôd, 

ktoré vydáva príslušný orgán štátnej vodnej správy (Okresný úrad Senec). 

o. Povolenie orgánu štátnej vodnej správy na vodné stavby sa vyžaduje podľa § 26 ods. 1 zákona 

č. 364/2004 Z.z. vodný zákon na uskutočnenie, zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby. 

Povolenie orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie vodnej 

stavby na základe odseku č. 4 § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. vodný zákon je súčasne stavebným 

povolením a povolenie na jej uvedenie do prevádzky je súčasne kolaudačným rozhodnutím. 

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

správy. 

 

Krajský pamiatkový úrad 

Záväzné stanovisko č. KPUBA-2021/4319-2/14090/PRA zo dňa 23.02.2021 

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 záväzné stanovisko: 

KPÚ BA na základe žiadosti spol. Avalanche Group, s.r.o., Starhradská ul. č. 4, 851 05 

Bratislava, IČO 36 839 485, ako stavebníka, o vyjadrenie k projektovej dokumentácii vo veci 

vydania rozhodnutia v územnom a stavebnom konaní na stavbu IBV Hamuliakovo - východ, 

Stredný hon, 3x bytový dom a 3x bytový dom s polyfunkčným objektom, spolu s prislúchajúcou 

technickou infraštruktúrou, vo východnej časti obce Hamuliakovo, Malogútorská ulica, na 

pozemkoch pare. č. 638/116, /186, /194 až 283, k ú. Hamuliakovo, okres Senec (ďalej len 

„stavba"), stupeň DSP, spracovateľ spol. BEELI, s.r.o., Bojná, zodp. projektant Ing. Peter 

Strapko, autoriz. stav, inž., reg. č. 6446*11, dátum vypracovania november 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 nepretína sa 

s pamiatkovým územím, s podmienkami: 

1. Stavebník oznámi KPÚ písomne 10 dní vopred začiatok zemných prác na trasách 

inžinierskych sietí. 

2. Na základe vyššie uvedeného oznámenia vykoná pracovník KPÚ terénnu obhliadku 

odkrytých zemných profilov vo výkopov za účelom vyhodnotenia miestnej stratigrafickej 

situácie. 

3. V prípade archeologického nálezu nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác 

podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález KPÚ a nález ponechá bezo zmeny až 

do obhliadky KPÚ alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. 

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

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

urbanisticko- architektonickom riešení a je podkladom pre vydanie rozhodnutia stavebným 

úradom v územnom a stavebnom konaní o posudzovanej stavbe. 
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Obec Hamuliakovo 

Súhlas č. OÚHAM/393/548/2021-Sz zo dňa 01.03.2021 

Obec Hamuliakovo ako orgán ochrany ovzdušia v zmysle § 22 písm. e) zákona č. 137/2010 

Z.z. Zákon o ovzduší v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o ovzduší“ ) v spojitosti 

s § 5 a § 28 zákona č. 369/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov, zastúpená starostkou obce Ing. Ludmilou Goldbergerovou podľa 

ustanovenia § 27 ods. 1 písm. c) zákona o ovzduší na základe žiadosti stavebníka Avalanche 

Group s.r.o., Starhradská 4, 851 05 Bratislava, IČO: 36839485  zo dňa 10.02.2021 vydáva  

s ú h l a s na vybudovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia v  zmysle § 17  ods. 1 písm. 

a) zákona o ovzduší. 

Umiestnenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia: 

Stavba   :  IBV HAMULIAKOVO – VÝCHOD, STREDNÝ HON 

Stavebný objekt :  SO 01.1 Bytový dom 01  

      na parc. č. 638/195, 638/196, 638/200, 638/202, všetky parc.reg.“C“ 

      SO 01.2 Bytový dom 02  

      na parc. č. 638/207, 638/209, 638/212, 638/214, všetky parc.reg.“C“ 

      SO 01.3 Bytový dom 03  

      na parc. č. 638/218, 638/220, 638/223, 638/225, všetky parc.reg.“C“ 

      SO 02.1 Bytový dom s nebytovými priestormi 01  

      na parc. č. 638/229, 638/231, 638/234, 638/236, všetky parc.reg.“C“ 

        SO 02.2 Bytový dom s nebytovými priestormi 02  

      na parc. č. 638/240, 638/242, 638/245, 638/247, všetky parc.reg.“C“ 

      SO 02.2 Bytový dom s nebytovými priestormi 03  

      na parc. č. 638/252, 638/254, 638/257, 638/259, všetky parc.reg.“C“ 

Kat. územie  :  k.ú. Hamuliakovo 

( parcely podľa GP č. 57/01/2019, ktorý vyhotovil dňa 18.10.2020 GEO sys s.r.o., Rezedová 

25/B, 821 01 Bratislava, IČO: 35 849 894 – Ing. Bibiana Velčková, autorizačne overila dňa 

25.10.2020 Ing. Bibiana Velčková, aut.č. 893, úradne overil dňa 09.02.2021 Ing. Ľudmila 

Fodorová pod č. G-1-118/2021 )  

Technický popis malého zdroja znečisťovania ovzdušia: 

Druh :  24 x plynový kondenzačný kotol Viessmann Vitodens 200-W  

Výkon: :  1,9 – 13,0 kW  

Komín :  24 x excentrické komínové teleso 60/100 mm vyvedené nad strechu objektu 

Druh :  24 x predpríprava na napojenie spotrebiča – krbová vložka  

Výkon: :  do 10 kW 

Komín :  24 x komínový systém Schiedel Ø 200 mm 

Podľa predloženej dokumentácie sa jedná o malý zdroj znečisťovania ovzdušia. Na základe 

uvedených skutočností bol vydaný súhlas na vybudovanie malého zdroja znečisťovania 

ovzdušia. V zmysle § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší, v spojitosti s §140 b zákona č. 

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

(stavebný zákon) má tento súhlas formu záväzného stanoviska. Jeho obsah je pre správny orgán 

záväzný a bez zosúladenia s inými záväznými stanoviskami nemôže rozhodnúť vo veci.                                                                               

                                                    

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. Na stavbu bolo vydané obcou Hamuliakovo územné rozhodnutie č. 59-151-H-
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2017 zo dňa 21.05.2019 ktoré sa stalo právoplatným dňa 21.06.2019. Vzhľadom na to, že 

podanie nebolo úplné stavebný úrad dňa 29.10.2020 vyzval stavebníka listom č. 

OÚHAM/903/2814/2020-Mi na doplnenie podania a súčasne uvedeným listom konanie 

prerušil na dobu 60 dní od doručenia predmetného listu. Stavebník svoju žiadosť doplnil. Dňa 

18.03.2021 listom č. OÚHAM/149/726/2021-Mi stavebný úrad oznámil začatie konania a určil 

lehotu na podanie námietok v trvaní 10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. 

Stavebný úrad zároveň upustil od miestneho zisťovania vzhľadom k faktu, že žiadosť 

poskytovala dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby a pomery v území sú 

stavebnému úradu dobre známe, ako aj s poukázaním na vydané územné rozhodnutie 

o umiestnení povoľovanej stavby. Námietky účastníkov konania neboli vznesené. Predložená 

žiadosť bola ďalej preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a § 63 stavebného zákona. Bolo 

zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani 

neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy vlastníkov susedných 

nehnuteľností ako i ostatných účastníkov konania. Umiestnenie stavby je v súlade 

s právoplatným územný rozhodnutím ako aj s regulatívmi platného územného plánu obce 

Hamuliakovo. 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.  

 

Vlastnícky vzťah k pozemku bol preukázaný na podklade listu vlastníctva č. 2210. 

 

Správny poplatok  v zmysle položky 60 písm. a) bod 2 zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych 

poplatkoch bol uhradený v sume 200,- eur. 

 

Námietky účastníkov konania neboli vznesené. 

 

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

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

rozhodnutia. 

 

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 
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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 sa – účastníci konania: 

1. Avalanche Group s.r.o., Lúčna 18, 900 41 Rovinka ( stavebník ) 

2. Kurhajcová Ľuba r. Kontrová, Ing., Sartorisova 5962/14, Bratislava, PSČ 821 08, SR 

3. Fehérová Gyöngyike, Hamuliakovo 251 

4. Szűcs Andrej r. Szűcs, Kríková 14046/1, Bratislava, PSČ 821 07, SR 

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

6. Kacsová Alžbeta r.Satorová, Hamuliakovo 33 

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

8. Véghová Cecília r. Bartalová, 900 43, Hamuliakovo, č. 60, SR, (nebohá) 

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

10. Végh Mária r. Végh, Dózsa György 29, Rajka, Maďarsko, 

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

12. Faboková Mária r. Šatorová, Hamuliakovo 107 

13. Janko Dávid r. Janko, Úzka 273/9, Hamuliakovo, PSČ 900 43, SR 

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

15. Kállayová Beatrix, Hamuliakovo 55 

16. Krňa Milan r. Krňa, Mgr., Lúčna 18, Rovinka, PSČ 900 41, SR 

17. Qinos s.r.o., Trnavská cesta 112/A, Bratislava, PSČ 821 04, SR 

18. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, Bratislava, 817 15 

19. Beeli, s.r.o. Bojná 329, 956 01 Bojná (projektant) 

Doručí sa – orgány štátnej správy: 

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

21. SPP Distribúcia, Mlynské nivy 44/b, Bratislava, 825 11 

22. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava 29, 826 46 

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

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

25. Okresný úrad Senec pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 21, Senec, 903 01 

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

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

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

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

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

Na vedomie:  

31. Obec Hamuliakovo  

32. a/a 

 

 

Príloha  rozhodnutia pre stavebníka: 1x  overená projektová  dokumentácia 
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