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Obec Hamuliakovo 
Dunajská ulica 127/18, 900 43 Hamuliakovo 

Č. j.: OÚHAM/256/447/2023-Sz dňa 02.03.2023 
 
 
 

Verejná vyhláška 
 
 
Vec: Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho 
zisťovania 
 
Stavebník, Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, IČO: 

36 361 518 v zastúpení Obec Hamuliakovo, Dunajská ulica 127/18, 900 43 Hamuliakovo, IČO: 

00 304 751, podal dňa 01.03.2023 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu 
„Základná škola“ objekty inžinierskych sietí IO.07 - Prípojka NN, IO.07B – Úprava 

distribučných NN rozvodov, na pozemkoch KN C č. 640/725, 640/372, 544/1, 558/7, 569/3 
(KN E č. 569/2), 571/3 (KN E č. 571/2)  katastrálne územie Hamuliakovo, obec Hamuliakovo.  
 
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 
 
Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie pod č. 11111-194-DL-22-SE-1 zo dňa 01.08.2022, 

právoplatné dňa 02.09.2022. 
 
Obec Hamuliakovo, stavebný úrad príslušný podľa §117 ods. 1 Zák. č. 50/1976 Zb. o územnom 

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

„stavebný zákon“) v súlade s § 61 ods. 1 a 4 stavebného zákona, oznamuje dotknutým orgánom 

štátnej správy a všetkým známym účastníkom začatie stavebného konania verejnou vyhláškou. 
 
Pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a podaná žiadosť s priloženými 

dokladmi a dokumentáciou poskytujú dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, 

stavebný úrad podľa §61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho konania a miestneho 

zisťovania. 
 
Do podkladov rozhodnutia môžu účastníci konania nahliadnuť na tunajšom úrade počas 

stránkových dní v pondelok od 8,00 – 15,30 hod., v stredu od 8,00 – 16,45 hod. (prestávka 

12,00 – 13,00).  
 
V súlade s § 61 ods. 1 a 3 stavebného zákona upozorňujeme, že účastníci konania môžu svoje 

námietky uplatniť do 7 pracovných dní od doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliada. Na 

pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní sa 

neprihliada.  
V súlade s § 61 ods. 6 stavebného zákona v rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté 

orgány štátnej správy. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší 
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čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v 

určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, 

že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 
  
 
 
 Obec Hamuliakovo 
 zast.Ing. Ludmila Goldbergerová 
  starostka obce 
 
 
 
Vybavuje a za správnosť zodpovedá: Ing. Silvia Szekeresová,...................., tel.: 02/4564 6071 
 
 
Rozdeľovník 
Doručí sa – účastníkom konania verejnou vyhláškou: 
1. Obec Hamuliakovo, Dunajská ul. 127/18, 900 43 Hamuliakovo (za stavebníka na základe plnej moci) 
2. Vodohospodárska výstavba, š. p., Karloveská 2, 842 04 Bratislava 
3. SR - Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava (vlastník pozemku  
4. HAMIKOVO O.Z., Hamuliakovo 555, 900 43 Hamuliakovo (vlastník pozemku  
5. Všetkým známym aj neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné 

práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť 

rozhodnutím priamo dotknuté. 
Doručí sa – dotknuté orgány: 
6. Okresný úrad Senec Odbor ŽP OPaK, Hurbanova 21, 903 01 Senec 
7. Okresný úrad Senec Odbor ŽP ŠVS, Hurbanova 21, 903 01 Senec 
8. Okresný úrad Senec Odbor ŽP ÚŠSOH, Hurbanova 21, 903 01 Senec 
9. Okresný úrad Senec, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Hurbanova 21, 903 01 Senec 
10. Okresný úrad Senec, odbor krízového riadenia, Hurbanova 21, 903 01 Senec 
11. Správa ciest BSK, Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava 
12. BSK, Úrad BSK, Odbor dopravy, Sabinovská č. 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava 25 
13. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
14. Progres-TS, s.r.o. Kosodrevinová 42, 821 07 Bratislava 
15. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
16. Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
17. BVS a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 
18. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Karloveská 2, 842 17 Bratislava – mestská časť Karlova Ves 
19. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
Na vedomie: 
20. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, (stavebník) 
21. Obec Hamuliakovo  
22. a/a 

 
 
Tento dokument má povahu verejnej vyhlášky podľa §61 ods.4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov 

a v súlade s § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Hamuliakovo. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 
 
Vyvesené dňa: ................................            Zvesené dňa: ................................................. 
                                                                                                      
 
 
 
.................................................................................................................................................................................. ... 

Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby vyhlášku zverejniť 
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Príloha: Situačný výkres 
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