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Obec Hamuliakovo 
 

900 43 Hamuliakovo 

 Č. j.: OÚHAM/387/1922/2021-Mi dňa 26.05.2021 

  

 

 

Verejná vyhláška 
 

STAVEBNÉ POVOLENIE 
 

Stavebník TKB building, s.r.o., Vysoká 8, 811 06 Bratislava, IČO: 43867502, v zastúpení 

Cesproza, s.r.o., Budyšínska 14, 831 01 Bratislava, IČO: 36289345, podal dňa 01.02.2021 

návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu „Obytná zóna Pri Hrádzi, Hamuliakovo“,  

- SO 21 chodník – napojenie pešieho ťahu zóny na pešie ťahy obce,  

- SO 22 komunikácie a spevnené plochy,  

na pozemku (SO 21) reg. „C“ s parc. č. 800/32, 770/4, 770/362, a (SO 22) 770/30, 770/5, 

770/14, 770/30, 800/105, 800/106, 800/107,  všetky v k.ú. Hamuliakovo v obci 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 

stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti takto 

 

rozhodol: 

 

„Obytná zóna Pri Hrádzi, Hamuliakovo“,  

- SO 21 chodník – napojenie pešieho ťahu zóny na pešie ťahy obce,  

- SO 22 komunikácie a spevnené plochy,  

na pozemku (SO 21) reg. „C“ s parc. č. 800/32, 770/4, 770/362, a (SO 22) 770/30, 770/5, 

770/14, 770/30, 800/105, 800/106, 800/107, všetky v k.ú. Hamuliakovo v obci Hamuliakovo, 

pre stavebníka TKB building, s.r.o., Vysoká 8, 811 06 Bratislava, IČO: 43867502, sa podľa § 

66 stavebného zákona v spojení s § 10 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona   

  

povoľuje. 
 

Popis stavby: Jedná sa o vybudovanie cestných komunikácii a peších komunikácií pre účely 

obytnej zóny „Obytná zóna Pri Hrádzi, Hamuliakovo“, 

 

Projektovú dokumentáciu pre vydanie územného rozhodnutia vypracovala Ing. Elena 

Horváthová, Kulíškova 35, 821 08 Bratislava, č. osvedč. 3932*TA*2-1 

 

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

Stavba bola povolená rozhodnutím obce Hamuliakovo č. OÚHAM/14/2926/2020-Mi zo dňa 

11.11.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.12.2020.  

 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

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

vypracovala Ing. Elena Horváthová, Kulíškova 35, 821 08 Bratislava, č. osvedč. 

3932*TA*2-1 a je prílohou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez 
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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 § 43d a § 43e 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. 3 písm. h)  stavebného zákona oznámiť začatie stavby 

stavebnému úradu na adresu Dunajská 127, 900 43 Hamuliakovo. 

9. Stavebník je povinný oznámiť zhotoviteľa stavby stavebnému úradu pred začatím stavby, 

10. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 4 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 20.07.2020 

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

základe žiadosti investora zo 29.6.2020 vydáva nasledovné záväzné stanovisko k projektovej 

dokumentácii podľa § 140b Stavebného zákona pre účely konania o stavebnom povolení: 

Požadovaná energetická bilancia pre 20 rodinných domov je 220 kW inštalovaných a 

maximálna rezervovaná kapacita je 84 kW. 

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

stavbu: Obytná zóna Hamuliakovo Pri hrádzi v rozsahu: SO 26 - Distribučné rozvody NN, SO 

27 - NN prípojky, SO 28 - Verejné osvetlenie, Investor: TKB BUILDING, s.r.o., Vysoká 8, 

811 06 Bratislava podľa predloženej projektovej dokumentácie za týchto podmienok: 

1. Horeuvedená stavba bude napojená z existujúcej kioskovej TS0020-009 po dozbrojení 

jej NN rozvádzača o 2 ks 400 A poistkového odpínača. Nový NN káblový distribučný rozvod 

bude realizovaný káblami typ: NAYY - J 4x240 mm2 o dĺžke cca. 1100 m, ktoré budú 

okruhované v 5 ks NN skrine SR. Vybudovanie NN rozvodov, ktoré budú mať distribučný 

charakter a dozbrojenie NN rozvádzača TS0020-009 zabezpečí v rámci vlastnej investície 

spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. na základe Zmluvy o pripojení odberných 

elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy č. 170000498 uzatvorenej medzi 

spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s. a investorom. 

2. Jednotlivé káblové prípojky NN vrátane elektromerových rozvádzačov vybuduje na 

vlastné náklady investor pričom deliacim miestom budú NN skrine SR. 

3. Elektromerové rozvádzače budú umiestnené na verejne prístupnom mieste na hranici 

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

- zodpovedný investor. 

4. 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. 

5. Hlavný istič pred elektromerom bude 3 x 25 A char. B pre každé odberné miesto. 

6. 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. 

7. 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). 

8. 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. 

9. Pre potreby budovania energetických zariadení, poskytne žiadateľ prevádzkovateľovi 

pozemok (koridor) resp. priestor vhodný pre budovanie energetického zariadenia. 

Majetkoprávne vysporiadanie pozemku bude riešené samostatnou zmluvou. 

10. V prípade, že novonavrhované energetické zariadenia, ktoré budú tvoriť súčasť 

distribučného rozvodu el. energie budú osadené na pozemku iného vlastníka, je potrebné riešiť 

pred realizáciou predmetnej stavby majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre osadenie 

týchto zariadení v zmysle platnej legislatívy, pričom nebude účtovaný prenájom počas ich 

životnosti. 

11. Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie 

tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení 

spoločnosti Západoslovenská distribučná. 
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12. 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.. 

13. 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. 

 

BVS, a.s. 

Vyjadrenie č. 03/21 /ab 6020300 zo dňa 26.01.2021 

Bratislavskú vodárenskú spoločnosť (BVS) ste požiadali o vyjadrenie k projektovej 

dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia stavby „ Obytná zóna Pri hrádzi “ v obci 

Hamuliakovo. Dokumentácia rieši vodárenskú infraštruktúru pre novobudovanú lokalitu s 19 

rodinnými domami a jedným objektom občianskej vybavenosti. 

Technické riešenie zásobovania vodou ( SO 24 Predĺženie vodovodu, prípojky vody) počíta s 

vodovodným potrubím s dvoma vetvami: HDPE D110 a D90 a s ich pripojením na existujúci 

verejný vodovod DN 100 na Ulici pri píle, s vybudovaním dvadsiatich dvoch vodovodných 

prípojok a troch podzemných hydrantov DN80. 

Technické riešenie odvádzania odpadových vôd z navrhovaných objektov je riešené delenou 

kanalizáciou. SO 25 (predĺženie kanalizácie, kanalizačné prípojky) počíta s odvádzaním 

splaškových vôd cez kanalizačné prípojky DN150 a s vybudovaním predĺženia kanalizáciou 

DN300, ktorá bude zaústená do existujúcej verejnej kanalizácie DN300 na Ulici pri píle. SO 

25A( dažďová kanalizácia) navrhuje zneškodňovať dažďové vody z jednotlivých objektov 

priamo na každom pozemku majiteľom nehnuteľnosti. A to priamo vsakovaním na terén, 

pričom zrážkové vody z parkovacích miest budú odvádzané do cestných vpustov s osadenými 

odlučovačmi ropných látok a po vyčistení akumulované v retenčných nádržiach a pomocou 

čerpadiel využívané na zavlažovanie. Nádrže musia byť po každom daždi vyprázdnené. 

Odvodnenie vozoviek bude zabezpečené ich sklonom do zelených pásov a tam, kde to nie je 

možné atypicky vyhotoveným prefabrikovaným chodníkom s retenčným priestorom. 

BVS voči predloženej technickej dokumentácii nemá výhrady a berie na vedomie navrhnuté 

riešenia, vrátane likvidácie zrážkových vôd, ktoré zohľadňuje podmienky ochrany 

vodárenského zdroja (VZ) Šamorín. 

Ako sme Vás už viackrát informovali ( listom č.30/19/ab 3030300 z 11.12.2019 a následne 

vyjadrením k dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia č.21/20/ab 6020300 z 

29.9.2020), predmetný stavebný zámer je situovaný do územia, ktoré je súčasťou ochranného 

pásma (OP) II. stupňa VZ, a to v zmysle návrhu BVS, o ktorom sa vedie v súčasnosti správne 

konanie, doposiaľ právoplatne neukončené. 

V tejto súvislosti Vám pripomíname, dodržať aj v stavebnom konaní legislatívne obmedzenia, 

platné v aktuálnom II. OP VZ Šamorín, ktoré boli podmienkou súhlasu BVS s umiestnením 

stavby vo vyjadrení č.21/20/ab 6020300 z 29.9.2020. A to najmä: 

- zakladanie domov bez podpivničenia 

- zákaz budovania podzemných skladov, pivníc, do podložia zakladaných bazénov 

- zákaz zriaďovať kompostoviská, hnojiská, 

- zákaz požívania nepovolených prostriedkov na ošetrovanie rastlín pri pestovaní ovocia, 

zeleniny, trávnikov a pod, (povolené prostriedky sú uvedené na web stránke RÚVZ) 

- zákaz zavlažovať územie inou ako pitnou vodou 

- zákaz chovu ošípaných, koní a iných veľkorozmerných zvierat 

- zákaz zriaďovať chovné stanice zvierat ( psy, mačky, iné) 

- zákaz budovania studní na pozemkoch stavebníkov 

- zákaz budovania akýchkoľvek vrtov (napr. pre tepelné čerpadlá) 

- zákaz umývania áut, 

- zákaz používania chemických posypových látok na zimnú údržbu spevnených plôch (aj 

soli!) 
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- zákaz vykonávania podnikateľskej činnosti, ktorá by mohla mať za následok ohrozenie 

podzemných vôd: 

- zákaz predaja a skladovania hnojív a iných látok škodiacich vodám 

- zákaz opravárenskej činnosti (autá, mechanizmy) 

- zákaz prevádzkovania umývacích liniek a „podobných prevádzok 

 

BVS žiada, aby boli tieto podmienky zapracované i do dokumentácie stavebného konania, 

vrátane kolaudačného rozhodnutia á ich dodržiavanie kontrolované. 

 

SPP distribúcia, a.s. 

Vyjadrenie č. TD/PS/0081/2020/Gá zo dňa 01.06.2020 

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: 

- Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich 

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

- stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie 

tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo 

ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky môže 

mať za následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spôsobenú 

škodu, pričom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcia 

príslušným správnym orgánom., 

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti 

medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými 

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

- stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania 

iných činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie 

všetkých existujúcich podzemných vedení, 

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

stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na 

základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia 

údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online 

formuláru zverejneného na webovom sídle sPp-D (www.spp-distribucia.sk). 

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho 

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

plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m. 

TECHNICKÉ PODMIENKY: 

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

- stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení 

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

prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu, 

- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi 

existujúcom distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala iba 

oprávnená osoba - zhotoviteľ, na základe technologického postupu, vypracovaného 

zhotoviteľom stavby v zmysle projektovej dokumentácie a schváleného zodpovedným 

pracovníkom SPP-D, 
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- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) boli vykonané 

v čase mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-

D, 

- stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích prác a napustení plynu vykonať skúšku 

tesnosti všetkých spojov premydlením, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku 

skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať Zápis, 

- stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky 

SPP-D, pracovisko Bratislava, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia 

a všetky doklady potrebné k uzavretiu zmluvného vzťahu podľa príloh, 

OSOBITNÉ PODMIENKY: 

- Rozšírenie distribučnej siete STL D90 PE PN 90kPa v dĺžke cca 384,5m vedený v 

parcelách č. 770/30,800/1,14,15, 770/5 a 817/58 k.ú. Hamuliakovo 

- Pripojenie navrhovaného STL plynovodu ' D90 na existujúci STL plynovod D90 sa 

pripojí cez T-KUS a uzáverom AWK priamo bez lomového bodu 

- Na konci novobudovaného STL plynovodu D90 - na každej vetve - sa osadí 

odvzdušňovacia armatúra, okrem vetvy B, kde sa osadí aj uzáver AWK 

- Konštrukčná dokumentácia navrhovaného STL plynovodu s PP musí byť v zmysle 

vyhlášky 508/2009 posúdená oprávnenou právnickou osobou (OPO) a na zariadení vykonaná 

úradná skúška 

- pripojovacie plynovody D32 PE 20ks ukončiť na hranici pozemku GU tak, aby následne 

osadená plynomerná skrinka bola voľne prístupná pracovníkom SPP- distribúcia a.s. z 

verejného priestranstva 

 

Okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor 

Rozhodnutie č. OU-SC-PLO-2021/003315-010 zo dňa 16.04.2021  

Okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy podľa 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, v súlade s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 

neskorších predpisov, na základe žiadosti spoločnosti Cesproza, s.r.o., so sídlom Budyšínska 

14/82, 831 03 Bratislava, splnomocnená vlastníkom pozemkov spoločnosťou TKB 

BUILDING, s.r.o., so sídlom Vysoká 8, 811 06 Bratislava, rozhodol takto; 

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 využívam, 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. O d n í m a poľnohospodársku pôdu natrvalo 

na účel zámeru „Obytná zóna Pri hrádzi, Hamuliakovo, objekty : SO 01 - SO 2 rodinné domy 

(1 lx Rodinný dom), SO 22 komunikácia a spevnené plochy“ celkovo o výmere 6530 m2, v k. 

ú. Hamuliakovo, nasledovne: 

Pozemok p. č.: 770/5 

Druh pozemku: orná pôda 

Kód BPEJ/kvalit. sk.: 0015005/6. 

Odnímaná výmera: 3996 m2 

Objekt stavby: komunikácia a spevnené plochy 

Pozemok p. č.: 770/14 

Druh pozemku: orná pôda 

Kód BPEJ/kvalit. sk.: 0015005/6. 

Odnímaná výmera: 1105 m2 

Objekt stavby: rodinné domy 

Pozemok p. č.: 770/363 
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Druh pozemku: orná pôda 

Kód BPEJ/kvalit. sk.: 0015005/6. 

Odnímaná výmera: 1429 m2 

Objekt stavby: rodinné domy 

Rozsah a hranice trvalého odňatia sú zakreslené v Kópii katastrálnej mapy, overenej UGKK 

SR, ISKN č. z. 43771/2021 zo dňa 08.04.2021. 

Pozemok sa nachádza mimo zastavaného územia obce vytýčeného lomovými bodmi 

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

1990. 

Rozhodnutie sa vydáva na základe týchto dokumentov: 

a) Bilancia skrývky humusového horizontu, vypracovaná - Ing. Ľubor Štofko, 

Budovateľská 24, Sládkovičovo 

b) Základné identifikačné údaje o pozemku, ktoré obsahujú: 

- Výpis z katastra nehnuteľností - list vlastníctva č. 539 zo dňa 08.04.2021 

- Kópia katastrálnej mapy, overenej ÚGKK SR, ISKN č. z. 43771/2021 zo dňa 

08.04.2021 

- Potvrdenie o BPEJ, vydané VÚPOP, Bratislava č. 90/105-2020 zo dňa 15.02.2021 

c) Územné rozhodnutie - rozhodnutie o umiestnení stavby, vydané obcou Hamuliakovo, 

č. j. 

OUHAM/14/2926/2020-Mi, zo dňa 11.11.2020, právoplatné dňa 14.12.2020 

d) Stanovisko, vydané Okresným úradom Bratislava, Odborom opravných prostriedkov, 

pozemkovým referátom, Tomášikova 46, Bratislava č. j. OU-BA-OOP6-2021/053801-002, dňa 

23.02.2021 

e) Projektová dokumentácia - koordinačná situácia, sprievodná a súhrnná technická 

správa, vypracovaná - Ing. Eva Sivoková, dátum: 12/2020 

f) Plná moc zo dňa 05.11.2019 

g) Vyjadrenie Hydromeliorácii š. p., č. j. 1554-2/120/2020, zo dňa 09.04.2020 

II. podľa § 17 ods. 6 písm. d) zákona schvaľuje „Bilanciu skrývky humusového horizontu 

poľnohospodárskej pôdy“ vyhotovenú - Ing. Ľubor Štofko, Budovateľská 24, Sládkovičovo 

III. podľa § 17 ods. 6 písm. e) zákona ukladá 

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. 

 

Okresný úrad Senec, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

Stanovisko č. OU-SC-OCDPK-2020/020256-002 zo dňa 07.12.2020 

Dňa 20.11.2020 bola tunajšiemu úradu doručená Vaša žiadosť o vyjadrenie k stavebnému 

konaniu PD: Obytná zóna Pri hrádzi, vypracovanú Ing. arch. Eva Sivoková, autorizovaný 

architekt, *0791AA*. 

Zámerom investora je vybudovať na pozemku parc.č. 770/^í3, 

790,793/1,793/2,796/1,770/14,817/57 výstavbu RD, na pozemku parc.č. 770/30, 800/31, 

800/32,790 pre výstavbu vetvy A a chodník a 800/31, 800/26, 794/1, 793/2, 796/1 v k.ú. 

Hamuliakovo. 
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Dopravné napojenie obytnej zóny na komunikačný systém obce Hamuliakovo, je pripojený na 

nadradenú cestnú infraštruktúru cestu III. triedy č. 1056, cez miestnu komunikáciu ul. Pri píle. 

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

štátnej správy podľa § 2 ods. (3) písm. c) zákona 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej 

správy a o zmene 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) a g) zákona č. 135/1961 Zb. 

o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

135/1961 Zb.“) k uvedenej žiadosti vydáva nasledovné stanovisko: 

Po oboznámení sa s uvedenou dokumentáciou ako dotknutý orgán v stavebnom konaní 

vydávame súhlasné stanovisko za dodržania podmienok : 

- Výstavbou nesmie byť ohrozená bezpečnosť premávky na ceste ITT/1056. Na ceste 

nesmú byť deponované skládky stavebného materiálu ani odpadu. 

- Pri vykonávaní stavebných prác žiadame, aby dopravné prostriedky a stavebné 

mechanizmy opúšťali stavenisko v stave, v ktorom nebudú znečisťovať mimostaveniskové 

komunikácie. V prípade znečistenia komunikácií je stavebník povinný bezodkladne toto 

znečistenie odstrániť. 

 

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Senci 

Záväzné stanovisko č. ORPZ-SC-ODI-444-OO1/2020 zo dňa 26.08.2020 

Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Senci (ďalej len „ODI“) ako dotknutý orgán 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, 

ktorú spracovala Elena Horváthová, dátum spracovania: 05/2020, č. výkresu:03, pre stavbu: 

„Obytná zóna Pri Hrádzi, Hamuliakovo“ pare. č. 770/30, 790, 793/1, 794/1, 793/2, 796/1, 

770/14, 817/57, 800/31, 800/32, 790, 800/31,800/26, 794/1, 793/2, 796/1 k. ú. Hamuliakovo, 

okres Senec. 

ODI vydáva nasledujúce záväzne stanovisko v zmysle § 140b zákona č.50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Po preštudovaní predloženého návrhu 

Okresný dopravný inšpektorát v Senci súhlasí s dopravným riešením uvedenej stavby tak, ako 

je to uvedené vo Vami predloženej projektovej dokumentácii, pričom ODI si uplatňujem 

nasledovné podmienky: 

1. ODI požaduje v riešenom území vybudovať bezpečné trasovanie komunikácií pre 

peších a chodníky navrhnúť tak, aby poskytovali rovné, bezprekážkové priestory a zároveň 

vyhovovali pre pohyb osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu. Navrhované chodníky popri 

jednotlivých objektoch ( rodinné domy) požadujeme navrhnúť v zmysle STN 73 6110 min. 

šírky 2,0 m. 

2. Parametre stavebných úprav priechodov 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 všetky priechody pre chodcov vybaviť 

samostatným nasvietením pomocou svetelného zdroja. 

3. ODI vyžaduje komunikácie a spevnené plochy zabezpečiť dostatočným verejným 

osvetlením, pričom osvetľovacie zariadenia, navrhované istiace skrine a navrhované 

elektromerové rozvádzače nesmú žiadnou svojou časťou zasahovať do voľnej šírky a výšky 

chodníka a cestnej komunikácie. 

4. Pre potreby statickej dopravy pre každý rodinný dom požadujeme navrhnúť min. 3 

parkovacie stojiská v zmysle STN 73 6110/Z2. Predmetné parkovacie stojiská žiadame 

navrhnúť na vlastných pozemkoch. 

5. Oplotenie rodinného domu musí byť realizované v súlade s STN 73 6056 tak, aby bol 

zabezpečený náležitý rozhľad pri vychádzaní z pozemku na komunikáciu. Žiadame stavebný 

úrad, aby pri povoľovaní stavieb oplotení RD striktne zabezpečoval dodržiavanie minimálnej 

šírky 2,0 m od kraja priľahlej vozovky. 
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6. Dopravné napojenie rodinných domov a polyfunkčného objektu na nadradený 

komunikačný systém požadujeme navrhnúť s parametrami v zmysle príslušných STN (min. 

šírka 3,5 m a svetlá výška 4,0 m) tak, aby bol umožnený bezpečný a plynulý vjazd a výjazd 

vozidiel a zabezpečený dostatočný rozhľad. V prípade osadenia dopravnej brány, alebo 

nepriehľadného oplotenia k objektu požadujeme, aby tieto boli od najbližšieho okraja priľahlej 

komunikácie odsadené min. na 2/3 dĺžky vozidla danej kategórie (min. 3,0 m) z dôvodu 

zachovania rozhľadových pomerov. 

 

Regionálne cesty Bratislava, a.s. 

Vyjadrenie č. 636/20/559/OSI zo dňa 15.06.2020 

K predloženej projektovej dokumentácii uvedenej stavby v intraviláne obce Hamuliakovo je 

naše vyjadrenie nasledovné: 

K umiestneniu Obytnej zóny s dopravným pripojením prostredníctvom vybudovanej miestnej 

komunikácie (ul. Pri píle) na cestu III/1056 nemáme námietky. 

SO 21 Chodník- napojenie pešieho ťahu zóny na pešie ťahy obce 

Navrhovaný chodník pre novú obytnú zónu bude ukončený' napojením na jestvujúci chodník 

pozdĺž cesty III/1056. 

SO 26 Distribučné rozvody NN 

V súbehu s cestou III/1056 žiadame viesť NN káble bez zásahu do cestného telesa III/1056 

(vozovka, nespevnená krajnica, päta násypu), t.j. za vybudovaným chodníkom. 

Kríženie NN kábla s cestou III/1056 žiadame realizovať pretláčaním, s uložením do chráničky. 

Hrany výkopu manipulačných jám nesmie zasahovať do cestného telesa cesty III/1056. 

Na pretláčanie je potrebné povolenie Okresného úradu Senec odbor cestnej dopravy a 

pozemných komunikácií. 

Ostatné inžinierske siete budú budované mimo cestného telesa cesty III/I056 

 

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja 

Záväzné stanovisko č. 03585/2020/PK-89 20591/2020 zo dňa 07.07.2020 

Na základe Vašej žiadosti zo dňa 8.6.2020 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: 

Navrhovaná obytná zóna pre individuálnu bytovú výstavbu 20 rodinných domov je situovaná 

po pravej strane cesty 111/1056 Dunajská Lužná - Hamuliakovo (Hlavná ul.) v smere jej 

staničenia mimo zastavané územie obce Hamuliakovo, 

K dokumentácii pre územné rozhodnutie sa Úrad Bratislavského samosprávneho kraja súhlasne 

vyjadril záväzným stanoviskom č. 09545/2019/PK-29, 37093/2019 zo dňa 18.12.2019. 

Žiadame rešpektovať vyjadrenie správcu cesty III//056 - Regionálne cesty Bratislava, a.s. 

S vydaním stavebného povolenia stavby „Obytná zóna Pri Hrádzi, Hamuliakovo“ súhlasíme. 

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

konania. 

 

Slovenský vodohospodársky podnik, šp. 

Vyjadrenie č. CS SVP OZ BA 1848/2020/1 zo dňa 18.06.2020 

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

v zastúpení spoločnosti TKB BUILDING, s.r.o., Vysoká 8, 811 06 Bratislava dňa 09.06.2020 

požiadali o vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby „Obytná zóna Pri hrádzi“ v k.ú. 

Hamuliakovo, navrhnutej na pozemkoch pare, č.: 770/30, 790, 793/1, 794/1, 793/2, 796/1, 

770/14, 817/57, 800/31, 800/32, 800/26, 794/1 a 796/1 v k.ú. Hamuliakovo. Projektovú 

dokumentáciu pre stavebné povolenie vypracovala Ing. árch. Eva Sivoková, registračné Číslo 

0791 AA v termíne 05/2020. 

Predložená projektová dokumentácia rieši komunikácie a inžinierske siete novo navrhovanej 

lokality pre IBV (19 RD a 1 polyfunkčný objekt). Výmera riešeného územia predstavuje 15 
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293 m2. Celková plocha riešených spevnených plôch resp. komunikácii a chodníkov 

predstavuje 3 301,40 m2. 

Projektová dokumentácia pozostáva z nasledovných stavebných objektov: 

SO 21 Chodník - napojenie pešieho ťahy zóny na pešie ťahy obce, 

SO 22 Komunikácie a spevnené plochy, 

SO 23 Predĺženie plynovodu a prípojky plynu, 

SO 24 Predĺženie vodovodu a prípojky vody, 

SO 25 Predĺženie kanalizácie a prípojky kanalizácie, 

SO 26 Distribučné rozvody NN, 

SO 27 NN prípojky, 

SO 28 Verejné osvetlenie, 

SO 29 Slaboprúdové rozvody, 

SO 30 Oplotenie areálu TKB BUILDING. 

IBV bude dopravne napojená z Hlavnej ulice cesty 111/0635, odbočením na ulicu Pri píle a 

ďalej pokračovaním z ulice Pri píle spevnenou komunikáciou odbočením doľava. Odvodnenie 

komunikácií a chodníkov je navrhnuté pozdĺžnym a priečnym sklonom do priľahlej zelene a v 

prípade vyšších zrážkových úhrnov sa odvedú do 10 ks uličných vpustov opatrených zberným 

košmi a kalovými dnami a ďalej dažďovou kanalizáciou do vsakov. Každý vpust, bude 

zaústený do samostatného vsakovacieho systému navrhnutého zo vsakovacích blokov ELWA, 

ktoré, sú navrhnuté resp. nadimenzované na odvedenie zrážkových vôd príslušnej 

odvodňovacej plochy pri navrhovanom daždi s intenzitou 180 1.S'1.ha‘1. Celkový objem 

dažďových vôd zaústených do navrhovaných 10 ks vsakovacích objektov bol podľa 

predloženej PD vypočítaný , pri navrhovanom daždi s intenzitou 180 l.s-’.ha'1 na 39,85 I/s. 

Zásobovanie obytnej zóny pitnou vodou je navrhnuté z verejného vodovodu rad DNI 00 

navrhovanými vetvami B a C (HDPE d 110x10,0 mm v dĺžke 120,0 m a HDPE d90x8,2 mm v 

dĺžke 157,0 m), na ktorých sa. osadia dve združené prípojky vody HDOE d50x4,6 mm každá 

pre 4 rodinný domy, ostatné objekty budú mať samostatné prípojky HDPE d32x3,0 mm v počte 

20 ks. Na trase vodovodu sa osadia 3 ks podzemných hydrantov DN80. Ročná potreba vody 

pre bola podľa predloženej PD vypočítaná na 4 234 m3/rok. Splaškové odpadové vody sa 

odvedú kanalizačnými prípojkami PP DN150 do navrhovaných vetiev resp. predĺženia verejnej 

kanalizácie navrhnuté z PP DN300 o celkovej dĺžke 367,40 m. Na trase kanalizácie sa vybuduje 

10 ks revíznych šácht. 

 

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

Vyjadrenie č. OU-SC-OSZP-2021/003080-00 zo dňa 10.02.2021 

Stavba rieši výstavbu 19 rodinných domov a 1 polyfunkčný objekt Projekt predstavuje 

napojenie vodovodu a kanalizácie vrátane prípojok k jednotlivým domom a k objektu 

občianskej vybavenosti, ORL na pripravovaných parkoviskách. Odvodnenie vozovky ulice a 

chodníka je navrhnuté do zatrávnených plôch na vsiaknutie. Predĺženie verejného vodovodu je 

navrhnuté DN 100 a DN 80. Odvádzanie odpadových vôd je navrhnuté cez kanalizačné 

prípojky DN 150, ktoré budú zaústené do navrhovaného predĺženia kanalizácie. 

Verejný vodovod: 

Vetva V-l HDPE D 110 -120m, Vetva V-2 HDPE D 90 - 157m 

Prípojka kanalizácie: 120m 

Členenie stavby: 

SO 21 Chodník- napojenie pešieho ťahu zóny na pešie ťahy obce 

SO 22 Komunikácie a spevnené plochy 

SO 23 Predĺženie plynovodu a prípojky plynu 

SO 24 Predĺženie vodovodu a prípojky vody 

SO 25 Predĺženie kanalizácie a prípojky kanalizácie 

SO 25A Dažďová kanalizácia 

SO 26 Distribučné rozvody NN 
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SO 27 NN prípojky 

SO 28 Verejné osvetlenie 

SO 29 Slaboprúdové rozvody nerieši táto dokumentácia 

SO 30 Oplotenie areálu TKB BUILDING 

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

príslušný orgán štátnej správy preskúmal predloženú projektovú dokumentáciu. 

Navrhovaná investícia je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná za splnenia 

nasledovných podmienok: 

1. Stavba bude v súlade so záväznou časťou ÚPD obce Hamuliakovo. 

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

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

ustanovenia Vyhlášky MŽP SR č. 556/2002 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného 

zákona, spolu súvisiace právne predpisy a technické normy a ustanovenia zákona č. 442/2002 

Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 

276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. 

3. 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 § 31 a 

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

doplnení niektorých zákonov. 

4. Pri realizácii stavby žiadame rešpektovať jestvujúce inžinierske siete a ich ochranné 

pásma, resp. zohľadnené požiadavky ich vlastníkov a prevádzkovateľov. 

5. Budú rešpektované ochranné pásma podzemných rozvodov závlahovej vody 

a požiadavky ich správcu. 

6. 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 § 9 N V 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 - ORL). 

7. Požadujeme, aby vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch - parkovísk boli 

prečistené v odlučovači ropných látok. 

8. 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. 

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

odsúhlasení s ich vlastníkom a prevádzkovateľom a uzatvorení zmlúv na napojenie sa a na 

odvádzanie splaškových vôd. 

SO 24 predĺženie vodovodu, prípojky vody, SO 25 predĺženie kanalizácie, prípojky kanalizácie, 

ORL z parkovísk sú vodné stavby. 

Investor požiada o vydanie a povolenia na vodnú stavbu v zmysle ust. §26 a o povolenie na 

osobitné užívanie vôd v zmysle §21 ods. l písm. d) zák. č.364/2004 Z.z o vodách a o zmene 

zákona SNR č372/1990Zb.o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). 

Investor požiada o vydanie súhlasu na komunikáciu v zmysle podľa § 27 ods. 1 písm. b) 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) pred vydaním stavebného povolenia na hlavnú stavbu. 
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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. 

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 vodnej správy 

Súhlas č. OU-SC-OSZP-2021/004083-002 zo dňa 26.02.2021 

Cesproza, s.r.o., požiadal dňa 15.02.2021 tunajší orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu 

podľa ust. § 27 ods. l písm. b) zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách na stavbu: Obytná zóna Pri Hrádzi, 

Hamuliakovo, SO 21 chodník - napojenie pešieho ťahu zóny, SO 22 komunikácie a spevnené 

plochy na par. č. 800/32, 770/4, 770/362, 770/30, 770/5 podľa GP č.9-1/2021 v k.ú. 

Hamuliakovo. 

Projekt rieši novú výstavbu komunikácií, chodníkov a spevnených plôch. Odvodnenie je 

navrhované pozdĺžnym a priečnym sklonom vozovky a navrhovaného chodníka bude dažďová 

voda odvádzaná obrubníkovým odvodnením do vsakov. 

Na základe posúdenia predloženej projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval zodpovedný 

projektant Ing. árch. Elena Horváthová v máji 2020, orgán štátnej vodnej správy konštatuje, že 

predmetná stavba je podľa návrhu po splnení podmienok súhlasu v súlade s požiadavkami na 

ochranu povrchových a podzemných vôd. Na základe tejto skutočnosti vydáva pre stavbu 

Názov stavby: Obytná zóna Pri Hrádzi, Hamuliakovo, Objekt: „SO 21 chodník - napojenie 

pešieho ťahu zóny, SO 22 komunikácie a spevnené plochy“ súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. „b“ 

zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách v úplnom znení neskorších predpisov na realizáciu: Obytná zóna 

Pri Hrádzi, Hamuliakovo : „SO 21 chodník - napojenie pešieho ťahu zóny, SO 22 komunikácie 

a spevnené plochy“ parc. č. 800/32,770/4, 770/362, 770/30, 770/5 podľa GP č.9-1/2021 v k.ú. 

Hamuliakovo. 

PODMIENKY SÚHLASU: 

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

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

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

súvisiace právne predpisy a technické normy. 

2. / Budú rešpektované ochranné pásma jestvujúcich inžinierskych sietí a požiadavky ich 

správcov a vlastníkov. 

3. / Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Senec, odboru starostlivosti o 

životné prostredie, úseku odpadového hospodárstva, Hurbanova 21, 903 01 Senec pod č. OU-

SC-OSZP/2019/017999 zo dňa 20.11.2019. 

4. / Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Senec, odboru starostlivosti o 

životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

pod č. OU-SC-OSZP/2019/17959/V1M zo dňa 07.11.2019. 

Tento súhlas nie je rozhodnutím v správnom konaní a podľa ust. § 73 ods. 17 

zák. č. 364/2004 z.z. o vodách v znení neskorších noviel sa považuje za záväzné stanovisko v 

zmysle § 140b zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon v znení neskorších noviel). 

Súhlas je podkladom pre stavebné konanie. Nenahrádza povolenie 

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

zaniká, ak stavebné konanie nezačne do jedného roka od vydania súhlasu. 

 

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

ochrany prírody a krajiny 

Vyjadrenie č. OU-SC-OSZP-2021/004475-002 zo dňa 03.03.2021 
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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 mokraďové ekosystémy lužných lesov zvyškov 

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

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

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

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

upozorňujeme, že 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 príslušný 

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

odpadového hospodárstva 

Vyjadrenie č. OU-SC-OSZP-2019/017999 zo dňa 20.11.2019 

Dňa 06.11.2019 bola na Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek 

štátnej správy odpadového hospodárstva, Hurbanova 21, 903 01 Senec podaná v zastúpení 

Cesproza, s.r.o., Budyšínska 14, 831 03 Bratislava, žiadosť stavebníka TKB BUILDING s.r.o., 

Vysoká 8, 811 06 Bratislava, o vyjadrenie v zmysle § 99 ods. l písm. b) zákona č. 79/2015 Z. 

z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o odpadoch“) k projektovej dokumentácii pre účely vydania územného rozhodnutia 

pre stavbu „Obytná zóna Pri Hrádzi, k.ú. Hamuliakovo“. 

Predmet stavby: Obytná zóna Pri Hrádzi 

Miesto stavby: obec Hamuliakovo, okres Senec 

Dotknuté pozemky: parc. č. — územia výstavby zóny RD — KNC -770/30, KNE - 

790, KNE - 793/1, KNE - 794/1, KNE- 793/2, KNE - 796/1, KNC - 770/14, KNC817/57, 

parc. č. — pre výstavbu vetvy A a chodník — KNC - 770/30, KNC - 800/31, KNC - 800/32, 

KNE - 790, 

parc. č. - oplotenie areálu TKB Building - KNC - 800/31, KNC - 800/26, KNE - 794/1, KNE - 

793/2, KNE - 796/1, k.ú. Hamuliakovo 

Stavebník: TKB BUILDING s.r.o., Vysoká 8, 811 06 Bratislava 

Zodpovedný projektant: Ing. árch. Eva Sivoková, autorizovaný architekt 

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

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

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

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

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

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

zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) po preskúmaní žiadosti a na základe doručených 
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podkladov podľa § 99 ods. 1 písmena b) bod 1. zákona o odpadoch k predmetnej žiadosti 

nasledovné vyjadrenie: 

Z hľadiska odpadového hospodárstva orgán štátnej správy odpadového hospodárstva 

nemá námietky k predmetnej žiadosti za dodržania nasledovných podmienok: 

• držiteľ odpadu je povinný uplatniť hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovené v 

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

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

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

odpadov, 

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

príslušného orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve, 

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

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

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

• priestory slúžiace na zhromažďovanie odpadov musia spĺňať požiadavky ustanovené § 

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

odpadoch. 

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

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

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

podľa predpisov o správnom konaní. 

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku 

Stanovisko č. ORHZ—PK2-2020/001568-2 zo dňa 22.06.2020 

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

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

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

neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavieb z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti 

stavby pre stavebné „Obytná zóna Hamuliakovo pri hrádzi-technická infraštruktúra“, 

stavebník: TKB Building s. r. o. 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. 

 

Telekom Slovakia a.s. 

Vyjadrenie č. 6612105571 zo dňa 01.03.2021 

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

pre vyznačené záujmové územie. 

Dôjde do styku 

so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. 

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

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených 

stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia 

Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. 

Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné: 

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 
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parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak 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 zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do 

projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto 

povinnosti zodpovedá projektant. 

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je 

potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom 

dotknutých Sek.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. 

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 

podmienka Spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania 

skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich 

podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných 

vedení a zaradení. 

7. 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. 

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 

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

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek 

dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné 

práce a požiadať o nové vyjadrenie. 

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK 

spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k 

tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, 

ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme 

žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. 

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na 

povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú 

aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vviadrenia 

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body 

dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto 

vyjadrenia. 

12. 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. 

13. 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. 

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v 

elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

15. Prílohy k vyjadreniu: 

• Všeobecné podmienky ochrany SEK 
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• Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa 

Dôležité upozornenie: Od 1. 1.2017: V $ 67e ods. 1 zákona c. 351/2011 Z. z. o elektronických 

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

prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné 

stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a 

prístupovým bodom k nej. 

 

Progres TS, s.r.o. 

Záväzné stanovisko zo dňa 25.03.2020 

S výstavbou súhlasíme za podmienok plne rešpektovania existujúcej verejnej optickej 

telekomunikačnej siete KDS (káblového distribučného systému), a plne rešpektovania jej 

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

zákonmi SR. 

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

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

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

prípojok 

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

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

a splniť nasledujúce podmienky v rozsahu tohto vyjadrenia stanovené vlastníkom existujúcej 

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

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

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

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

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

žiadosti žiadame pripojiť toto vyjadrenie. 

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

10 dní pred začatím stavby na adresu PROGRESu. 

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

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

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

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

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

resp. zástupcovia spoločnosti PROGRES, na tel. čísle 02/431 91 251. Podmienkou je 

objednanie si technického dozoru u spoločnosti PROGRES. 

5. Oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou 

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

zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä 

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

zariadení KDS vykonávali len ručný vykop ! 

6. Upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku 

+- 30cm od skutočného uloženia a vyznačenej polohy. 

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

zmeny priestorového uloženia KDS vykonané bez nášho vedomia). 

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

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

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

nie je možné zásyp vykonať. 

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

nepovolanou osobou. 

10. V prípade odkrytia existujúcich telekomunikačných vedení KDS spoločnosti 

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

vykonať. 

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

triedeným štrkom, obnoviť značenie ochrannou fóliou, prípadne markermi. 

12. Zabezpečiť dodržanie zákazu zriaďovania skládok a budovania akýchkoľvek zariadení 

nad trasou KDS. 

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

ochrana proti mechanickému poškodeniu vedení KDS. 

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

15. Pri poškodení telekomunikačných vedení a zariadení KDS spoločnosti PROGRES 

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

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

skriňami, 

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

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

dodávateľa stavebníka. 0 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. 

 

Orange Slovensko a.s. 

Vyjadrenie č. 0815 /2021 zo dňa 08.03.2021 

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

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

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

poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy. 

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o 

elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z, o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sieti, 

tesných súbehoch, ' pri budovaní nových .komunikácii a spevnených plôch pokiaľ . nedochádza 

k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky 'vynútené práce výstavbou 

na ochrane TKZ a- prekládky trasy riešiť samostatným . projektom odsúhlaseným správcom 

PTZ Orange Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške 

na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného 

rozhodnutia a " Zmluvy o preložke " so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená 

servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť 

správcovi PTZ. 

Upozorňujeme, že: 

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať 

TKZ iných prevádzkovateľov 2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku 

ním, nie sú predmetom. toho vyjadrenia 

Ďalej, pri akýchkoľvek prácach ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný 

vykonať všetky -objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte: 

® pred začatím, zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, 

objednať u správcu PTZ 

/ vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávateľ farbou, alebo kolíkmi / 

• preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a 

vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +,- 30 cm od 

skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali 
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s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie. a hĺbiace stroje v 

ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ 

® dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti 

mechanickému poškodeniu 

• nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by 

znemožňovali prístup k PTZ 

• vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v 

ochrannom pásme 

® aby odkryté' časti PTZ boli riadne zabezpečené proti, previsu, ohrozeniu a poškodeniu 

nepovolanou osobou 

o pred záhnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie 

(zákrytové dosky, fólia, markery) ® aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. 

Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378 

© je nutné . preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že 

nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia), 

® pred záhnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení 

trasy ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ : 

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej 

povinnosti podľa § 66 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami' 

overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, . alebo vymedzených v časti I. tohoto 

tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom. 

Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange 

Slovensko, a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na 

objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ. 

Polohu TKZ posúdil a do predložených podkladov zakreslil: Belanský 

kniha plánov : xxxxx list č. 

kniha plánov : xxxxx list č.  

kniha plánov : xxxxx list č. 

PTZ sú v dotknutom území zakreslené len orientačne. Za zakreslenie všetkých existujúcich 

PTZ do projektovej dokumentácie však podľa § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o 

elektronických komunikáciách zodpovedá projektant! 

 

Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikaćií a bezpečnosti SR 

Vyjadrenie č. SITB-OT4-2019/001197-152 zo dňa 13.11.2019 

V záujmovom území pre realizáciu budúcej stavby „Obytná zóna (výstavba rodinných domov) 

Pri Hrádzi, Hamuliakovo“, lokalita Hamuliakovo, na pozemkoch s parcelnými číslami 

uvedenými v dokumentácií, v katastrálnom území Hamuliakovo, nemá MV SR žiadne vlastné 

telekomunikačné siete. 

 

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku 

Vyjadrenie č. ASM -40-2570/2019 zo dňa 07.11.2019 

V zmysle zákonného ustanovenia § 7 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky 

v znení neskorších predpisov a § 125 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v žnem neskorších prepisov a ako odborná zložka oprávnená v 

predmetnej veci vydať stanovisko za Ministerstvo obrany SR Vám oznamujeme výsledok 

posudzovacieho konania z hľadiska záujmov obrany štátu. 

S realizáciou akcie podľa predloženej dokumentácie 

súhlasíme pri splnení nižšie uvedených podmienok. Investor /projektant/ je povinný informovať 

o týchto podmienkach príslušný územný orgán a stavebný úrad. 

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

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

stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.). 
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Vyjadrenie platí dva roky a to súčasne pre všetky ďalšie stupne projektu i pre všetky ďalšie 

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

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

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

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

 

Krajský pamiatkový úrad Bratislava 

Záväzné stanovisko č. KPUBA-2020/7648-2/25646/PRA zo dňa 06.04.2020 

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

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

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

pamiatkového zákona je miestne príslušným správnym orgánom na úseku ochrany 

pamiatkového fondu vydáva toto záväzné stanovisko: KPÚ BA na základe žiadosti spol. 

Cesproza, s.r.o., Budyšínska ul. č. 14, 831 03 Bratislava, IČO 36 289 345, zastupujúcej spol. 

TKB BUILDING, s.r.o.. Vysoká ul. č. 8, 81106 Bratislava, IČO 43 867 502, o vyjadrenie k 

predloženej projektovej dokumentácii vo veci vydania rozhodnutia v územnom konaní na 

stavbu Obytná zóna Pri hrádzi, Hamuliakovo, zóna rodinných domov s prislúchajúcou 

technickou infraštruktúrou, komunikácie a spevnené plochy: vetva A a chodník, oplotenie 

areálu TKB Building, v severnej časti obce Hamuliakovo, ulica Pri píle, na pozemkoch pare. č. 

770/30, 790, 793/1, /2, 794/1, 796/1, 770/14, 817/57, 800/26, /31, /32, k.ú. Hamuliakovo, okres 

Senec (ďalej len „stavba"), stupeň DÚR, zodp. projektant Ing. árch. Eva Sivoková, autoriz. 

árch. SKA, reg. č. 0791AA, dátum vypracovania október 2019, podľa § 30 ods. 4 pamiatkového 

zákona súhlasí s umiestnením a realizáciou predmetnej stavby, ktorej navrhované zelené plochy 

sa dotýkajú územia ochranného pásma kultúrnej pamiatky evidovanej v Ústrednom zozname 

pamiatkového fondu SR č. 11637/1 ako hrádza protipovodňová, správca Slovenský 

vodohospodársky podnik, š. p., Bratislava, ale objekty rodinných domov ho rešpektujú, a 

nenachádzajú sa na pamiatkovom území, s podmienkou: 

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

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

zmeny až do obhliadky KPÚ alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. 

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

nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktoré je určené. Je podkladom pre vydanie rozhodnutia 

stavebným úradom v územnom a stavebnom konaní o posudzovanej stavbe. 

 

Hydromeliorácie, š.p. 

Vyjadrenie č. 1554-2/120/2020 zo dňa 09.04.2020 

Listom zo dňa 10.03.2020 sme obdržali v zastúpení žiadateľa TKB BUILDING s.r.o., Vysoká 

8, 811 06 Bratislava Vašu žiadosť o vyjadrenie k stavbe „Obytná zóna Pri Hrádzi, 

Hamuliakovo“, ktorá sa plánuje na parcelách reg. C-KN č. 770/30, 790, 793/1, 794/1, 793/2, 

796/1,770/14, 817/57 v k.ú. Hamuliakovo, okr. Senec. 

Výstavba vetvy A a chodníka sa plánuje na parcelách reg. C-KN č. 770/30, 800/31, 800/32 a 

790 v k.ú. Hamuliakovo. 

Oplotenie areálu TKB BUILDING bude realizované na parcelách reg. C-KN č. 800/31, 

800/26,794/1,793/2,796/1 v k.ú. Hamuliakovo. 

Vyjadrenie bude podkladom k žiadosti, o vydanie územného rozhodnutia, o odňatie 

poľnohospodárskej pôdy z PPF a k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Obytná zóna Pri 

Hrádzi, Hamuliakovo“ v zmysle ust.§ 14 Zákona o správnom konaní v úplnom znení, Zákona 

č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a ďalších všeobecne záväzných 

predpisov v úplnom znení a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v úplnom znení. 

Po preverení Vašej žiadosti a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, že v rámci 

stavby „Obytná zóna Pri Hrádzi, Hamuliakovo“ na parcelách 770/30, 790, 793/1, 794/1, 
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793/2,796/1, 770/14, 817/57, 800/31, 800/32, 800/26 v k.ú. Hamuliakovo neevidujeme žiadne 

hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Námietky účastníkov konania neboli 

vznesené. 

Odôvodnenie 

 

Stavebník podal dňa 01.02.2021 žiadosť o vydanie stavebného povolenia. O umiestnení stavby 

bolo rozhodnuté územným rozhodnutím č. OÚHAM/14/2926/2020-Mi zo dňa 11.11.2020, 

ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.12.2020. Po preskúmaní žiadosti stavebný úrad 

konštatoval, že žiadosť nebola úplná. Z toho dôvodu vyzval stavebníka listom č. 

OÚHAM/387/534/2021-Mi zo dňa 26.02.2021 na doplnenie podania pričom určil lehotu na 

doplnenie v trvaní 90 dní od doručenia predmetnej výzvy. Stavebný úrad súčasne konanie na 

uvedenú dobu prerušil. Stavebník svoje podanie riadne doplnil. Následne stavebný úrad dňa 

20.04.2021 listom č. OÚHAM/387/957/2021-Mi, oznámil verejnou vyhláškou začatie konania 

účastníkom konania a dotknutým orgánom, pričom určil lehotu na podanie námietok v trvaní 

10 pracovných dní odo dňa doručenia predmetného oznámenia. Žiaden z účastníkov námietky 

v stanovenej lehote nedoručil. Dotknuté orgány, ktorých stanoviská boli obstarané pred 

podaním žiadosti, sa v stanovenej lehote ďalej nevyjadrili. Predložená žiadosť bola ďalej 

preskúmaná z hľadísk uvedených v §62 a §63 stavebného zákona, bolo zistené, že 

uskutočnením zmeny 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 bol vyrubený v zmysle položky 60 písm. g) zák. č. 145/1995 Z. z. o 

správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 200,- eur. 

  

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, tel.:02/45646071 

Rozdeľovník 

Doručí sa verejnou vyhláškou:  

1. Cesproza, s.r.o., Budyšínska 14, 831 01 Bratislava, IČO: 36289345, (splnomocnený zástupca stavebníka) 

2. 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:   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pribinova 2, Bratislava,  812 72 

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

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

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

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

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

18. Vodohospodárska výstavba š.p., Karloveská 2, Bratislava, 842 04 

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

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

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

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

Na vedomie: 

23. Cesproza, s.r.o., Budyšínska 14, 831 01 Bratislava, IČO: 36289345, (splnomocnený zástupca stavebníka) 

24. TKB BUILDING s.r.o., Vysoká 8, Bratislava, PSČ 811 06, SR (stavebník) 

25. Obec Hamuliakovo 

26. a/a 

 

 

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

súlade s § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce (mesta). Posledný deň tejto 

lehoty je dňom doručenia. 

 

Vyvesené dňa: ................................        Zvesené dňa: .................................. 

                                                               

                         

                ............................................................................................................................. ........................................................ 

Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby vyhlášku zverejniť 

 

 
Príloha  rozhodnutia pre stavebníka: 1x  overená projektová  dokumentácia 
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