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Obec Hamuliakovo 
 

Dunajská ulica 127/18, 900 43 Hamuliakovo 
 Č. j.: OÚHAM/1197/90/2022-Sz dňa 11.01.2022 
  

 
Verejná vyhláška 

 
STAVEBNÉ POVOLENIE 

 
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), prijal žiadosť stavebníka zo dňa 12žiadosť stavebníka   prerokoval podľa § 62 
a § 63 stavebného zákona v zlúčenom územnom a stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti 
takto 

rozhodol. 
 
Stavba:   „BA_Hamuliakovo, Za pílou, posilnenie NNK“  
na pozemku:    
- reg. C - 868/7, 868/5 vo vlastníctve ZSD a.s., Čulenova 5, 816 47 Bratislava 
- reg. C – 878 (reg. E 878) - vo vlastníctve Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 

Bratislava) 
- reg. C - 1338/41 vo vlastníctve Vodohospodárska výstavba, š.p., Karloveská 2, 842 04 Bratislava  
- reg. C - 868/4 (reg. E – 834) vo vlastníctve KALUZOVÁ Terezia (r.Asvanyiová) (v správe SPF) 
- reg. C – 86/4 (reg. E – 833) vo vlastníctve  

o Bugár Alexander, Hamuliakovo, č. 256,  
o Bugár Mikuláš, Záhradnícka 32, 931 01 Šamorín 
o BUGAR Ján (v správe SPF) 
o Síposová Juliana r. Bugárová, Gútorská 923/5, Šamorín 
o Bugárová Edita r. Janková, Ružová 700/3, Šamorín 
o Czafik Gabriela r. Némethová, JUDr., Pohraničníkov 497/20, Bratislava, PSČ 851 10, 

SR 
o Gottlieber Ján, Dunajská 1065/12, Šamorín 

- reg. C – 1448 vo vlastníctve Obec Hamuliakovo, Dunajská 127/15, Hamuliakovo, 900 43, 
- reg. C – 1394 vo vlastníctve Balažovič Stanislav a Jaroslava Balažovičová, Ľudovíta Fullu 50, 

Bratislava, 841 05, 
- reg. C – 1395 vo vlastníctve Mária Hegerová, Záhradnícka 4841/81, Bratislava, 821 08, 

všetky v k.ú. Hamuliakovo v obci Hamuliakovo.  
stavebníka:  Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, IČO: 

36361518 (povedená osoba: JUDr. Szabolcs Hodosy, Krátka 2152/5, 

929 01 Dunajská Streda) 
v zastúpení: Paták s.r.o., V.P. Tótha 30, 950 01 Senica, IČO: 36267031 v zastúpení 

poverenou osobou Ing. Zuzana Zlochová, Rovensko 15, 905 01 Senica 
 
sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona v spojení s § 11 ods. 1 písm. f) Zákona č. 251/2012 Z.z. 

o energetike v znení neskorších predpisov 
  

povoľuje. 
 

Na stavbu bolo obcou Hamuliakovo vydané územné rozhodnutie č. OÚHAM/134/644/2020-
Mi dňa 19.02.2020 právoplatné dňa 25.03.2020. V rámci stavebného konania stavebný úrad 
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povoľuje korekciu umiestnenia podzemného káblového vedenia v časti stavby z dôvodu 

zistenej kolízia so skutočným umiestnením optickej siete spoločnosti Progres-TS, 
Kosodrevinová 42, Bratislava. Zmena je navrhovaná v rámci pozemkov určených územným 

rozhodnutím č. OÚHAM/134/644/2020-Mi. 
 
Druh stavby: líniová stavba 
 
Účel stavby: Zabezpečenie dodávky elektrickej energie pre obyvateľov v požadovanom 

množstve a kvalite formou výstavby nového pozemného distribučného vedenia. 
 
Popis stavby: 
SO 01 a) - NN podzemné vedenie - montáž 
Navrhovaný rozvod NN bude realizovaný dvomi novými podzemnými káblovými vývodmi z 

jestvujúcej kioskovej transformačnej stanice TS 0020-014 (typ EH8, var.B). Bude vybudovaný 

káblami NAYY-J 4 x 240 mm2. 
Vývod č.1 bude vedený z jestv. TS 0020-014 do jestv. istiacej skrine SR č. 2013-009, ktorá 

bude v rámci navrhovanej stavby vymenená za novú SR10. Vývod č.2 bude vedený z jestv. TS 

0020-014 cez novú istiacu skriňu SR7 č.2014-021 do istiacej skrine SR10 č.2013-009. Skriňa 

SR7 č.2014-021 bude umiestnená v tesnej blízkosti napájacej TS. Z NN rozvádzača TS 0020-
014, vývodov č.1 a č.2 budú odpojené jestvujúce prípojky, ktoré budú následne napojené z 

novej istiacej skrine SR7 č.2014-021. Z uvoľnených vývodov budú napojené navrhované káble 

distribučného rozvodu NN. Trasa navrhovaného rozvodu je bližšie popísaná v bode 2.1 „Účel 

a umiestnenie stavby“ tejto projektovej dokumentácie. 
Grafický návrh riešenia navrhovaného elektroenergetického zariadenia je na výkrese č.2. 
Demontované kapacity: - skriňa SR -1 ks 
SO 01 b) - NN podzemné vedenie - zemné práce 
Navrhovaný kábel NN bude vo voľnom nespevnenom teréne uložený v káblovom výkope 35 x 

85 cm, s min. krytím 70 cm, pričom bude uložený v pieskovom lôžku hrúbky 20 cm, 

mechanicky krytý káblovou krycou doskou DEKAB a výstražnou energetickou fóliou červenej 

farby. V miestnej komunikácií bude kábel uložený v chráničke FXKV D160, v káblovom 

výkope 50 x 120 cm, s min. krytím 100 cm, mechanicky krytý výstražnou energetickou fóliou 
červenej farby. Pri križovaní miestnej komunikácie, vjazdov do dvorov a pri križovaní 

ostatných inžinierskych sieti bude kábel uložený v chráničke FXKV, resp. HDPE D160 mm. 

Chránička bude presahovať komunikáciu, resp. vedenie podzemnej inžinierskej siete o min. 0,5 

m na každú stranu. Križovania a uloženia navrhovaných káblov v miestnych komunikáciách 

budú realizované prekopaním. Uzemnenie skrine SR a príslušného vodiča PEN bude 

realizované uzemňovacím pásikom FeZn 30 x 4 mm, ktorý bude položený do káblového 

výkopu súčasne s navrhovaným káblom NN. Uzemňovací pásik bude uložený v hĺbke 70 cm a 

prihrnutý výkopovou zeminou. Po ukončení zemných prác, je potrebné dať zemné profily do 

pôvodného stavu.  
 
Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú 

vypracoval Ing. Tibor Ravas, č. osvedč. 2305*A*5-3, Paták s.r.o., V.P. Tótha 30, 905 01 

Senica a je prílohou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez 

predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektant stavby v zmysle § 46 

Stavebného zákona zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa 

§ 45 ods.2 Stavebného zákona a aj za jej realizovateľnosť. 
2. Stavebník je  povinný podľa § 75 ods. 1 stavebného zákona zabezpečiť vytýčenie  stavby 

oprávnenou osobou. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník 

stavebnému úradu  pri kolaudácii. 
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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  12 mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
5. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky prostredníctvom spoločnosti Západoslovenská 

distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518,  
6. Dodržiavať príslušné ustanovenia § 43 písm. d, e) stavebného zákona, ktoré upravujú 

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

všeobecne technické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy. 
7. Pri výstavbe musia byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade s ustanoveniami 

zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch 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. Stavenisko musí spĺňať všetky technické požiadavky v zmysle § 43i ods.3 stavebného 

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

stavebnému úradu na adresu Dunajská 127, 900 43 Hamuliakovo. 
10. Na stavbe musí byť vedený stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do 

skončenia stavebných prác (§ 46d stavebného zákona). 
11. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 ods. písm. j) stavebného zákona stavbu označiť 

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

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

začatia stavby, Termín dokončenia stavby, 
12. Stavebník je povinný zabezpečiť pred realizáciou stavby vytýčenie všetkých existujúcich 

podzemných vedení u ich správcov. 
13. Pred zahájením stavebných prác je stavebník povinný požiadať obec Hamuliakovo o súhlas 

so zaujatím verejného priestranstva. 
14. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavby nedošlo k spôsobeniu škody 

na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Je povinný počas realizácie stavby zabezpečiť 

vytvorenie takých opatrení, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na 

okolie a na životné prostredie. Stavebník je povinný počas výstavby udržiavať čistotu na 

stavbou znečistených verejných komunikáciách a verejných priestranstvách a 

dokončovanie stavby zabezpečiť bez porušenia plynulosti cestnej a pešej premávky. 
15. 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. 
16. zmysle § 70 stavebného zákona stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti 

sú záväzné aj pre právnych nástupcov konania. 
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.  
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.  
Vyjadrenie zo dňa 18.09.2018 
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Prevádzkovateľ distribučnej sústavy spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., (ďalej len 

ZSD) po preštudovaní projektovej dokumentácie dáva nasledujúce stanovisko: S predloženou 

PD pre zlúčené územne konanie a stavebné povolenie súhlasíme za predpokladu dodržania 

nasledujúcich podmienok: 
1. V záujmovej oblasti dotknutej stavbou a prácami súvisiacimi zo stavbou sa nenachádzajú 

podzemné NN a VN káblové vedenia v majetku a správe ZSD. 
2. Žiadame rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia v majetku spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a.s., (silové aj oznamovacie). V prípade, že v záujmovej 

oblasti alebo jej blízkosti, v ktorej sa predpokladajú manipulácie, zemne práce a pod. 

spojené s realizáciou diela a dochádza ku kontaktu alebo priblíženiu k vzdušným alebo 

káblovým vedeniam WN, VN, NN Vás dôrazne žiadame o dodržiavanie bezpečnej 

vzdialenosti od elektrických zariadení a taktiež o dodržiavanie ochranného pásma podľa § 

43 zákona 251/2012 Z. z. o energetike jej noviel, platných právnych predpisov a STN, ako 

aj o preukázateľné informovanie, že práce budú vykonávané v blízkosti elektrických 

zariadení pri ktorých je riziko zásahu elektrickým prúdom s následkom úrazu alebo smrti. 
3. Za detailné technické riešenie v zmysle platných právnych predpisov a STN je zodpovedný 

projektant a z toho dôvodu žiadame predložiť na odsúhlasenie a samotnú realizáciu 

rekonštrukcie NN rozvodov PD dokumentáciu v realizačnom stupni vyhotovenia. 
4. Doba platnosti tohto vyjadrenia je do: 17.09.2020. 
5. Pri jednaniach v hore uvedenej veci na ZSD požadujeme predložiť toto stanovisko. 

 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
Vyjadrenie č. 20520A/2021/Th zo dňa 10.09.2021 
NAVRHOVANÉ RIEŠENIE 
Na základe potreby pripojenia nového odberného miesta v obci Hamuliakovo, lokalita za Pílou 

vznikla požiadavka na posilnenie distribučného rozvodu elektrickej energie. Navrhovaný 

rozvod sa nachádza v blízkosti ľavostranného kanála vodného diela Gabčíkovo. Navrhovaný 

rozvod bude napojený z jestvujúcej transformačnej stanice TS 0020-014 Hamuliakovo. 
VYJADRENIE BVS 
Na základe stanoviska oddelenia kvality vôd a environmentálnej politiky Vám k Vašej žiadosti 

oznamujeme nasledovné: 
Vzhľadom na to, že sa časť záujmového územia pre plánovanú stavbu nachádza v ochrannom 

pásme II. a III. Stupňa vodárenského zdroja Hamuliakovo, sme sa ako správca vodárenského 

zdroja povinný upozorniť na skutočnosť, že tento vodárenský zdroj má rozhodnutím orgánu 

štátnej vodnej správy č. OU-BA-OSZP2-2021/027092-DUK zo dňa 14.4.2021 právoplatne 

určené ochranné pásma. Z uvedeného rozhodnutia vyplýva, že v ochrannom pásme II, a III, 

stupňa je potrebné dodržiavať nasledovné opatrenia: 
- na danom území je potrebné dodržiavať ochranné opatrenia definované zákonom 

364/2004 Z.z. o vodách a NV SR 4. 46/1978Zb. v znení neskorších predpisov, 
- v územných plánoch dotknutých katastrálnych území preferovať prioritu zásobovania 

obyvateľstva podzemnou vodou pre perspektívne rozširovanie vodárenského zdroja, 
- budovanie ďalších objektov na odber podzemných vôd s kapacitou nad 0,51/s s 

výnimkou dokumentovania exploatačného systému vodárenského zdroja a jeho 

monitorovacieho systému sa zakazuje. 
Pri stavbe objektu SI 01- NN podzemné vedenie je potrebné dodržiavať nasledovné: 
- stroje a vozidlá pracujúce na pozemkoch nachádzajúcich sa v ochranných pásmach 

musia byť v dobrom technickom stave, aby sa predišlo úniku znečisťujúcich látok do pôdy a 

podzemných vôd, 
- opravy strojov a dopĺňanie pohonných hmôt a olejov sa musia vykonávať mimo 

ochranného pásma, a to na miestach určených, 
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- všetky úniky znečisťujúcich látok musia byť ohlásené orgánom ochrany životného 

prostredia, 
- prípadná dekontaminácia znečistených zemín musí byť realizovaná v priestoroch na to 

vyhradených. 
BVS a prevádzkovateľ VZ Šamorín súhlasí so stavbou za splnenia vyššie uvedených 

podmienok. 
Považujeme za potrebné duplicitne upozorniť stavebníka na to, že plánuje vykonávať činnosť 

v CHVO Žitný ostrov vyhlásený Nariadením vlády SSR č. 46/1978 Zb. z 19. apríla 1978 o 

chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove, a preto je potrebné počítať s 

opatreniami na ochranu podzemných vôd. 
1. Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej 

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

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

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

kontakt; 0903 557 077) a zodpovedného pracovníka OKVaEP( p. Panáka kontakt: 0911 035 

786 ) 
2. Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s 

vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma 

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

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

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

podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu 
alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé 

porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne. 
4. Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na 

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

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

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

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

nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách). 
5. K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je 

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

vodohospodárskych zariadení v danej lokalite. 
6. Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi 

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

vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov. 
7. Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi 

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

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

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

pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV a DOOV. 
8. Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť 

príslušnému pracovníkovi DDV a DOOV. 
9. Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných 

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

na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a 

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

komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom 
vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa. 
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Západoslovenská distribučná, a.s. 
Stanovisko zo dňa 24.09.2020 
Spoločnosť Západoslovenská distribučná súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu: 

BA, Hamuliakovo, Za pílou, posilnenie, NNK v rozsahu: SO 01 - NN podzemné vedenie, 

Investor: Západoslovanská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava podľa predloženej 

projektovej dokumentácie za týchto podmienok: 
1. Nový NN káblový distribučný rozvod bude napojený z existujúcej kioskovej TS0020-
014. Nový NN káblový distribučný rozvod bude realizovaný káblami typ: NAYY - J 4x240 
mm2 o dĺžke cca. 544 m, ktoré budú okruhované cez novú NN skriňu SR č. 2014-021, ktorá 

bude umiestnená vedľa TS0020-014 a cez existujúcu NN skriňu SR č. 2013-009, ktorá sa 

vymení za novú NN skriňu SR s priečnym spínačom prípojníc pričom sa z jednej časti napojí 

existujúce NN káblové distribučné vedenie v smere od SR č. 2013-008 a z druhej časti sa napojí 

existujúce NN káblové distribučné vedenie v smere od SR č. 2013010. 
2. Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a.s. (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa 

§ 43 zákona 251/2012 Z. z. o energetike a jeho noviel. 
3. Pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný požiadať spoločnosť 

Západoslovenská distribučná o zakreslenie existujúcich elektroenergetických zariadení a to 

prostredníctvom on-line aplikácie https://www.zsdis.sk/Uvod/Online-sluzby/Geoportal alebo 
písomnou žiadosťou zaslanou na Tím správy energetických zariadení VN a NN, adresa miestne 

príslušného tímu, (pre vytýčenie VN a NN elektroenergetických zariadení) a Tím správy sietí 

VVN, Čulenova č. 3, 816 47 Bratislava (pre vytýčenie zariadení VVN). 
4. Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení 

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

zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami 

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 VVN, VN a NN vedení. 
5. Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie 

tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení 

spoločnosti Západoslovenská distribučná. 
6. 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.. 
7. Zemné práce - pri križovaní a súbehu zariadení spoločnosti Západoslovenská 

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

prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN. 
Toto stanovisko a podmienky v ňom uvedené sú platné jeden rok od jeho vydania. 
Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant. 
Projektovú dokumentáciu si ponechávame pre služobnú potrebu. 
Toto stanovisko nenahrádza vyjadrenie vlastníka/spoluvlastníka pozemku Západoslovenská 

distribučná/Západoslovenská energetika, a.s.. 
 
SPP Distribúcia, a.s. 
Vyjadrenie č. TD/NS/0377/2021/Pe zo dňa 27.05.2021 
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 

za dodržania nasledujúcich podmienok: 
VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 
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- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby 

konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízií s existujúcicmi 

plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D, 
- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 

Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, 
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení 

a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je 

povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Matúš Tomášek, email: 

matus.tomasek@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, 
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete 
počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu, 
- 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, 
- 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-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských 

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

porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia 

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

poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného 

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

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

Trestný zákon, 
- 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, 
- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme. 
OSOBITNÉ PODMIENKY: 
- Žiadne. 

 
Vodohospodárska výstavba, š.p. 
Vyjadrenie č. 1/2100/2019 zo dňa 07.01.2019 
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA š.p. súhlasí s návrhom dokumentácie pre územné 

rozhodnutie a stavebné povolenie za nasledujúcich podmienok: 
- Pri projektovaní a realizácii budú dodržané všeobecné zásady ukladania káblových 

vedení - identifikácia existujúcich sietí, križovanie a súbeh sietí, ukladanie v chráničkách do 

hĺbky podľa platných noriem 
- Pri realizácii budú zohľadnené ochranné pásma vodohospodárskych objektov a 
meracích zariadení (pozorovacie sondy) 
- Investor vyžiada a dodrží podmienky stanovené SVP š.p. 
 
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 
Vyjadrenie č. CS SVP OZ BA 452/2019/2 zo dňa 29.01.2019 
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Po oboznámení sa s predloženou projektovou dokumentáciou a s prílohami súhlasíme so 

zriadením líniovej stavby - osadením kábla v prípade dodržania nasledovných podmienok : 
- navrhovaný kábel NAVY - J 4 x 240 mm2 bude trasovaný podľa predloženej 

dokumentácie. Upozorňujeme, že v lokalite napojenia kábla na kioskovú TS 0020014 sa 

nachádza nízkonapäťová prípojka pre vzdúvací objekt a meracie zariadenie. Toto bude potrebné 

konzultovať s energetikom nášho závodu Ing. Takácsom. 
- výkop musí byť realizovaný tak, že materiál z neho bude dočasne uložený do zázemia 

( poprúdne na ľavú stranu výkopu) tak, aby neprekážal pri údržbe priesakového kanála našimi 

mechanizmami. Po osadení kábla žiadame ryhu hneď zasypať a zhutniť (napr. vibračnou 

doskou) 
- stavenisko musí byť uvedené do pôvodného stavu, v prípade šrámovania betónu pri 
vzdúvacom objekte musí byť spätne vytvorený betónový kryt zasypanej ryhy. 
- vzhľadom na to, že lokalita sa nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný 

ostrov , je potrebné dbať na to, aby nedošlo k zníženiu akosti povrchových a podzemných vôd. 

Priesakový kanál má charakter odkrytej podzemnej vody. 
- po osadení kábla bude vykonané jeho zameranie v rámci skutočne vykonaných prác a 

zameranie podľa skutočnosti bude odovzdané energetikovi nášho závodu. 
- predmetná parcela trasovania energetického kábla je v správe Vodohospodárskej 

výstavby, š.p.. Bude potrebné vyžiadať stanovisko k vybudovaniu kábla aj od uvedenej 

organizácie a zaslať nám na vedenie. 
Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenia a rozhodnutia dotknutých orgánov a organizácií. 
 
Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy 
Súhlas č. OU-SC-OSZP-2021/008416-002, zo dňa 09.07.2021 
 
Ing. Zuzana Zlochová, Rovensko 15, 905 01 Senica požiadala dňa 13.05.2021 tunajší orgán 

štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu podľa ust. § 27 ods.l pístn a) zák. č. 364/2004 Z.z. o 

vodách na realizáciu stavby-„BA Hamuliakovo, Za pílou, posilnenie NNK“ v ochrannom 

pásme vodárenského zdroja Samorín v katastrálnom území Hamuliakovo. 
Na základe posúdenia predloženej projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval zodpovedný 

projektant Ing. Tibor Ravas 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: Hamuliakovo - „BA Hamuliakovo, Za pílou, posilnenie NNK“ 
Objekt: „BA Hamuliakovo, Za pílou, posilnenie NNK“ v ochrannom pásme vodárenského 

zdroja Šamorín 
Umiestnenie: k.ú: Hamuliakovo 
súhlas 
podľa § 27 ods. 1 písm. „a“ zák.č. 364/2004 Z.z. o vodách v úplnom znení neskorších predpisov 

na realizáciu nasledovného objektu: 
„BA Hamuliakovo, Za pílou, posilnenie NNK“ v ochrannom pásme vodárenského zdroja 

Šamorín 
PODMIENKY SÚHLASU: 
1. Vzhľadom k tomu, že objekt bude situovaný na pozemku, ktorý sa nachádza v chránenej 

vodohospodárskej oblasti Žitného ostrova, je potrebné dodržiavať podmienky zákona č. 

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

niektorých zákonov. V zmysle §31 vodného zákona je možné činnosť vykonávať len ak sa 

zabezpečí všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd a ochrana podmienok ich 

tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy ich zásob. V chránenej vodohospodárskej 
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oblasti musia byť výrobné, dopravné a iné záujmy zosúladené s vyššie uvedenými 

požiadavkami už pri spracúvaní koncepcie rozvoja územia a územnoplánovacej dokumentácie. 
2. Dodržať podmienky stanoviska Okresného úradu Senec, odboru starostlivosti o životné 

prostredie, úseku odpadového hospodárstva, Hurbanova 21,903 01 Senec pod č. OU-SC-OSZP-
2018/016411/Mo zo dňa 13.12.2018. 
3. Dodržať podmienky stanoviska Okresného úradu Senec, odboru starostlivosti o životné 

prostredie, úseku ochrany prírody a krajiny, Hurbanova 21, 903 01 Senec pod č. OU-SC-OSZP-
2018/17900/VIM zo dňa 21.11.2018 
4. Dodržať podmienky správcu vodárenského zdroja Šamorín - BVS, a.s., Prešovská 48, 

826 46 pod č. 20520/2021/ Th zo dňa 11.06.2021, najmä: Vzhľadom na to, že sa časť 

záujmového územia pre plánovanú stavbu nachádza v ochrannom pásme III. Stupňa 

vodárenského zdroja Hamuliakovo, sme sa ako správca vodárenského zdroja povinný 

upozorniť na skutočnosť, že tento vodárenský zdroj má rozhodnutím orgánu štátnej vodnej 

správy č. OU-BA-OSZP2-20I6/038653-GGL zo dňa 12.102016 právoplatne určené ochranné 

pásma. Z uvedeného rozhodnutia vyplýva. že v ochrannom pásme III. stupňa je potrebné 

doržiavať nasledovné opatrenia: 
- na danom území je potrebné dodržiavať ochranné opatrenia definované zákonom 

364/2004 Z.z. o vodách a N V SR 4. 46/1978Zb. v znení neskorších predpisov, 
- v územných plánoch dotknutých katastrálnych území preferovať prioritu zásobovania 

obyvateľstva podzemnou vodou pre perspektívne rozširovanie vodárenského zdroja, 
- budovanie ďalších objektov na odber podzemných vôd s kapacitou nad 0,51/s s 

výnimkou dokumentovania exploatačného systému vodárenského zdroja a jeho 

monitorovacieho systému sa zakazuje. 
Pri stavbe objektu SI 01- NIM podzemné vedenie je potrebné dodržiavať nasledovné: 
- stroje a vozidlá pracujúce na pozemkoch nachádzajúcich sa v ochranných pásmach 

musia byť v dobrom technickom stave, aby sa predišlo úniku znečisťujúcich látok do pôdy a 

podzemných vôd, 
- opravy strojov a dopĺňanie pohonných hmôt a olejov sa musia vykonávať mimo 

ochranného pásma, a to na miestach určených, 
- všetky úniky znečisťujúcich látok musia byť ohlásené orgánom ochrany životného 

prostredia, 
- prípadná dekontaminácia znečistených zemín musí byť realizovaná v priestoroch na to 

vyhradených. 
Považujeme za potrebné duplicitne upozorniť stavebníka na to, že plánuje vykonávať činnosť 

v CHVO Žitný ostrov vyhlásený Nariadením vlády SSR č. 46/1978 Zb. z 19. apríla 1978 o 

chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove, a preto je potrebné počítať s 

opatreniami na ochranu podzemných vôd. 
1. Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej 

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

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

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

kontakt: 0903 557 077) 
a zodpovedného pracovníka OKVaEP( p. Panáka kontakt: 0911 035 786 ) 
2. Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s 

vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma 

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

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

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

podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu 
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alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé 

porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne. 
4. Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na 

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

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

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

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

nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách).  
5. K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je 

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

vodohospodárskych zariadení v danej lokalite. 
6. Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi 

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

vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov. 
7. Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi 

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

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

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

pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV a DOOV. 
8. Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť 

príslušnému pracovníkovi DDV a DOOV. 
9. Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných 

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

na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a 

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

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

vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa. 
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. 
 
Oprava zrejmej chyby č. OU-SC-OSZP/2021/008416/Be -551 zo dňa 04.12.2021 
Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, ako 

miestne a vecne príslušný orgán štátnej vodnej správy, podľa  § 5 zák.,  č. 525/2003 Z.z. o 

štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 61  

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) a špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 zák.č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení  neskorších  predpisov  (stavebný 

zákon)  
v y d á v a 
opravu zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení súhlasu č. OU-SC-OSZP/2021/008416/S-
30/Be  zo dňa 09.07.2021  vo veci vydania súhlasu podľa ust. § 27 zák. č. 364/2004 Z.z. o 

vodách na stavbu:  Hamuliakovo„BA_Hamuliakovo, Za pílou, posilnenie NNK“ 
  kde je chybne a nesprávne uvedený text  na strane 2: 
 „4. Dodržať podmienky správcu vodárenského zdroja Šamorín – BVS, a.s., Prešovská 48,      

826 46 pod č. 20520/2021/Th  zo dňa 11.06.2021, najmä: Vzhľadom na to, že sa časť 

záujmového územia pre plánovanú stavbu nachádza v ochrannom pásme III. Stupňa 

vodárenského zdroja Hamuliakovo, sme sa ako správca vodárenského zdroja povinný 
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upozorniť na skutočnosť, že tento vodárenský zdroj má rozhodnutím orgánu štátnej vodnej 

správy č. OU-BA-OSZP2-2016/038653-GGL zo dňa 12.102016 právoplatne určené ochranné 

pásma.“ 
sa mení na text: 
 „4. Dodržať podmienky správcu vodárenského zdroja Šamorín – BVS, a.s., Prešovská 48, 

826 46 pod č. 20520A/2021/Th  zo dňa 10.09.2021, najmä: Vzhľadom na to, že sa časť 

záujmového územia pre plánovanú stavbu nachádza v ochrannom pásme III. Stupňa 

vodárenského zdroja Hamuliakovo, sme sa ako správca vodárenského zdroja povinný 

upozorniť na skutočnosť, že tento vodárenský zdroj má rozhodnutím orgánu štátnej vodnej 

správy č. OU-BA-OSZP2-2021/027092-DUK zo dňa 14.04.2021 právoplatne určené ochranné 

pásma.“ 
 
Nakoľko ide o zrejmú nesprávnosť v písomnom vyhotovení súhlasu, Okresný úrad Senec, 

Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy týmto súhlas č. OU-SC-
OSZP/2021/08416/S-30/Be  zo dňa 09.07.2021 opravuje vyššie uvedeným spôsobom na 

základe žiadosti zo dňa 28.10.2021.  
 
Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy 

preskúmal písomné vyhotovenie predmetného súhlasu bolo zistené, že v texte písomného 

vyhotovenia súhlasu došlo k chybe v písaní a je potrebná jeho úprava tak, ako to vyplýva z 

obsahu spisu a projektovej dokumentácie predloženej v konaní. Uvedený nedostatok 

písomného vyhotovenia bol vyhodnotený ako iná zrejmá nesprávnosť, a preto Okresný úrad 

Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy postupoval v súlade 

s § 47 ods. 6 správneho poriadku. 
 
V súlade s § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov, chyby v písaní, v počtoch a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom 

vyhotovení súhlasu správny orgán kedykoľvek aj bez návrhu opraví. 
 
Toto oznámenie o oprave zrejmej nesprávnosti je neoddeliteľnou súčasťou súhlasu OU-SC-
OSZP/2021/08416/S-30/Be  zo dňa 09.07.2021 vydané Okresným úradom Senec, Odbor 

starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy. 
 
Oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení opravy chyby súhlasu, č. OU-SC-
OSZP/2021/008416-005 zo dňa 21.12.2021 
Vec 
OU-SC-OSZP/2021/008416/Be - 555 
oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení opravy chyby súhlasu 
Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, ako 

miestne a vecne príslušný orgán štátnej vodnej správy, podľa § 5 zák., č. 525/2003 Z.z. o štátnej 

správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 61 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) a špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 zák.č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný 

zákon) vydáva 
opravu zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení opravy Chyby súhlasu č. OU-SC-
OSZP/2021/008416/Be -551 zo dňa 17.12.2021 vo veci vydania opravy chyby súhlasu podľa 

ust. § 27 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách na stavbu: Hamuliakovo„BA_Hamuliakovo, Za pílou, 

posilnenie NNK“ 
kde je chybne a nesprávne u vedený text na strane 2: 
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„4. Dodržať podmienky správcu vodárenského zdroja Šamorín - BVS, a.s., Prešovská 48,826 

46 pod č. 20520/2021/ Th zo dňa 11.06.2021, najmä: Vzhľadom na to, že sa časť záujmového 

územia pre plánovanú stavbu nachádza v ochrannom pásme III. Stupňa vodárenského zdroja 
Hamuliakovo, sme sa ako správca vodárenského zdroja povinný upozorniť na skutočnosť, že 

tento vodárenský zdroj má rozhodnutím orgánu štátnej vodnej správy č. OU-BA-OSZP2-
2016/038653-GGL zo dňa 12.102016 právoplatne určené ochranné pásma.“ sa mení na text: 
„4. Dodržať podmienky správcu vodárenského zdroja Šamorín- BVS, a.s., Prešovská 48,826 

46 pod č. 20520/2021/ Th zo dňa 10.09.2021, najmä: Vzhľadom na to, že sa časť záujmového 

územia pre plánovanú stavbu nachádza v ochrannom pásme II. a III. Stupňa vodárenského 

zdroja Hamuliakovo, sme sa ako správca vodárenského zdroja povinný upozorniť na 

skutočnosť, že tento vodárenský zdroj má rozhodnutím orgánu štátnej vodnej správy č. OU* 

BA-OSZP2-2021/027092-DUK zo dňa 14.4.2021 právoplatne určené ochranné pásma. Z 
uvedeného rozhodnutia vyplýva, že v ochrannom pásme II, a III. stupňa je potrebné dodržiavať 

nasledovné opatrenia: 
 
- na danom území je potrebné dodržiavať ochranné opatrenia definované zákonom 

364/2004 Z.z. o vodách a NV SR 4. 46/1978Zb. v znení neskorších predpisov, 
- v územných plánoch dotknutých katastrálnych území preferovať prioritu zásobovania 

obyvateľstva podzemnou vodou pre perspektívne rozširovanie vodárenského zdroja, 
- budovanie ďalších objektov na odber podzemných vôd s kapacitou nad 0,5i/s s 
výnimkou dokumentovania exploatačného systému vodárenského zdroja a jeho 

monitorovacieho systému sa zakazuje. 
Pri stavbe objektu SI 01- NN podzemné vedenie je potrebné dodržiavať nasledovné: 
- stroje a vozidlá pracujúce na pozemkoch nachádzajúcich sa v ochranných pásmach 

musia byť v dobrom technickom stave, aby sa predišlo úniku znečisťujúcich látok do pôdy a 

podzemných vôd,, 
- opravy strojov a dopĺňanie pohonných hmôt a olejov sa musia vykonávať mimo 

ochranného pásma, a to na miestach určených, 
- všetky úniky znečisťujúcich látok musia byť ohlásené orgánom ochrany životného 

prostredia, 
- prípadná dekontaminácia znečistených zemín musí byť realizovaná v priestoroch na to 

vyhradených. BVS a prevádzkovateľ VZ Šamorin súhlasí so stavbou za splnenia vyššie 

uvedených podmienok. 
Považujeme za potrebné duplicitne upozorniť stavebníka na to, že plánuje vykonávať činnosť 

vCHVO Žitný ostrov vyhlásený Nariadením vlády SSR č. 46/1978 Zb. z 19. apríla 1978 o 

chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove, a preto je potrebné počítať s 

opatreniami na ochranu podzemných vôd. 
1. Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej 

kanalizácie, vrátane ich pásma ochrany, je možné vykonávať lén v spolupráci a podľa pokynov 
príslušného pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody (ďalej len „DDV“) (p. Hájovský, 

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

kontakt: 0903 557 077) 
a zodpovedného pracovníka OKVaEP( p. Panáka kontakt: 0911 035 786) 
2. Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s 

vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše, zariadenia a ich pásma 

ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o 
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 
3. V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné 

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

podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu 
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alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé 

porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne. 
4. Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na 

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

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

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

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

nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách). 
5. K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je 

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

vodohospodárskych zariadení v danej lokalite. 
6. Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi 

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

vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov. 
7. Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi 

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

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

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

musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV a DOOV. 
8. Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť 

príslušnému pracovníkovi DDV a DOOV. 
9. Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných 

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

na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a 

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

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

vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.“ 
Nakoľko ide o zrejmú nesprávnosť v písomnom vyhotovení opravy chyby súhlasu Okresný 

úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy týmto opravu 

chyby č. OU-SC-OSZP/2021/08416/ Be-551 zo dňa 17.12.2021 opravuje vyššie uvedeným 

spôsobom . 
Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek Štátnej vodnej správy 

preskúmal písomné vyhotovenie predmetného súhlasu bolo zistené, že v texte písomného 

vyhotovenia súhlasu došlo k chybe v písaní a je potrebná jeho úprava tak, ako to vyplýva z 

obsahu spisu a projektovej dokumentácie predloženej v konaní. Uvedený nedostatok 

písomného vyhotovenia bol vyhodnotený ako iná zrejmá nesprávnosť, a preto Okresný úrad 

Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy postupoval v súlade 

s § 47 ods. 6 správneho poriadku. 
V súlade s § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov, chyby v písaní, v počtoch a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom 

vyhotovení súhlasu správny orgán kedykoľvek aj bez návrhu opraví. 
Toto oznámenie o oprave zrejmej nesprávnosti je neoddeliteľnou súčasťou súhlasu OU-SC-
OSZP/2021/08416/S-30/ Be zo dňa 09.07.2021, oprava chyby č. OU-SC-
OSZP/2021/08416/Be-551 zo dňa 17.12.2021 vydané Okresným úradom Senec, Odbor 

starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy. 
 
Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy ochrany prírody a 

krajiny 
Vyjadrenie OU-SC-OSZP-2018/17900/VIM, zo dňa 21.11.2018 
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. 
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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 v území, pre ktoré platí prvý stupeň ochrany v rozsahu 

ustanovení § 12 zákona. 
2. Realizácia stavby nepredstavuje činnosť podľa zákona v území zakázanú. 
3. Navrhovanou stavbou nebudú dotknuté záujmy územnej ani druhovej ochrany. 
4. V prípade nevyhnutného výrubu drevín v súvislosti s realizáciou stavby Vás 

upozorňujeme, že v zastavanom území obce sa podľa zákona vyžaduje súhlas na výrub stromov 

s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovitých porastov s 

výmerou nad 10 m2, 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. 
 
Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy odpadového 

hospodárstva 
Vyjadrenie OU-SC-OSZP-2018/016411/Mo, zo dňa 13.12.2018 
Po preskúmaní žiadosti na základe doručenej dokumentácie podľa ustanovenia § 99 ods. 1 písm. 

b) bod 1., 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: 

 
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. 
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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. 
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, Odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia 
Vyjadrenie OU-SC-OSZP/2018/18005-S1, zo dňa 22.11.2018 
Účelom stavby je zabezpečenie dodávky elektrickej energie pre odberateľov v požadovanom 

množstve a kvalite formou výstavby nového podzemného distribučného rozvodu NN. 

Navrhovaný rozvod bude realizovaný dvomi káblovými vývodmi z jestvujúcej kioskovej TS 

0020-014. Bude realizovaný zemnými káblami uloženými v zemnom výkope. Vývod č.l bude 

po vyvedení z rozvádzača TS smerovať k spevnenej komunikácii. Následne bude vedený v 

okrajovej časti miestnych komunikácií smerom do rozpojovacej istiacej skrine SR 2013-009, 
kde bude navrhnutý vývod z TS ukončený. Kábel vývodu č.2 bude z TS vyvedený do novej 

istiacej rozpojovacej skrine SR, ktorá bude umiestená v tesnej blízkosti TS, vedľa jestvujúcej 

rozpojovacej skrine SR 2014-00X. V tejto skrini bude vývod č.2 ukončený. K predloženej PD 

stavby, nemáme z hľadiska ochrany ovzdušia žiadne pripomienky. V zmysle zákona č. 

137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov nevzniká žiadny stredný ani veľký zdroj 

znečisťovania ovzdušia. 
 
Okresný úrad Senec, Pozemkový a lesný odbor 
Záväzné stanovisko OU-SC-PLO-2019/008494-1Vár zo dňa 14.05.2019 
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva po preskúmaní všetkých podkladov súhlasí so 

zásahom do ochranného pásma lesných pozemkov spare, č. 918; 914/1; 914/2; 910/2; 910/1; 

919; 923 KN C v k. ú. Hamuliakovo, obec Hamuliakovo, Lesný celok Šamorín, JPRL: 94a: IP 
90 za účelom umiestnenia stavby elektrického zariadenia BA Hamuliakovo, Za Pílou, 
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posilnenie, NNK na pozemku s pare. č. 1394 a 1395 KN C, k.ú. Hamuliakovo, za dodržania 

nasledovných podmienok: 
a) Nebudú sa vykonávať terénne úpravy, stavať ploty alebo budovať chodníky, narúšať 

pôdny kryt, odvážať lesná pôda alebo hrabanka bezprostredne na predmetných lesných 

pozemkoch 
b) Nebude sa v ochrannom pásme lesa manipulovať s látkami nebezpečnými pre prírodné 

prostredie 
c) Nebudú sa zakladať skládky odpadov v ochrannom pásme lesa a zamedzí sa 

znečisťovaniu lesných pozemkov odpadmi 
d) Počas realizácie zámeru bude v dostatočnej miere postarané o protipožiarnu ochranu 

lesných pozemkov 
e) Neobmedzí sa využívanie produkčných ani mimoprodukčných funkcií lesa na lesných 

pozemkoch 
f) Počas výstavby a neskôr aj pri využívaní stavieb nebude obmedzovaná lesná prevádzka 
g) Obhospodarovateľ hore uvedených lesných pozemkov, v ktorých ochrannom pásme sa 

daný zámer výstavby bude vykonávať, nezodpovedá za škody spôsobené prípadným pádom 

stromov do ochranného pásma lesa. 
h) V prípade škôd, ktoré by vznikli stavebnou alebo inou nepovolenou činnosťou na 

majetku Lesov SR, š.p., musia byť tieto škody uhradené 
i) Dodržia sa ustanovenia zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, 

zákona č. 543/2002 Ž. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákona č. 

314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o protipožiarnej 

ochrane 
j) Stavebnému úradu žiadateľ predloží záväzné stanovisko Okresného úradu Senec, 

Pozemkového a lesného odboru vydaného v zmysle § 10 „zákona o lesoch“ 
k) Na okolité lesné pozemky sa nebude umiestňovať výkopová zemina ani sa následne 

výkopová zemina rozhŕňať 
1) Na okolité lesné pozemky sa nebude umiestňovať žiaden stavebný materiál ani stavebný 

či komunálny odpad počas stavby a ani po jej ukončení 
m) Nebude sa vykonávať žiaden výrub drevín na lesných pozemkoch 
n) Stavebník dodrží podmienky stavebného povolenia a v žiadnom prípade neumiestni 

akúkoľvek stavbu vrátane oplotenia na lesnom pozemku, ktorý je súčasťou lesného porastu 94a 

a IP 90 na LC Šamorín v obhospodarovaní Lesov SR, š. p„ OZ Levice, Lesná správa Gabčíkovo 
o) Dodržia sa platné právne normy v oblasti požiarnej ochrany počas stavby a aj po jej 

ukončení 
Pri zistení porušenia podmienok hore uvedených, budú tieto klasifikované ako priestupok, resp. 

iný správny delikt na úseku lesného hospodárstva a zodpovedná osoba bude sankcionovaná v 

zmysle príslušných ustanovení „zákona o lesoch“. 
Podľa § 10 ods. (1) „zákona o lesoch“ ochranné pásmo lesa tvoria pozemky do vzdialenosti 50 

metrov od hranice lesného pozemku. 
Podľa § 10 ods. (2) „zákona o lesoch“ na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití 

územia v ochrannom pásme lesa sa vyžaduje aj záväzné stanovisko orgánu štátnej správy 

lesného hospodárstva. Na udelenie záväzného stanoviska sa nevzťahuje všeobecný predpis o 

správnom konaní. 
 
Okresný úrad Senec, Pozemkový a lesný odbor 
Vyjadrenie OU-SC-PLO-2019/1682/Str zo dňa 22.02.2019 
Okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor sa k pozemkom vedených v druhu pozemku 

„Zastavané plochy a nádvoria“ a „Ostatné plochy“ nevyjadruje. 
Zároveň k výstavbe na poľnohospodárskych pozemkoch oznamujeme, že pred realizáciou 

stavby treba požiadať o vydanie stanoviska podľa § 18 zákona č. 220/2004 Z. z. k použitiu 
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poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely na dobu kratšiu ako [eden rok , vedenej 
v registri katastra - KN C, na nepoľnohospodársky účel na základe ust. § 18 ods. 1, 2 zákona č. 

220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov. 

K žiadosti o vydanie stanoviska podľa § 18 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších 

predpisov, je potrebné doložiť: 
a) Situáciu osadenia stavby s vyznačením plochy na nepoľnohospodárske použitie b) 

Bilancia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy (vypracovaná oprávnenou 

osobou) - originál 
c) návrh vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu (vypracovaná oprávnenou 

osobou) - originál 
d) 3,- € kolok 
e) Súhlas vlastníkov pozemkov (splnomocnenie) - originál alebo overená kópia 
Zároveň k výstavbe na poľnohospodárskych pozemkoch oznamujeme, že v prípade realizácie 

stavby v časom termíne dlhšej ako 1 rok, je potrebné požiadať o dočasné (trvalé) odňatie 

poľnohospodárskej pôdy vedenej v registri katastra - KN C na nepoľnohospodárske použitie 

podľa §17 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. K žiadosti o dočasné (trvalé) odňatie 

poľnohospodárskej pôdy vedenej v registri katastra - KN C. mimo zastavaného územia obce, 

je potrebné doložiť: 
a) súhlas podľa § 3 až § 15 /Predbežné udelenie súhlasu OÚ v Bratislave alebo Vyjadrenie 

k funkčnému využitiu pozemku z obce/ - originál 
b) projektovú dokumentáciu /technickú a sprievodnú správu z technickej časti projektovej 

dokumentácie a situáciu osadenia stavby na pozemku/ 
c) bilanciu skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy s návrhom na jej 

hospodárne využitie, na dočasné odňatie – originál 
d) projekt spätnej rekultivácie dočasne odnímanej poľnohospodárskej pôdy s časovým 

harmonogramom a ekonomickým prepočtom nákladov, ktoré vypracúva právnická osoba, 

alebo fyzická osoba, oprávnená na jej vypracovanie - originál 
e) Základné identifikačné údaje o pozemku 
1. jedno vyhotovenie geometrického plánu - originál, overený Katastrálnym odborom 
2. potvrdenie o bonitnej pôdno-ekologickej jednotke - originál 
f) vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy 
g) právoplatné územné rozhodnutie, alebo oznámenie stavebného úradu o začatí zlúčeného 

územného a stavebného konania - originál 
h) iné údaje potrebné na posúdenie nepoľnohospodárskeho zámeru na poľnohospodárskej 

pôde / Vyjadrenie od Hydromeliorácií, Vrakunská 29, Bratislava / (podľa potreby) -originál 
i) kolok 33 € 
j) Súhlas vlastníkov pozemkov (splnomocnenie) - originál alebo overená kópia 
Zároveň orgán štátnej správy lesného hospodárstva oznamuje, že pre vydanie územného 

rozhodnutia bude potrebné, aby žiadateľ podal žiadosť o záväzné stanovisko k zásahu do 

ochranného pásma lesného pozemku v zmysle § 10 ods. (1) a (2) zákona č. 326/2005 Z. z. o 

lesoch v znení neskorších predpisov na našom odbore, nakoľko parcely spare, č. 1394 a 1395 

KN C, k. ú. Hamuliakovo spadajú do ochranného pásma lesných pozemkov. 
 
Regionálne cesty Bratislava a.s. 
Vyjadrenie č. 1577/18/1757/OSI zo dňa 09.11.2018 
Regionálne cesty Bratislava a.s. majú v správe cesty II. a III. triedy mimo hlavného mesta SR 

Bratislavy, vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja - v okresoch Malacky, Pezinok 
a Senec. Predmetná stavba sa nenachádza v blízkosti ani v kontakte s cestami v našej správe, 

preto sa k danej stavbe nevyjadrujeme.  
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Úrad Bratislavského samosprávneho kraja Odbor dopravy 
Stanovisko č. 03683/2018/PK-161 zo dňa 16.11.2018 
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 sa k predmetnej stavbe nebudeme 

vyjadrovať, pretože sa nedotýka ciest v našom vlastníctve. 
 
Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Senci 
Stanovisko č. ORPZ-SC-ODI-1-239/2019 zo dňa 03.05.2019 
Okresný dopravný inšpektorát SÚHLASÍ s predloženou projektovou dokumentáciou za 

splnenia nasledovných podmienok: 
> Stavba bude realizovaná v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o 

pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a noviel, 
> pri prácach nesmie dôjsť k zamedzeniu prístupu k priľahlým nehnuteľnostiam a k 

objektom, 
> zabezpečiť aby výkopový materiál netvoril prekážku v CP, resp. na chodníku, 
> všetky riešenia stavby z chodníkom, resp. komunikáciu riešiť prekrytím ryhy, 
> po celej dĺžke rozkopávky chodníka požadujeme osadiť fyzické zábrany (zábradlie), 
> žiadame o použitie pretláčacej metódy v prípade, ak by bolo potrebné viesť prenosovú 

sieť cez významné komunikačné vetvy a upustiť od možnej rozkopávky, 
> v prípade záberu verejného priestranstva alebo zásahu do cestných komunikácií 

žiadame pred začatím prác predložiť projekt organizácie dopravy počas výstavby (projekt 

dočasného dopravného značenia), najneskôr 30 dní pred jeho začatím, 
> toto stanovisko nenahrádza povolenia iných správnych a dotknutých organov a 

organizácií a platí 6 mesiacov od vydania. Akákoľvek zmena vyššie uvedenej stavby má za 

následok neplatnosť stanoviska ODI SC, 
> ODI Senec žiada, aby bol včas informovaný o prípadných zmenách v súvislosti s 

predmetnou stavbou. 
Okresný dopravný inšpektorát si záverom vyhradzuje právo v spolupráci s dotknutými orgánmi 

a organizáciami v prípade potreby riešenia aktuálnej dopravno - bezpečnostnej situácie v danej 

lokalite na prípadné zmeny, úpravy alebo doplnenie tohto stanoviska. 
 
Okresný úrad Senec Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. 
Vyjadrenie č. SC-OCDPK-2018/017849/VAR zo dňa 19.11.2018 
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 žnem neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

135/1961 Zb.“) k uvedenej žiadosti vydáva nasledovné stanovisko: 
Vzhľadom na to, že navrhovaný NN rozvod „BA_ Hamuliakovo, Za pílou, posilnenie, NNK“ 

sa nedotýka žiadnej regionálnej cesty II. a III. triedy, pre ktoré sme cestným správnym orgánom 

nemáme k predmetnej stavbe pripomienky. 
 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranné zboru v Pezinku 
Stanovisko č. ORHZ-PK2-2018/002748-2 zo dňa 16.11.2018 
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 
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bezpečnosti stavby pre stavebné konanie „BA_Hamuliakovo, Za pílou, posilnenie, NNK, k.ú. 

Hamuliakovo4' a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. 
 
Krajský pamiatkový úrad Bratislava 
Záväzné stanovisko č. KPUBA-2019/12926-2/38229/PRA zo dňa 20.05.2019 
Krajský pamiatkový úrad Bratislava (ďalej len „KPÚ BA") podľa § 11 ods. 2 pís. 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 p. Ing. 

Zuzany Zlochovej, Rovensko č. 15,905 01 Senica, v zastúpení spol. PÄTÁK, s.r.o., ul. V. P. 

Tótha č. 30, 905 01 Senica, IČO 36267031, investor spol. Západoslovenská distribučná, a.s., 

Čulenova ul. č. 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361518, o vyjadrenie k projektovej dokumentácií 

vo veci vydania rozhodnutia na stavbu „BA_Hamuliakovo, Za pílou, posilnenie, NNK", SO 01 
- NN podzemné vedenie, v severnej časti obce Hamuliakovo, dotknuté pozemky k.ú. 

Hamuliakovo, okres Senec (ďalej len „stavba"), stupeň DÚR a SP, zodp. projektant Rastislav 

Päták, dátum vypracovania september 2018, podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona súhlasí s 

umiestnením a realizáciou stavby, ktorá sa nedotýka kultúrnej pamiatky evidovanej v 

Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR a nenachádza sa na pamiatkovom území, s 

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

ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález KPÚ BA a nález ponechá 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. 
 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto 
Záväzné stanovisko č. HZP/4760/2019 zo dňa 18.02.2019 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave ako 

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

6 ods. 3 písm. g) zák. NR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák.č.355/2007 

Z.z.) vo veci posúdenia návrhu žiadateľa Ing. Zuzany Zlochovej, Rovensko 15, 905 01 Senica, 
splnomocnenej zástupkyne fy PAT AK s.r.o., V.P. Tótha 30, 905 01 Senica, podľa § 13 odsek 

3 písm. b/zák.č.355/2007 vydáva toto záväzné stanovisko: Súhlasí sa s návrhom žiadateľa na 

zlúčené územné a stavebné konanie stavby: „BA-Hamuliakovo, Za pílou, posilnenie, NNK“, 

stavebný objekt: SO 01 - NN podzemné vedenie, miesto stavby: Hamuliakovo, k.ú. 

Hamuliakovo, okres Senec. 
 
Okresný úrad Senec odbor krízového riadenia 
Záväzné stanovisko č. OU-SC-OKR-2018/3797-243 zo dňa 19.11.2018 
Po preštudovaní a posúdení dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného 

povolenia na stavbu „BA Hamuliakovo, Za pílou, posilnenie, NNK“ Okresný úrad Senec dospel 

k záveru, že uvedená dokumentácia nemusí obsahovať údaje o riešení požiadaviek na stavbu z 

hľadiska civilnej ochrán)'. 7. t e hl n dôvodu Okresný úrad Senec SÚHLASÍ s vydaním 

územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „BA_Hamuliakovo, Za pílou, 

posilneníe, NNK. 
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MV SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, Odbor 

telekomunikácií 
Stanovisko č. SITB-OT4-2018/001113-366 zo dňa 23.11.2018  
V záujmovom území pre realizáciu budúcej stavby „Hamuliakovo - Za pílou - posilnenie 
NNK“, v katastrálnom území Hamuliakovo, na pozemkoch s parcelnými číslami uvedenými v 

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

požiadavky, pripomienky ani pozmeňujúce návrhy. 
 
MO SR Agentúra správy majetku 
Vyjadrenie č. ASM- 8 0 - 1051/2021 zo dňa 10.05.2021 
Po posúdení predložených podkladov nemáme pripomienky a súhlasíme s realizáciou stavby 

„BA Hamuliakovo, Za pílou, posilnenie, NNK“ v k. ú. Hamuliakovo, okres Senec. V danej 

lokalite sa nenachádzajú pozemky, podzemné telekomunikačné vedenia, žiadne inžinierske 

siete ani rádio reléová trasa v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky. 
Všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie. Toto stanovisko 

platí dva roky, vydáva sa na účely územného a stavebného konania. 
 
Spoločnosť OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava ako správca optickej siete 

SWAN, a.s., 
Vyjadrenie č. 2047/2021 zo dňa 19.05.2021 
Spoločnosť OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava ako správca optickej siete SWAN, 

a.s., spol. SWAN je aj právnym nástupcom zaniknutej spoločnosti BENESTRA, s.r.o. ako aj 

spol Profi-NETWORK Slovakia, a.s., Vám na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k existencii 

sietí pre územné/stavebné konanie stavby " BA Hamuliakovo, Za pílou, posilnenie, NNK " 

oznamuje, že v záujmovom území danej stavby sa nenachádza podzemná sieť spoločnosti 

SWAN, a.s. ani Benestry ci PNTW. 
S vydaním územného rozhodnutia/stavebného povolenia súhlasíme bez pripomienok. 

Vyjadrenie je platné 6 mesiacov 
 
O2 Slovakia s.r.o. 
Vyjadrenie zo dňa 19.05.2021  
V záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia 

s.r.o., K predloženej projektovej dokumentácii nemáme pripomienky. S vydaním ÚR / SP 

súhlasíme. 
 
Progres TS, s.r.o. 
Vyjadrenie zo dňa 18.05.2021 
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: 
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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, 821 07 Bratislava, min. 10 

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

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

žiadosti žiadame pripojiť toto vyjadrenie. 
3. Je potrebné zaslať písomnú informáciu o plánovanom termíne začatia prác, najneskôr 

10 dní pred začatím stavby na adresu PROGRESu. 
4. Je potrebné dodržať ochranné pásma podľa ust. §68 zákona č. 351/2011 Z.z. a 

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

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

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

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

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

objednanie si technického dozoru u spoločnosti PROGRES. 
5. Oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou 

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

zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä 

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

zariadení KDS vykonávali len ručný vykop ! 
6. Upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku 

+- 30cm od skutočného uloženia a vyznačenej polohy. 
7. Overiť si uloženie siete KDS ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za 

zmeny priestorového uloženia KDS vykonané bez nášho vedomia). 
8. V prípade, ak dôjde ku križovaniu výkopu s existujúcimi telekomunikačnými sieťami a 

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

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

nie je možné zásyp vykonať. 
9. Odkryté časti vedení siete KDS zabezpečiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu 

nepovolanou osobou. 
10. V prípade odkrytia existujúcich telekomunikačných vedení KDS spoločnosti 

PROGRES, prizvať pracovníkov alebo zástupcov spoločnosti PROGRES, na tel. čísle 02/431 

91 251 na kontrolu pred zásypom (zakrytím). Bez uvedenej prítomnosti nie je možné zásyp 

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

triedeným štrkom, obnoviť značenie ochrannou fóliou, prípadne markermi. 
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. 
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18. Nedodržanie uvedených podmienok ochrany jestvujúcej siete KDS je porušením 

právnej povinnosti a platných zákonov SR s následným vyvodením sankcií. 
19. Toto vyjadrenie má platnosť 12 mesiacov odo dňa vystavenia. 
 
Orange Slovensko a.s. 
Vyjadrenie č. BA-1811 2021 zo dňa 25.05.2021  
Nedôjde k stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava,   
 
Slovak Telekom, a.s. 
Vyjadrenie č. 6612121721 zo dňa 20.07.2021 
Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko 

pre vyznačené záujmové územie. Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii 

(ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
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 pódia 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 Slovák 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 Slovák 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 Slovák 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. 351/2011 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. 
 
Ďalšie doklady predložené stavebníkom: 
- Poverenie udelené pre JUDr. Szabolcs Hodosy, Krátka 2152/5, 929 01 Dunajská Streda, 

spoločnosťou ZS Distribućná a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 
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- Poverenie udelené pre Paták s.r.o., V.P. Tótha 30, 950 01 Senica, IČO: 36267031, JUDr. 
Szabolcsom Hodosym, Krátka 2152/5, 929 01, 

- Plnomocenstvo pre Ing. Zuzana Zlochová, Rovensko 15, 905 01 Senica, udelené 

spoločnosťou Paták s.r.o., V.P. Tótha 30, 950 01 Senica, IČO: 36267031, 
- Doklad o úhrade správneho poplatku vo výške 100,- eur.  

 
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Námietky účastníkov konania neboli 

vznesené. 
 

Odôvodnenie 
 
Stavebník podal dňa 12.05.2021 žiadosť o vydanie stavebného povolenia; týmto dňom bolo 

začaté konanie. 
 
Na stavbu bolo obcou Hamuliakovo vydané územné rozhodnutie č. OÚHAM/134/644/2020-
Mi dňa 19.02.2020 právoplatné dňa 25.03.2020, ktoré vydal stavebný úrad obce Hamuliakovo. 
 
Nakoľko podanie nebolo úplné, stavebny úrad vyzval stavebníka na jeho doplnenie a súčasne 

rozhodol o prerušení konania a to listom č. OÚHAM/1197/3254/2021-Mi zo dňa 30.06.2021. 

Lehota na doplnenie bola stanované v trvaní 60 dní odo dňa doručenia výzvy  na doplnenie 
rozhodnutia o prerušení konania. 
 
Stavebník podanie doplnil v stanovenej lehote a v súlade s výzvou stavebného úradu. 
 
Stavebný úrad oznámil listom zo dňa 04.08.2021 pod č. OÚHAM/1197/3517/2021-Mi začatie 

stavebného konania a určil lehotu na podanie námietok účastníkov konania v dĺžke 7 
pracovných dní do doručenia oznámenia o začatí konania. 
 
Dňa 21.10.2021 stavebník doplnil upravenú projektovú dokumentáciu časti stavby z dôvodu, 

že bolo zistená kolízia s so skutočným umiestnením vedenia optickej siete spoločnosti Progres-
TS, s.r.o. V tejto súvislosti stavebník doplnil aj aktualizované stanoviská BVS a.s. a Okresného 

úradu Senec, odb. starostlivosti o ŽP, úseku štátnej vodnej správy. 
 
Stavebný úrad vzhľadom na zmeny vykonané stavebníkom túto skutočnosť oznámil dňa 

11.11.2021  listom č. OÚHAM/1197/4903/2021-Mi účastníkom konania verejnou vyhláškou.   
Stavebný úrad preskúmal žiadosť navrhovateľa z hľadísk uvedených v §62 ods. 1, 2, 3, 4, 
stavebného zákona.  
 
Pri posúdení podľa § 58 ods. 2 stavebného zákona posúdil stavebný úrad právo navrhovateľa k 

pozemku určenom na umiestnenie stavby. Stavebný úrad konštatuje, že navrhovateľ je 

držiteľom povolenia na podnikanie v energetike v súlade s § 6 ods. 2 písm. a) Zákona č. 

251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov pričom v súlade s § 11 ods. 1 písm. f)  

„Držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom 

záujme zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie a 

elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy, plynovody a 

plynárenské zariadenia prepravnej siete, distribučnej siete, zásobníka a zariadení určených na 

ich ochranu, zabránenie ich porúch alebo havárií, alebo na zmiernenie dôsledkov porúch alebo 

havárií na ochranu života, zdravia a majetku osôb; pri povoľovaní takej stavby stavebný úrad 

rozhodne o podmienkach, za akých možno stavbu uskutočniť a prevádzkovať na cudzom 

pozemku; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím 

právoplatnosti takého rozhodnutia.“ 
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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. Na podklade predložených stanovísk, 

vyjadrení a súhlasov ako aj projektovej dokumentácie stavby stavebný úrad konštatuje, že 

uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či  

ohrozené práva a oprávnené záujmy vlastníkov susedných nehnuteľností, ako i ostatných 

účastníkov konania. Stavebný úrad priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by 

bránili vzdaniu stavebného povolenia stavby, preto rozhodol tak, ako je uvedený vo výroku 

rozhodnutia. 
 
Správny poplatok  v zmysle zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch bol uhradený vo 
výške 100,- €. 
  

Upozornenie: 
 

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

do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.  
 
Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle §52 
ods.1 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. 
 
Stavba môže byť užívaná až po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia.  
 

 
Poučenie 

 
Podľa § 54 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania v lehote 15 
dní odo dňa doručenia rozhodnutia podať odvolanie na Obec Hamuliakovo, Dunajská 127, 900 
43 Hamuliakovo. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní všetkých 

opravných prostriedkov. 
 
 
 
 
 Obec Hamuliakovo  
 zast. Ing. Ludmila Goldbergerová 
 starostka obce 
 
 
 
Vybavuje a za správnosť zodpovedá: Ing. Silvia Szekeresová,........................, 02/4564 6071 
 
 
Príloha  rozhodnutia pre stavebníka: 1x  overená projektová  dokumentácia 
 
 
Rozdeľovník 
Doručí sa – navrhovateľ: 

1. Ing. Zuzana Zlochová, Rovensko 15, 905 01 Senica (splnomocnený zástupca stavebníka – poverená 

osoba) 
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2. PATÁK s.r.o., V.P. Tótha 30, Senica, 905 01, (splnomocnený zástupca stavebníka) 
Doručí sa verejnou vyhláškou – účastníci konania: 

3. Bugár Alexander, Hamuliakovo, č. 256,  
4. Bugár Mikuláš, Záhradnícka 32, 931 01 Šamorín 
5. Síposová Juliana r. Bugárová, Gútorská 923/5, Šamorín 
6. Bugárová Edita r. Janková, Ružová 700/3, Šamorín 
7. Némethová Gabriela r. Gottlieberová, Rybárska 1068/3, Šamorín 
8. Gottlieber Ján, Dunajská 1065/12, Šamorín 
9. Balažovič Stanislav, Ľudovíta Fullu 50, Bratislava, 841 05, 
10. Jaroslava Balažovičová, Ľudovíta Fullu 50, Bratislava, 841 05, 
11. Heger Ivan a Mária Hegerová, Záhradnícka 4841/81, Bratislava, 821 08, 
12. Obec Hamuliakovo, Dunajská 127/18, Hamuliakovo, 900 43 
13. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, Bratislava, 817 15 
14. 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:  

15. Okresný úrad Senec odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hurbanova 21, Senec, 903 01 
16. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Hasičská 4, Pezinok, 902 11 
17. Okresné riaditeľstvo PZ Okresný dopravný inšpektorát v Senci, Hollého 8, Senec,  903 01 
18. Okresný úrad Senec odbor krízového riadenia, Hurbanova 21, Senec, 903 01 
19. Okresný úrad v Senci Odbor ŽP ŠSOO, Hurbanova 21, Senec,  903 01 
20. Okresný úrad v Senci Odbor ŽP OpaK, Hurbanova 21, Senec,  903 01 
21. Okresný úrad v Senci Odbor ŽP ÚŠSOH, Hurbanova 21, Senec,  903 01 
22. Okresný úrad v Senci Odbor ŽP ŠVS, Hurbanova 21, Senec,  903 01 
23. Okresný úrad Senec pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 21, Senec,  903 01 
24. Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, Bratislava, 832 47 
25. Ministerstvo vnútra SR Sekcia informatiky telekomunikácií a bezpečnosti MV SR odbor 

telekomunikácií, Pribinova 2, Bratislava,  812 72 
26. Regionálny úrad verejného zdravotníctva BA, Ružinovská 8, Bratislava, 820 09,  P.O. Box. 26  
27. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47 
28. BVS a. s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46  
29. SPP – distribúcia, Mlynské Nivy 44/b, Bratislava,  825 11 
30. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava,  817 62 
31. Progres-TS s.r.o., Kosodrevinová 42, Bratislava, 821 07 
32. Michlovský spol s.r.o., Letná 769/9, Piešťany, 921 01, (Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 

821 08)   
33. Vodohospodárska výstavba š.p., Karloveská 2, Bratislava, 842 04 
34. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Karloveská 2, Bratislava, 842 04 
35. Krajský pamiatkový úrad Bratislava Lešková 17, Bratislava, 811 04 
36. Regionálne cesty Bratislava a.s., Čučoriedková č. 6, Bratislava, 827 12 
37. OTNS a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava 

Na vedomie: 
38. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, (stavebník)  
39. Obec Hamuliakovo 
40. 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 
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