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OBEC HAMULIAKOVO 
stavebný úrad 

Dunajská 127/18,  900 43 Hamuliakovo 
č.: OÚHAM/353/125/2023-Sz                                                                         dňa: 20.01.2023   
 
 
 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 
R O Z H O D N U T I E 

 
 
Vec: Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby 
 
Obec Hamuliakovo, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 119 ods.3 zákona č. 50/1976 Zb. 

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

ďalej len stavebný zákon ) a § 5 písm. a) bod 1. zákona 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre 

územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v 

znení neskorších predpisov podľa § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb o správnom konaní 

(správny poriadok) a na podklade vykonaného konania vedeného podľa ustanovení § 34 až § 

37 stavebného zákona posúdil návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej 

stavby, zosúladil stanoviská uplatnené účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a podľa § 

37, § 39, § 39a a § 42 ods. 2 stavebného zákona v znení neskorších predpisov v spojení s § 3 a 

§ 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona vydáva 
 

r o z h o d n u t i e  o  u m i e s t n e n í  s t a v b y 
 

„Autobusová zastávka na ceste I/63 v obci Dunajská Lužná“ 
 
pre stavebné objekty: 
101-00 Autobusová zastávka 
102-00 Chodník 
110-00 Úprava cesty I/63 
501-00 Odvodnenie autobusovej zastávky 
601-00 Verejné osvetlenie 
 
na pozemkoch parc. číslo KN „C“: 180/2, 672/11, 672/31, 672/40 181/232, kat. úz. 
Jánošíková, obec Dunajská Lužná. 
 
pre navrhovateľa: Obec Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná, v 
zastúpení DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava – mestská časť 

Nové Mesto, IČO: 31322000. 
 
Stavba je situovaná v zastavanom území obce Dunajská Lužná. Autobusová zastávka bude 

umiestnená v zelenom páse medzi cestou I/63 a parkoviskom obchodného centra COOP 

Jednota. Pred križovatkou ciest I/63-III/1057-III/1058 v smere na Šamorín. 
 
Stavba sa umiestňuje tak, ako je zakreslené v prílohe rozhodnutia, ktorá v zmysle § 39a, ods. 

1. stavebného zákona tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť a to v grafickej prílohe na podklade 

katastrálnej mapy s vyznačením umiestnenia stavby v zmysle § 4, ods.2. vyhlášky MŽP č. 
453/2000 Z.z. 
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Popis stavby: 
Realizáciu autobusovej zastávky si vyžaduje súčasná dopravná situácia - zvýšenie podielu 

hromadnej dopravy na úkor individuálnej. Za týmto účelom je potrebné vybudovať 

infraštruktúru, čo predstavuje v tomto prípade výstavbu autobusových zastávok v dostupných 
vzdialenostiach pre obyvateľov obce Dunajská Lužná. Stavba sa zaoberá výstavbou 

jednostrannej zastávky na cesta 1/63 v smere Bratislava - Šamorín, pri nákupnom centre 

COOP Jednota. 
 
Stručný popis objektov: 
101-00 Autobusová zastávka 
Stavebný objekt rieši samotnú autobusovú zastávku, t.j. zastávkový pruh (niku) pre autobusy 

na trase Bratislava - Šamorín. Zastávkový pruh sa skladá z odbočovacieho pruhu dĺžky Lodb 

= 20 m, z účelového zastávkového pruhu dĺžky Lu=25 m (nástupná hrana) a pripájacieho 

pruhu dĺžky Lp = 10 m. Dĺžka zastávkového pruhu je navrhnutá pre dva autobusy + 1,0 m. 

Umiestenie zastávkového pruhu je pred križovatkou v blízkosti riadiacich pruhov križovatky. 

Z hľadiska priestorových možností územia sa jedná o najvzdialenejšie miesto umiestnenie 
zastávky od križovatky. Zastávka je navrhnutá tak, že účelový pruh sa neprekrýva s radiacimi 

pruhmi križovatky. Prekrýva sa čiastočne pripájací pruh zastávky s vyraďovacím pruhom pre 
odbočenie vľavo, na dĺžke 4 m. Dĺžka vyraďovacieho a čakacieho úseku pruhu pre odbočenie 

vľavo na križovatke ciest I/63-III/1057-III/1058 je prevzatá z DSRS úpravy predmetnej 

križovatky (stavebník SSC). Autobusová zastávka je určená pre smer priamy na ceste I/63. 
 
102-00 Chodník 
Chodník je navrhnutý od obchodného centra COOP Jednota po križovatku ciest I/63 - 
III/1057 -III/1058, kde je pripojený na existujúci chodník. Celková dĺžka chodníka je 115,142 

m. Chodník je navrhnutý medzi cestou I/63 a parkoviskom obchodného centra. Základná šírka 

chodníka je 2,00 m. V mieste zastávky je chodník rozšírený na 2,50 m. Súčasťou chodníka je 

aj plocha pre osadenie prístrešku, v tomto mieste sa chodník rozšíri o 1,45m. Na tejto ploche 

sa osadí prístrešok s lavičkou pre cestujúcich. 
Chodník križuje existujúce podzemné inžinierske siete. Káblové vedenie spoločnosti Orange a 

Slovak Telekom budú ochránené chráničkou - TK žľabom. Žľab sa osadí na kábel pod 

konštrukciu chodníka. Žľab bude uzavretý a utesnený proti vnikaniu vody do žľabu. 
V priestore kde je chodník vedený v tesnej blízkosti parkoviska obchodného centra, bude 

medzi chodníkom a parkoviskom osadené zábradlie. 
 
110-00 Úprava cesty I/63 
Stavebný objekt rieši úpravu cesty I/63 - spevnenej krajnice v mieste dotyku s autobusovým 

pruhom. Úprava krajnice cesty je navrhnutá na šírku 1 m, tak aby bolo zabezpečené 

preplátovanie asfaltových vrstiev krytu. Začiatok úpravy je v km 0,032 875 - km 16,788 cesty 
I/63. Koniec úpravy je v km 0,098 438 staničenia stavby, čo predstavuje km 16,853 cesty 
I/63. 
 
501-00 Odvodnenie autobusovej zastávky 
Retencia je zabezpečená v prefabrikovaných plastových blokov, cez ktoré je umožnené 

vsakovať do podložia. Maximálne množstvo vody Vvz je stanovené 14,06 m3 a doba 

vsakovania 3,77 hodín. Na základe výpočtu sa navrhla potrebná retencia o objeme 16,42 m3. 
Čistenie dažďovej vody bude v odlučovači ropných látok (ORL), ktorý bude umiestnený pred 

vsakovaním.  
 
601-00 Verejné osvetlenie 
Novonavrhovaný chodník a zástavku SAD/MHD navrhujem osvetliť LED svietidlami 

určenými pre úzke cesty (chodníky) s parametrami 27W, 3280lm, 4000K, IP66, ktoré budú 

inštalované priamo na FeZn stožiare výšky 5m. 



3/15 
 

Svietidlá navrhujeme napojiť z existujúceho rozvádzača RVO v blízkosti križovatky. Z tohto 

RVO budú nové stožiare pre osvetlenie napojené káblom CYKY-J 4x10 uloženom v celej 
dĺžke v chráničke HDPE DN63. Spolu s káblom VO bude v ryhe umiestnený uzemňovací 

vodič FeZn DN10, na ktorý sa napoja nové stožiare. 
 
Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky: 
1. Stavba bude umiestnená podľa projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie od 
zhotoviteľa 2M-SK s.r.o., Okružná 477/27, 990 01 Veľký Krtíš,  vypracovanej oprávnenou 

osobou Ing. Michal Mojžiš, č. oprávnenia 6112*A2.  
2. Projektová dokumentácia stavby pre stavebné povolenie bude vypracovaná v súlade § 
43d, §43e a §47 Stavebného zákona, 
3. Toto rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí v zmysle §40 ods.1 stavebného 

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

bude podaná žiadosť o stavebné povolenie. 
 
Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácií:      
 
Okresný úrad Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, oddelenie pozemných 

komunikácií Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3,  
Záväzné stanovisko č. OU-BA-OCDPK2-2022/065946 zo dňa 22.03.2022 
Okresný úrad Bratislava odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný cestný 

správny orgán pre cesty L triedy v zmysle § 3 ods. 4 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“), po 

preštudovaní predloženej projektovej dokumentácie v rozsahu svojich kompetencií, vo vzťahu k ceste 
1/63 v zmysle § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 

neskorších predpisov súhlasí s umiestnením stavby za predpokladu súhlasného stanoviska dopravného 

inšpektorátu a Slovenskej správy ciest a splnenia nasledovných podmienok: 
1. Dokumentáciu stavby pre účely stavebného konania členiť s ohľadom na príslušnosť 

jednotlivých stavebných úradov. 
2. Dopravné napojenie na cestu 1/63 riešiť v súlade s príslušnými STN. 
3. V P D pre stavebné konanie spracovať POV a POD objektov v dotyku s cestou 1/63. 
4. Pre prípravu a realizáciu prác v dotyku s cestou 1/63 je potrebné požiadať tunajší úrad o 

príslušné povolenia v zmysle cestného zákona. 
5. Ďalší stupeň PD požadujeme ako dotknutý orgán predložiť na vyjadrenie. 
  
Okresný úrad Senec, odbor krízového riadenia, Hurbanova 21, 903 01 Senec 
Záväzné stanovisko č. OU-SC-OKR-2022/005229 zo dňa 28.02.2022  
Po preštudovaní a posúdení dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia na stavbu „Autobusová 

zastávka na ceste 1/63 v obci Dunajská Lužná“ Okresný úrad Senec dospel k záveru, že uvedená 

dokumentácia nemusí obsahovať údaje o riešení požiadaviek na stavbu z hľadiska civilnej ochrany. Z 

tohto dôvodu Okresný úrad Senec 
SÚHLASÍ 
s vydaním územného rozhodnutia na stavbu „Autobusová zastávka na ceste 1/63 v obci Dunajská 

Lužná“. 
 
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany 
prírody a krajiny, Hurbanova 21, 903 01 Senec 
Záväzné stanovisko č. OU-SC-OSZP-2022/005080-002 zo dňa 25.02.2022 
1. Stavba sa navrhuje 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 

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 m2o súhlase 

na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona je príslušný rozhodnúť Okresný úrad Senec, odbor 
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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. 
 
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, 

Hurbanova 21, 903 01 Senec 
Vyjadrenie č. OU-SC-OSZP-2022/004919-002 zo dňa 24.02.2022 
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 musí byť v súlade so záväznou časťou ÚPD obce Dunajská Lužná. 
2. 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 § 39 vodného 

zákona a zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov - a to najmä: - v zmysle § 3 zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených 

oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov obmedzenia činností 

sú: ods. 1) v chránenej vodohospodárskej oblasti možno plánovať a vykonávať činnosť, len ak sa 
zabezpečí účinnejšia ochrana povrchových vôd a podzemných vôd, ochrana podmienok ich tvorby, 

výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy zásob povrchových vôd a podzemných vôd.ods. 2) v 
chránenej vodohospodárskej oblasti musia byť hospodárske záujmy, výrobné záujmy, dopravné 

záujmy a iné záujmy zosúladené s požiadavkami podľa odseku 1 a musia byť premietnuté v 
koncepciách rozvoja územia a v územnoplánovacej dokumentácii. 
3. 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 
4. Pri realizácii stavby žiadame rešpektovať jestvujúce inžinierske siete a ich ochranné pásma, 

resp. zohľadnené požiadavky ich vlastníkov a prevádzkovateľov. 
5. 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 NV SR č. 
269/2010 - vody z povrchového odtoku odtekajúce 
zo zastavaných území, pri ktorých sa predpokladá, že obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo 

ovplyvniť kvalitu povrchovej vody a podzemnej vody, možno vypúšťať do podzemných vôd nepriamo 

len po predchádzajúcom zisťovaní a vykonaní potrebných opatrení (prečistenie v odlučovači ropných 
látok - vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch a parkovísk). 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. 
ORL,Vsak je vodná stavba. 
Investor požiada o vydanie povolenia na vodné stavby, v zmysle ust. § 26 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 o povolenie na osobitné užívanie vôd v zmysle § 21 ods. 1 písm. d) 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 hlavný objekt. 
 
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán správy odpadového 

hospodárstva, Hurbanova 21, 903 01 Senec 
Vyjadrenie č. OU-SC-OSZP-2022/004303-002 zo dňa 16.02.2022 
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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.1 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, Hasičská 4, 902 01 Pezinok 
Stanovisko č. ORHZ-PK1 -2022/000441-002 zo dňa 18.02.2022 
Nakoľko podľa § 25 ods. 4 zákona č. 314/2001 Z. z, o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 

predpisov sa štátny požiarny dozor posudzovaním projektovej dokumentácie stavieb v rámci 
územného konania a stavebného konania z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti posudzovaním 

stavieb v kolaudačnom konaní z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavby 

podľa schválenej projektovej dokumentácie na takýchto stavbách nevykonáva, predloženú projektovú 

dokumentáciu Vám v prílohe vraciame späť. 
 
Bratislavský samosprávny kraj, Odbor dopravy, Sabinovská 16, 821 05 Bratislava 25, P.O. BOX 
103 
Vyjadrenie č. 03909/2022/PK-31 8575/2022 zo dňa 02.03.2022 
Dňa 14.02.2022 bola na tunajší úrad predložená žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre 

územné rozhodnutie na stavbu autobusovej zastávky na ceste I/63 v obci Dunajská Lužná. 
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 polohe zastávky vzhľadom na cestu 

I.triedy nebudeme vyjadrovať. Cesta I.triedy je vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe 

Slovenskej správy ciest. Odporúčame obrátiť sa so žiadosťou o stanovisko na Slovenskú sprvu ciest so 
sídlom na Miletičovej 19 v Bratislave. 
Ako objednávateľ prímestskej autobusovej dopravy odporúčame pri návrhu autobusových zastávok 

používať štandardy Integrovaného dopravného systému na nižšie uvedených webových adresách: 
https://www.idsbk.sk/system/dokumenty 
https://www.bid.sk/transparentnost/. 
 
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 
Prehodnotené stanovisko č. SSC/9464/2022/2310/38553 zo dňa 20.10.2022 
Na základe Vašej žiadosti o prehodnotenie vydaného stanoviska SSC k DÚR stavby „Autobusová 

zastávka na ceste 1/63 v Dunajskej Lužnej“ Vám dávame z hľadiska koncepcie rozvoja cestnej siete v 
SR a majetkovej správy ciest I. triedy so zreteľom na platnú sústavu STN nasledovné stanovisko: 
Navrhovaná stavba „Autobusová zastávka na ceste 1/63 v Dunajskej Lužnej' je situovaná na ceste 1/63 

v zastavanom území obce Dunajská Lužná v smere BA - DS na parc.č. 180/2 k.ú. Jánošíková, v 
priestore križovatky ciest I/63 - 111/1057 - 111/1058 pri parkovisku nákupného centra COOP Jednota. 
Obec Dunajská Lužná listom č. Píš-11529/911/2022-11529/2022 zo dňa 07.07.2022 žiada prehodnotiť 

požiadavku SSC oddeliť autobusovú zastávku od jazdného pruhu na ceste I/63 deliacim ostrovčekom. 

Námietku odôvodňuje stiesnenými pozemkovými pomermi. 
V zmysle záverov pracovného stretnutia, konaného dňa 07.07.2022 za účasti vedenia obce Dunajská 

Lužná a riaditeľa IVSC SSC Bratislava, máme k predloženej PD nasledovné pripomienky: 
1. S navrhovaným riešením autobusovej zastávky na autobusovom pruhu (nike) pozostávajúcom 
z odbočovacieho pruhu dĺžky Lodb.= 20 m, z účelového zastávkového pruhu dĺžky Lú = 25 m a 
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pripájajúceho pruhu dĺžky Lp = 10 m bez deliaceho ostrovčeka oddeľujúceho zastávku od jazdného 

pruhu na ceste I/63 súhlasíme. Nástupná hrana je navrhnutá pre 2 autobusy + 1,0 m, súhlasíme. 
2. Napojenie autobusovej zastávky (niky) na cestu I/63 ako i parametre zastávky musia byť 

navrhnuté v súlade s STN a TP. 
3. Spádovanie chodníkov a zastávky žiadame navrhnúť od cesty I/63. 
4. Režim odvodnenia cesty I/63 nesmie byť narušený. 
5. Na základe záverov pracovného stretnutia konaného dňa 07.07.2022 za účasti vedenia obce 
Dunajská Lužná a riaditeľa IVSC SSC Bratislava a listu č. Píš-11529/911/2022-11529/2022 zo dňa 

07.07.2022 sa obec Dunajská Lužná zaväzuje prevziať „údržbu celej stavby vrátane predmetnej niky a 
odvodnenia autobusovej zastávky do svojej správy“, súhlasíme. 
6. Údržbu autobusovej zastávky (niky) a jej odvodnenia bude vykonávať obec Dunajská Lužná 

na základe zmluvy o budúcej zmluve podpísanej pred vydaním stavebného povolenia. 
7. Napojenie odbočovacieho a pripájacieho pruhu na cestu I/63 preplátovaním musí byt' 

realizované od miesta, kde sú konštrukčné vrstvy zodpovedajúce únosnosti ciest L triedy. 
8. Preplátovanie všetkých konštrukčných vrstiev vozovky musí byť v súlade s TP 079, čo 

žiadame v ďalšom stupni PD preukázať priečnym rezom cestou I/63. 
9. V ďalšom stupni PD žiadame preukázať v situácii hranice majetkovej správy. 
10. Pri úprave spevnenej krajnice, z dôvodu zvýšenia jej únosnosti pre cestu l.tr., SSC prenajme 
časť pozemku pare. č. 181/232 (130 m2) investorovi ako stavenisko a to na dobu výstavby priľahlej 
autobusovej zastávky (kontakt: Mgr. Jozef Čarný, 0901 741 607). SSC s prenajatím pozemku na dobu 

výstavby súhlasí. 
11. Predmetné stanovisko nenahrádza súhlas vlastníka pozemku s touto stavbou. 
12. Platnosť stanoviska je 2 roky od jeho vypracovania. 
S vydaním územného rozhodnutia pre stavbu „Autobusová zastávka na ceste 1/63 v obci Dunajská 

Lužná“ podľa predloženej PD súhlasíme s podmienkou, že naše pripomienky budú uvedené v 

územnom rozhodnutí a zapracované v dokumentácii pre stavebné povolenie. Projektovú dokumentáciu 
k stavebnému povoleniu žiadame predložiť na vyjadrenie. Súčasne si vyhradzujeme právo dodatočne 

stanoviť podmienky, alebo uvedené pripomienky zmeniť alebo doplniť, ak si to vyžiada záujem 

správcu ciest I. triedy. 
 
Ministerstvo obrany SR, Úrad správy majetku štátu, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 
832 47 Bratislava 
Stanovisko č. ASM- 80-73 8/2021 zo dňa 12.04.2021 
Po posúdení predložených podkladov nemáme pripomienky a 
súhlasíme 
s realizáciou stavby „Autobusová zástavka na ceste 1/63“ na Hlavnej ul., v k. ú. Janošíková, okres 
Senec. V danej lokalite sa nenachádzajú pozemky, inžinierske siete, podzemné telekomunikačné 

vedenia ani rádio reléová trasa v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky. 
Všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie. Toto stanovisko sa 
vydáva na účely územného a stavebného konania. 
 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava so sídlom v Bratislave, Ružinovská ul.č.8, 

PSČ 820 09 Bratislava 29, P.O. Box 26 
Záväzné stanovisko č. HŽP/5558/2022 zo dňa 16.03.2022 
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 Obce Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 00 400 009, v 
zastúpení Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava, IČO: 31 322 000, podľa § 13 

odsek 3 písm. b/zák.č.355/2007 vydáva toto 
z á v ä z n é s t a n o v i s k o: 
S ú h l a s í s a s návrhom žiadateľa na územné konanie stavby: „Autobusová 
zastávka na ceste I/63 v obci Dunajská Lužná“ v kat.úz. Jánošíková. 
 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava 
Stanovisko č. 8/UR/2022/MO zo dňa 24.03.2022 
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Na základe žiadosti spoločnosti DOPRAVOPROJEKT, a.s. o stanovisko k projektovej dokumentácii 

pre územné rozhodnutie na stavbu „Autobusová zastávka na ceste 1/63 v obci Dunajská Lužná", k.ú. 
Jánošíková žiadame pri príprave projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie dodržať 

požiadavky vyhlášky č. 532/2002 Z.z. a súvisiacich predpisov z hľadiska osôb so zrakovým 

postihnutím. 
Súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia a žiadame predložiť projektovú dokumentáciu pre 

stavebné povolenie na posúdenie ÚNSS. 
 
Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19 851 01 Bratislava 
Stanovisko č. 54/2022 zo dňa 19.03.2022 
Autobusová zastávka na ceste 1/63 v obci Dunajská Lužná 
vydávame nasledovné stanovisko: 
Účel stavby: 
• inžinierska stavba užívaná osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 
Na uvedenú stavbu sa v zmysle § 56 vyhl. MŽP SR 532/2002 Z.z. vzťahujú všeobecné technické 

požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 
Navrhovaná stavba z hľadiska prístupnosti spĺňa všeobecné technické požiadavky na stavby užívané 

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu v zmysle vyhl. MŽP SR č.532/2002 Z.z. a prílohy k 

vyhláške č.532/2002 Z.z.ktorou sa určujú všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na 
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu. 
Navrhovaná stavba spĺňa všeobecné technické požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu v zmysle vyhl. MŽP SR č.532/2002 Z.z. a prílohy k vyhláške č.532/2002 
Z.z.ktorou sa určujú všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané 

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu. 
Doporučujeme vydanie územného rozhodnutia 
 
ARRIVA Mobility Solutions, Drieňová 31, 821 01 Bratislava 
Stanovisko zo dňa 25.02.2022 
Na základe Vášho listu zo dňa 15.2.22, ktorým nás žiadate o vyjadrenie k projektovej „Autobusová 
zastávka na ceste 1/63 v obci Dunajská Lužná", Vám zasielame nasledovné stanovisko. 
Naša dopravná spoločnosť, ktorá vykonáva pravidelnú prímestskú autobusovú dopravu nemá zásadné 

pripomienky k predmetnému návrhu za predpokladu, že autobusové zastávky budú spĺňať náležitosti 
príslušnej STN a Technicko - prevádzkové štandardy IDS BK. Dovoľujeme si poznamenať, že pre 

zabezpečenie obslužnosti tejto lokality by bolo vhodné, zriadenie autobusovej zastávky aj v opačnom 

smere. 
 
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 
Vyjadrenie č. BA-0729 2022 PN zo dňa 03.03.2022 
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 budu realizovné 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. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v 

ochrannom pásme optickej trasy oznániť správcovi PTZ. 
Upozorňujeme, že : 
• / 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: 
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• pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, 

objednať u správcu PTZ 
/ vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednateľ farbou, alebo kolíkmi / 
• preukázatelne 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 s 

največšou 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 ťažkýma 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 ochranom 

pásme 
• aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou 

osobou • pred záhmom 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 záhmom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení 

trasy ® ďalšie podmienky prevázkovateľa 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. 
 
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
Vyjadrenie č. 6612204497 zo dňa 10.02.2022 
Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovák Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre 

vyznačené záujmové územie. 
Dôjde do styku 
so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI 
SLOVAKIA, s.r.o. 
Slovák 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 (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a 
zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 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 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 Slovák 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 zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 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 §24 zákona č. 

452/2021 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. 
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6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 

podmienka společnosti Slovák 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 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. 
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa 
§23 zákona č. 452/2021 Z. 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 

Slovák 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 Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na 
povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na 

stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia 
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 

Slovák 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 
• Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa 
 
Všeobecné podmienky ochrany SEK 
1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovák 
Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je 
stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovák Telekom,a.s. povinný zabezpečiť: 
• Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom 

Slovák Telekom,a.s. 
• Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného 

vedenia 
• Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného 
vedenia 
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo 

vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: 
Menyhárt Zoltán, info@unitel.sk, 0911 242212 
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou 

funkčnosťou. 
2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ 
povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: 
• Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu 

terénu, 
• Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a 

vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené 
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• Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 

cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu 
• Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s 
najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) 
• Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a 
poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia 
• Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním) 
• Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777 
• Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnost Slovák 
Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia 

vykonané bez ich vedomia) 
UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je 
toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 
3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST)je potrebné 

si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). 
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom 
rozsahu.   
 
SPP - distribúcia a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
Stanovisko č. TD/NS/0296/2022/Pe zo dňa 20.04.2022 
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 umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok: 
VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 
 Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník 
povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online 

formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby), 
 v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky 
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do 

rozsahu 100 m bezplatne, 
 stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, 
alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení, 
 stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre 

účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D, 
 v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných 
predpisov, požadujeme, aby stavebník: 

 rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo 

bezpečnostných pásiem, 
 pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami 

dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, 
 zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k 

existujúcim plynárenským zariadeniam, 
 zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní 

navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami, 
 zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich 

plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou. 
OSOBITNÉ PODMIENKY: 
stavebník je povinný zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného 
konania podľa podmienok stanovených v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k umiestneniu stavby v 
bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení č. 3060/180322/BA/MM. 
 
Západoslovenská distribučná a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
Vyjadrenie zo dňa 15.08.2022 
1. Nakoľko vo Vami navrhovaných trasách výstavby Autobusová zástavka na ceste 1/63 v obci 

Dunajská Lužná dochádza ku križovaniu a súbehu s NN káblovým distribučným vedením, žiadame 
dôrazne dodržanie nižšie uvedených podmienok. 
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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 WN, Čulenova č. 3, 816 47 Bratislava (pre 

vytýčenie zariadení WN). 
4. 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. 
5. Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, 
aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti 

Západoslovenská distribučná. 
6. Pri križovaní a súbehu zariadení budovaných v rámci horeuvedenej stavby z distribučnými 
sieťami spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. dodržiavať ustanovenia normy STN 73 6005. 
7. Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe je 

potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov patriacich 
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.. 
 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 
Vyjadrenie č. 15527/2022/RL zo dňa 25.02.2022 
K umiestneniu stavby: „Autobusová zastávka na ceste I/63 v obci Dunajská Lužná“, k. ú. Jánošíková, 

nebudeme mať námietky, ak pri výstavbe budú rešpektované verejné zariadenia vodovodu DN 300 a 

verejnej kanalizácie DN 300, trasované v záujmovej oblasti ak budú splnené nasledovné podmienky 
BVS: 
1. Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu DN 300 a verejnej 

kanalizácie DN 300, vrátane ich pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa 
pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody (ďalej len „DDV“) (p. Kothaj, 0911 

778 612) a Divízia odvádzania odpadových vôd (ďalej len „DOOV“) (p. Valek 0903 557 077). 
2. 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. 
3. 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). 
4. 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. 
K objednávke na vytýčenie existujúcej verejnej kanalizácie je potrebné doložiť informatívny zákres 
GIS BVS, ktorý Vám zasielame v prílohe. 
Vyjadrenie BVS je platné dva roky. 
Po strate platnosti vyjadrenia podľa predchádzajúcej vety je žiadateľ povinný pred realizáciou 

požiadať o nové vyjadrenie. 
 
Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, Odbor 

telekomunikácií, Oddelenie riadenia, prevádzky a rozvoja telekomunikačných sietí, Pribinova 2, 

812 72 Bratislava 
Vyjadrenie č. SITB-OT4-2021/001124-232 zo dňa 22.04.2021 
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V záujmovom území pre realizáciu budúcej stavby „Dunajská Lužná , cesta 1/63 - autobusová 

zastávka“, v katastrálnom území obce Dunajská Lužná na Hlavnej ulici, nemá MV SR žiadne vlastné 
telekomunikačné siete. Správca telekomunikačnej siete MV SR k predloženej dokumentácií nemá 

žiadne výhrady, požiadavky, pripomienky ani pozmeňujúce návrhy. 
 
SITEL s.r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava 
Vyjadrenie č. 2101407-0731 zo dňa 09.04.2021 
II. Vyjadrenie číslo: 210407-0731, zo dňa: 09. 04. 2021 
1. Vo Vami vyznačenom záujmovom území sa NENACHÁDZAJÚ EKS v majetku SITEL s.r.o. 
2. Za správnosť zákresu záujmového územia (polygónu) zodpovedá žiadateľ. 
3. Vyjadrenie platí 6 mesiacov. 
UPOZORNENIE: Poškodenie EKS je trestné v zmysle § 286 Trestného zákona! Za poškodenie EKS 
je zodpovedný stavebník, a SITEL s.r.o. je oprávnená vymáhať náklady na opravu EKS, ako aj ďalšie 

škody spôsobené poškodením/prerušením prevádzky EKS. 
 
PROGRES – TS, s.r.o., Kosodrevinová 44, 821 01 Bratislava 
Vyjadrenie zo dňa 06.12.2022 
Ohľadom uvažovanej stavby „Autobusová zastávka na ceste 1/63 v obci Dunajská Lužná" dávame 

toto písomné záväzné stanovisko. 
S výstavbou súhlasíme za podmienok plne rešpektovania existujúcej verejnej OPTICKEJ 
telekomunikačnej siete KDS (káblového distribučného systému) a plne rešpektovania jej ochranných 

pásiem a za podmienok splnenia zákonných podmienok na výstavbu dané platnými zákonmi SR. 
1. Projektovú dokumentáciu (ďalší stupeň) žiadame doplniť o vzorové rezy križovania a súbehu 

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

vykonali do predloženej projektovej dokumentácie pre územné konanie, okrem prípojok k jednotlivým 

objektom, ktoré sú riešené individuálne a ktoré je potrebné tiež rešpektovať. 
Stavebník je ďalej povinný vykonať a zabezpečiť všetky objektívne účinné ochranné opatrenia a splniť 

nasledujúce podmienky v rozsahu tohto vyjadrenia stanovené vlastníkom existujúcej siete KDS, 

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

adrese: PROGRES-TS, s.r.o., Kosodrevinová 44, 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 I 
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. 
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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. 
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. 
 
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Počas územného konania neboli námietky 
zo strany účastníkov vznesené. 
 
 

O d ô v o d n e n i e 
 

Navrhovateľ: Obec Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná, v 
zastúpení DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava – mestská časť 

Nové Mesto, IČO: 31322000, podal dňa 28.04.2022 žiadosť o vydanie územného rozhodnutia 
na umiestnenie líniovej stavby: „Autobusová zastávka na ceste I/63 v obci Dunajská Lužná“ 
pre stavebné objekty: 
101-00 Autobusová zastávka 
102-00 Chodník 
110-00 Úprava cesty I/63 
501-00 Odvodnenie autobusovej zastávky 
601-00 Verejné osvetlenie 
na pozemkoch parc. číslo KN „C“: 180/2, 672/11, 672/31, 672/40 181/232, kat. úz. 

Jánošíková, obec Dunajská Lužná. 
 
K návrhu bola priložená dokumentácia s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a 

organizácií. 
Ďalšie doklady predložené navrhovateľom: 
- Plnomocenstvo na zastupovanie v konaní 
- Stanovisko k žiadosti o územnoplánovaciu informáciu č. Hani-5474/671/2022-11497/2022 
zo dňa 06.07.2022 – preukázanie súladu so záväznou časťou ÚPD obce Dunajská Lužná 
- Určenie Okresného úradu Bratislava, stavebného úradu príslušného na konanie č. OU-B 
A-OVBP2-2021/079446-002 zo dňa 17.05.2021. 
- Vyjadrenie spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. k žiadosti o súhlas s umiestnením stavby v 

bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia č. 3600/180322/BA/MM zo dňa 01.04.2022 
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Stavebný úrad dňa 02.05.2022 obdržal námietky navrhovateľa voči nesúhlasnému stanovisku 
dotknutého orgánu: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava č. 

SSC/8690/2021/2310/41616 zo dňa 03.11.2021.  
Stavebný úrad listom č.j.: OÚHAM/353/1018/2022-Sz zo dňa 09.05.2022 požiadal dotknutý 

orgán podľa §140b, ods. 5 stavebného zákona o stanovisko k týmto námietkam a listom 
č.j.:OÚHAM/353/1022/2022-Sz zo dňa 09.05.2022 rozhodol o prerušení územného konania 

v súlade s §140b, ods. 5 stavebného zákona.  
Stavebný úrad dňa 14.06.2022 obdržal stanovisko dotknutého orgánu č. 

SSC/9464/2022/2310/20489 zo dňa 06.06.2022, v ktorom dotknutý orgán trvá na svojom 

stanovisku vydané pod č. SSC/8690/2021/2310/41616 zo dňa 03.11.2021. 
Po rokovaní navrhovateľa s dotknutým orgánom, ktoré sa uskutočnilo dňa 06.07.2022, 
navrhovateľ opätovne požiadal dotknutý orgán o vydanie súhlasného stanoviska. Dotknutý 

orgán svoje stanovisko prehodnotilo a stavebný úrad dňa 10.11.2022 obdržal súhlasné 
stanovisko dotknutého orgánu: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava č. 

SSC/9464/2022/2310/38553 zo dňa 20.10.2022. 
 
Nakoľko mal stavebný úrad všetky podklady oznámil podľa § 36 ods. 1 začatie územného 

konania o umiestnení líniovej stavby dotknutým orgánom, podľa § 36 ods. 4 stavebného 
zákona účastníkom územného konania verejnou vyhláškou č. OÚHAM/353/2424/2022/Sz 
dňa 24.11.2022 a upustil od ústneho pojednávania. Zároveň stanovil, že účastníci konania 

môžu svoje námietky uplatniť do 10 pracovných dní od doručenia oznámenia. Do 
stanoveného termínu neboli uplatnené žiadne námietky.   
Dňa 08.12.2022 stavebný úrad obdržal vyjadrenie PROGRES-TS, s.r.o., Kosodrevinová 44, 

821 07 Bratislava. 
 
Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že 

jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto 
hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Pre územie, v ktorom sa nachádzajú 

pozemky, dotknuté umiestňovanou stavbou, je spracovaný a schválený ÚP obce. Nakoľko 

umiestnenie stavby je v súlade s jeho záväznou a smernou časťou, stanoviská účastníkov 
konania, dotknutých orgánov štátnej správy a zainteresovaných organizácií boli kladné a 

zahrnuté do podmienok tohoto rozhodnutia, preto stavebný úrad rozhodol tak, ako je to 
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
 

P o u č e n i e 
 
     Podľa § 53 a násl. správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania v 

lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podať odvolanie na Obec Hamuliakovo, 
Dunajská ulica 127/18, 900 43 Hamuliakovo. Odvolací orgán je Okresný úrad v Bratislave. 
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov. 
 
 
 
 
         Obec Hamuliakovo 
                                                                                                 zast. Ing. Ludmila Goldbergerová 
                                                                                           starostka obce 
 

 
 
 
Vypracovala a za správnosť zodpovedá:  
Ing. Silvia Szekeresová, mail: silvia.szekeresova@obechamuliakovo.sk, tel.: 02/45 646 071 



15/15 
 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a v súlade s § 42 ods. 2 stavebného 

zákona musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce Hamuliakovo najmenej 15 dní. 
Zároveň bude zverejnené na webovom sídle obce 

https://obechamuliakovo.sk/category/uradna-tabula/ a centrálnej úradnej elektronickej 

tabuli www.cuet.slovensko.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 
   
 
 
 
Vyvesené dňa: .................................                                        Zvesené dňa: ...............................  
  
 
 

................................................................................................................... 
odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby vyhlášku zverejniť 

 
 
 
 
Príloha: 
Príloha rozhodnutia pre navrhovateľa: Overená projektová dokumentácia 
Príloha rozhodnutia: 1x situácia, na ktorej je vyznačené umiestnenie stavby 
   
         
Rozdeľovník 
Doručí sa – účastníkom konania verejnou vyhláškou: 
1. DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 
(zástupca navrhovateľa) 
2. Obec Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 90042 Dunajská Lužná (navrhovateľ) 
3. Všetkým známym aj neznámym právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k 
pozemkom alebo k stavbám uvedených v rozhodnutí, ako aj susedným pozemkom a stavbám, môžu byť 

rozhodnutím priamo dotknuté. 
Doručí sa – dotknuté orgány: 
4. Okresný úrad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Tomášikova 46, 832 05 

Bratislava 3, 
5. Okresný úrad v Senci, odbor krízového riadenia, Hurbanova 21, Senec, 903 01 
6. Okresný úrad v Senci Odbor ŽP OpaK, Hurbanova 21, Senec, 903 01 
7. Okresný úrad v Senci Odbor ŽP ŠVS, Hurbanova 21, Senec, 903 01 
8. Okresný úrad v Senci Odbor ŽP ÚŠSOH, Hurbanova 21, Senec, 903 01 
9. Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, Dopravno-inžinierske oddelenie, 

Špitálska 14, 812 28 Bratislava 
10. ORHaZZ v Pezinku, Hasičská 4, Pezinok, 902 01 
11. BSK, oddelenie pozemných komunikácií, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava – mestská časť Ružinov 
12. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, Čučoriedková č. 6, Bratislava, 827 12 
13. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 
14. MO SR, Úrad správy majetku štátu, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, 
15. RÚVZ BA hlavné mesto, Ružinovská ul. č. 8, Bratislava 29, P.O.BOX 26, 820 09 
16. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava 
17. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 
18. ARRIVA Mobility Solutions, Drieňová 31, 821 01 Bratislava 
19. Michlovský, spol. s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany 
20. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 
21. Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44/b, Bratislava, 825 11 
22. BVS a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 
23. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
24. MVSR, sekcia informatiky, telekomunikácii a bezpečnosti MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 
25. PROGRES-TS, s.r.o., Kosodrevinová 42, 821 07 Bratislava 
26. SITEL s.r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava 
Na vedomie:  
27. Obec Hamuliakovo 
28. a/a 

https://obechamuliakovo.sk/category/uradna-tabula/

