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S T A V E B N É    P O V O L E N I E 

(Verejná vyhláška) 

 

Mesto Dunajská Streda, stavebný úrad príslušný podľa §117 zákona č.50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom  poriadku /stavebný zákon/, v znení neskorších predpisov 

prerokoval žiadosť stavebníka zo dňa 15.03.2022 v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi 

štátnej správy a so známymi účastníkmi konania postupom podľa §§60,61 a §69 po preskúmaní 

podľa §62 stavebného zákona  rozhodol takto 

pre stavebníka:  McCarter Marketing & Consulting s.r.o., IČO: 36 523 135, 

so sídlom: Budovateľská č. 7, 929 01 Dunajská Streda, 

v zastúpení na základe splnomocnenia zo dňa 08.11.2021: 

 SMF MARKO, s.r.o., IČO: 46 663 053, 

so sídlom: Bratislavská č. 4, 917 02 Trnava, 

v zastúpení konateľom: Ing. arch. Miroslav Marko, 

so sídlom: Bratislavská č. 4, 917 02 Trnava, 

sa podľa §66 ods.1,2a 3 stavebného zákona a §10 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

p o v o ľ u j e 

stavbu:                                  

„ BYTOVÉ DOMY BUDOVATEĽSKÁ „ 

 

ktorá pozostáva z nasledovných objektov:  

SO 101 Bytový dom „I“,     

SO 102 Bytový dom „II“,      

SO 103 Bytový dom „III“,   

SO 104 Úprava existujúceho oplotenia, kontajnerové stojisko a sadové úprava,  

SO 405 Napojenie na elektrickú sieť NN, 

SO 406 Verejné osvetlenie, 

 

na pozemkoch parc.č: 1963/2, ktorý podľa LV č. 629 je vo vlastníctve McCarter, a.s., so 

sídlom Bajkalská 25, 821 08 Bratislava. Iné právo je zabezpečené na 

základe nájomnej zmluvy zo dňa 28.02.2022 na dobu neurčitú, 

  2025/79, ktorý podľa LV č. 5388 je vo vlastníctve McCarter, a.s., so 

sídlom Bajkalská 25, 821 08 Bratislava. Iné právo je zabezpečené na 

základe nájomnej zmluvy zo dňa 28.02.2022 na dobu neurčitú, 

  1963/144, 1963/827, 2025/94, 2025/100, 2025/101, ktoré podľa LV č. 

7391 sú vo vlastníctve navrhovateľa, 

v katastrálnom území:  Dunajská Streda,  

mesta:                        Dunajská Streda. 
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Na umiestnenie stavby bolo vydané územné rozhodnutie mestom Dunajská Streda pod 

č. 8596/DS/7530/2021/033-NJ-004 zo dňa 17.08.2021 pre: SMF MARKO, s.r.o., IČO: 

46 663 053, so sídlom Bratislavská č. 4, 917 02 Trnava. 

 

V zmysle vyjadrenia Okresného úradu Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, z hľadiska ochrany vodných pomerov na vodné stavby (SO 301 Vonkajší vodovod 

a vodovodná prípojka, dažďová, splašková kanalizácia a kanalizačná prípojka  SO 303 ORL – 

odlučovač ropných látok) je potrebné si vyžiadať stavebné povolenie od špeciálneho 

stavebného úradu, t. j. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

K. B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda. 

 

Umiestnenie stavby: 

Stavba „BYTOVÉ DOMY BUDOVATEĽSKÁ“ bude umiestnená na pozemkoch parc. 

č. 1963/144, 1963/827, 2025/94, 2025/100, 2025/101, 2025/79, 1963/2 v k.ú. Dunajská 

Streda obce: Dunajská Streda podľa situačného plánu v M=1:200.  

Vzdialenosť stavby „SO 101 Bytový dom „I“ od pozemku parc. č. 2025/79 bude 2,700 

m, vzdialenosť stavby od pozemku parc. č. 1963/668 bude 11,821 m, vzdialenosť stavby 

navrhovanej stavby „SO 102 Bytový dom „II“ bude 15,35 m. Výška strechy bude na kóte 

+11,814 nad úrovňou +/-0,00. 

Vzdialenosť stavby „SO 102 Bytový dom „II“ od pozemkoch parc. č. 2025/95, 2025/79 

bude 2,700 m, vzdialenosť stavby od pozemku parc. č. 1963/668 bude 11,821 m, vzdialenosť 

stavby navrhovanej stavby „SO 103 Bytový dom „III“ bude 15,350 m. Výška strechy bude na 

kóte +11,814 m nad úrovňou +/-0,00. 

Vzdialenosť stavby „SO 103 Bytový dom „III“ od pozemku parc. č. 1963/274 bude 

min. 4,886 m, vzdialenosť stavby od pozemku parc. č. 2025/95 bude 2,699 m, vzdialenosť 

stavby od pozemku parc. č. 1963/668 bude 11,814 m. Výška strechy bude na kóte +11,395 m 

nad úrovňou +/-0,00. 

 

Popis stavebných objektov: 

• SO 101 Bytový dom „I“  

Na danom území je plánovaná výstavba 3 ks bytových domov. Jedná sa o samostatne stojací 

bytový dom - SO 101 Bytový dom „I“, ktorý je trojpodlažný (1.NP+2.NP+3.NP), podpivničený 

(1.PP), s plochou strechou. V bytovom dome na 1.PP je navrhnuté parkovisko pre 13 ks 

osobných vozidiel a schodisko s výťahom, na 1.NP, 2.NP, 3.NP je navrhnuté schodisko 

s výťahom a jedenásť bytov.  

Stavba bude umiestnená na pozemku parc. č. 1963/827. 

Dispozičné riešenie  

 Každý byt je navrhnutý so samostatným vstupom zo spoločného schodiskového priestoru. 

Do bytu vstupujeme cez chodbu, z ktorého sa otvárajú: obývacia izba s kuchyňou, spálne 

a sociálne zariadenie.  

 

Kapacitná a priestorová bilancia bytového domu - SO 101 Bytový dom „I“: 

• celková zastavaná plocha – 271,32 m², 

• celková úžitková plocha – 669,52 m² (1.NP + 2.NP + 3.NP), 

• celková obytná plocha – 447,21 m² (1.NP + 2.NP + 3.NP), 

• počet bytov na 1.NP - 4 ks, 

• počet bytov na 2.NP - 4 ks, 

• počet bytov na 3.NP - 3 ks, 
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• počet podlaží - 4 (1.PP +1.NP + 2.NP + 3.NP), 

• konštrukcia – murovaná konštrukcia. 

 

Kapacitná a priestorová bilancia bytov Bytového domu „I“: 

1.NP: 

- Byt „D“ – úžitková plocha: 50,21 m² – obytná plocha: 38,11 m² - dvojizbový, 

- Byt „E“ – úžitková plocha: 51,61 m² – obytná plocha: 34,79 m² - dvojizbový, 

- Byt „F“ – úžitková plocha: 51,61 m² – obytná plocha: 34,79 m² - dvojizbový, 

- Byt „G“ – úžitková plocha: 50,21 m² – obytná plocha: 38,11 m² - dvojizbový, 

 

2.NP: 

- Byt „D“ – úžitková plocha: 50,21 m² – obytná plocha: 38,11 m² - dvojizbový, 

- Byt „E“ – úžitková plocha: 51,61 m² – obytná plocha: 34,79 m² - dvojizbový, 

- Byt „F“ – úžitková plocha: 51,61 m² – obytná plocha: 34,79 m² - dvojizbový, 

- Byt „G“ – úžitková plocha: 50,21 m² – obytná plocha: 38,11 m² - dvojizbový, 

 

3.NP: 

- Byt „A“ – úžitková plocha: 69,58 m² – obytná plocha: 55,75 m² - trojizbový, 

- Byt „B“ – úžitková plocha: 65,60 m² – obytná plocha: 48,81 m² - trojizbový, 

- Byt „C“ – úžitková plocha: 69,46 m² – obytná plocha: 51,05 m² - trojizbový. 

 

• SO 102 Bytový dom „II“   

Na danom území je plánovaná výstavba 3 ks bytových domov. Jedná sa o samostatne stojací 

bytový dom - SO 102 Bytový dom „II“, ktorý je trojpodlažný (1.NP+2.NP+3.NP), 

podpivničený (1.PP), s plochou strechou. V bytovom dome na 1.PP je navrhnuté parkovisko 

pre 13 ks osobných vozidiel a schodisko s výťahom, na 1.NP, 2.NP, 3.NP je navrhnuté 

schodisko s výťahom a jedenásť bytov. 

Stavba bude umiestnená na pozemku parc. č. 1963/144, 2025/94. 

Dispozičné riešenie  

 Každý byt je navrhnutý so samostatným vstupom zo spoločného schodiskového priestoru. 

Do bytu vstupujeme cez chodbu, z ktorého sa otvárajú: obývacia izba s kuchyňou, spálne 

a sociálne zariadenie.  

 

Kapacitná a priestorová bilancia bytového domu - SO 102 Bytový dom „II“: 

• celková zastavaná plocha – 271,32 m², 

• celková úžitková plocha – 669,52 m² (1.NP + 2.NP + 3.NP), 

• celková obytná plocha – 447,21 m² (1.NP + 2.NP + 3.NP), 

• počet bytov na 1.NP - 4 ks, 

• počet bytov na 2.NP - 4 ks, 

• počet bytov na 3.NP - 3 ks, 

• počet podlaží - 4 (1.PP +1.NP + 2.NP + 3.NP), 

• konštrukcia – murovaná konštrukcia. 

 

Kapacitná a priestorová bilancia bytov Bytového domu „II“: 

1.NP: 

- Byt „D“ – úžitková plocha: 50,21 m² – obytná plocha: 38,11 m² - dvojizbový, 

- Byt „E“ – úžitková plocha: 51,61 m² – obytná plocha: 34,79 m² - dvojizbový, 

- Byt „F“ – úžitková plocha: 51,61 m² – obytná plocha: 34,79 m² - dvojizbový, 
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- Byt „G“ – úžitková plocha: 50,21 m² – obytná plocha: 38,11 m² - dvojizbový, 

 

2.NP: 

- Byt „D“ – úžitková plocha: 50,21 m² – obytná plocha: 38,11 m² - dvojizbový, 

- Byt „E“ – úžitková plocha: 51,61 m² – obytná plocha: 34,79 m² - dvojizbový, 

- Byt „F“ – úžitková plocha: 51,61 m² – obytná plocha: 34,79 m² - dvojizbový, 

- Byt „G“ – úžitková plocha: 50,21 m² – obytná plocha: 38,11 m² - dvojizbový, 

 

3.NP: 

- Byt „A“ – úžitková plocha: 69,58 m² – obytná plocha: 55,75 m² - trojizbový, 

- Byt „B“ – úžitková plocha: 65,60 m² – obytná plocha: 48,81 m² - trojizbový, 

- Byt „C“ – úžitková plocha: 69,46 m² – obytná plocha: 51,05 m² - trojizbový. 

    

• SO 103 Bytový dom „III“  

Na danom území je plánovaná výstavba 3 ks bytových domov. Jedná sa o samostatne stojací 

bytový dom - SO 103 Bytový dom „III“, ktorý je trojpodlažný (1.NP+2.NP+3.NP), 

podpivničený (1.PP), s plochou strechou. V bytovom dome na 1.PP je navrhnuté parkovisko 

pre 15 ks osobných vozidiel, priestor na bicykle, priestor na komunitné stretávanie a  schodisko 

s výťahom, na 1.NP, 2.NP, 3.NP je navrhnuté schodisko s výťahom a desať bytov.  

Stavba bude umiestnená na pozemku parc. č. 1963/144. 

Dispozičné riešenie  

 Každý byt je navrhnutý so samostatným vstupom zo spoločného schodiskového priestoru. 

Do bytu vstupujeme cez chodbu, z ktorého sa otvárajú: obývacia izba s kuchyňou, spálne 

a sociálne zariadenie.  

Kapacitná a priestorová bilancia bytového domu - SO 103 Bytový dom „III“: 

• celková zastavaná plocha – 271,32 m², 

• celková úžitková plocha – 670,52 m² (1.NP + 2.NP + 3.NP), 

• celková obytná plocha – 457,02 m² (1.NP + 2.NP + 3.NP), 

• počet bytov na 1.NP - 4 ks, 

• počet bytov na 2.NP - 3 ks, 

• počet bytov na 3.NP - 3 ks, 

• počet podlaží - 4 (1.PP +1.NP + 2.NP + 3.NP), 

• konštrukcia – murovaná konštrukcia. 

 

Kapacitná a priestorová bilancia bytov Bytového domu „III“: 

1.NP: 

- Byt „D“ – úžitková plocha: 50,21 m² – obytná plocha: 38,11 m² - dvojizbový, 

- Byt „E“ – úžitková plocha: 51,61 m² – obytná plocha: 34,79 m² - dvojizbový, 

- Byt „F“ – úžitková plocha: 51,61 m² – obytná plocha: 34,79 m² - dvojizbový, 

- Byt „G“ – úžitková plocha: 50,21 m² – obytná plocha: 38,11 m² - dvojizbový, 

 

2.NP: 

- Byt „A“ – úžitková plocha: 69,58 m² – obytná plocha: 55,75 m² - trojizbový, 

- Byt „B“ – úžitková plocha: 65,60 m² – obytná plocha: 48,81 m² - trojizbový, 

- Byt „C“ – úžitková plocha: 69,46 m² – obytná plocha: 51,05 m² - trojizbový, 

 

3.NP: 

- Byt „A“ – úžitková plocha: 69,58 m² – obytná plocha: 55,75 m² - trojizbový, 
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- Byt „B“ – úžitková plocha: 65,60 m² – obytná plocha: 48,81 m² - trojizbový, 

- Byt „C“ – úžitková plocha: 69,46 m² – obytná plocha: 51,05 m² - trojizbový. 

 

Výťah pre bytové domy č. I, II a III 

Je navrhnuté výťah pre bytové domy I, II, a III so strojovňou v šachte typu Schindler 3000, 

ktoré zabezpečuje umiestnenie konštrukcie a prevedenie základných častí - vodidiel, pohonu a 

riadiaceho systému priamo vo výťahovej šachte. 

Usporiadanie lanovania 2:1 s riadeným strojom umiestneným v hornej časti šachty bude tvoriť 

s ostatnými komponentami spoľahlivý a výkonný celok. Pojatie kontrolných funkcií riadiacej 

jednotky, ktorej hlavná skriňa s minimálnymi rozmermi bude umiestnená v zárubni dverí na 

najvyššom podlaží, čo bude znižovať nároky na priestor a zabezpečí nerušené sledovanie 

funkcií aj počas prevádzky výťahu. Rozmery v porovnaní s tradičným strojom sú menšie, takže 

celý stroj bude možné pohodlne umiestniť v šachte. Príkon navrhovaného výťahového 

zariadenia je 3,7kW (nosnosť 535 kg). Prístup do kabíny a komfort zabezpečujú automatické 

teleskopické dvere s vlastným riadením a svetlou šírkou 900 mm.  

Osvetlenie kabíny bude pomocou úsporných svietidiel osadených v strope. Ovládanie výťahu 

bude zabezpečené cez dotykový alebo tlačidlový ovládací panel. 

 Výťahová šachta bude železobetónová s vnútornými pôdorysnými rozmermi 1.450 x 1.625 

mm. Kotvenie výťahu bude zabezpečené pomocou kotviacich konzol a HKD hmoždiniek, 

ktoré sú súčasťou dodávky výťahu. Priehlbeň výťahu je navrhovaná na rozmer 1.100 mm. 

Horná časť šachty t.j. vzdialenosť od prahu poslednej stanice po strop šachty je navrhovaná na 

3.400mm. (spodná hrana montážného prvku min. 3.400mm). V hornej časti výťahovej šachty 

budú umiestnené montážne závesy určené pre montáž výťahu v zmysle výkresovej 

dokumentácie. Montážne závesy sú súčasťou dodávky výťahu. Umiestnenie rozvádzača bude 

v zárubni dverí na najvyššom podlaží. V hornej časti šachty bude umiestnený otvor pre 

odvetranie výťahovej šachty. (min. 1,5% pôdorysnej plochy šachty) 

Technické špecifikácia výťahu Schindler 3000: 

Typ : SCHINDLER 3000  

Počet výťahov : 1  

Nosnosť : 535 kg  

Dopravná rýchlosť : 1,00 m.s-1  

Počet prepr. osôb : 7  

Počet staníc : 4  

Počet nástupíšť : 4 - prechodný  

Dopravný zdvih : 8.765 mm  

Príkon : 3,7 kW  

Riadenie : mikroprocesorové Bionic 5, Jednosmerné zberné 1KA v riadení SIMPLEX  

Systém riadenia : frekvenčne riadený ACVF  

Typ šachty : betónová / murovaná  

Rozmer šachty : 1.450 x 1.625 mm  

Horný prejazd : 3.400 mm  

Priehlbeň : 1.100 mm  

Rozmer kabíny : 1.200 x 1.400 mm  

Výška kabíny : 2 139 mm  

Kabínové dvere : 800 x 2 000 mm automatické teleskopické  

Šachtové dvere : 800 x 2 000 mm automatické teleskopické, Požiarna odolnosť – podľa 

projektu PO  

Ovládacie prvky : tlačítkové / dotykové  
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Strojovňa : vo výťahovej šachte  

Napájanie : 3 x 400 V / 50 Hz  

Rozvádzač : umiestnený v najvyššej stanici v zárubni dverí. 

 

• SO 104 Úprava existujúceho oplotenia, kontajnerové stojisko, detské ihrisko a sadové 

úprav 

Detské ihrisko 

Účelom projektovej dokumentácie je návrh detského ihriska a športoviska do verejného 

priestoru obytných domov, doplneného o prvky drobnej architektúry. Zámerom je vytvorenie 

funkčného a bezpečného priestoru v požadovanej kvalite. 

Plocha detského ihriska je tvorená kombináciou štrkového podkladu a gumenej dlažby. 

Celkový rozmer plochy detského ihriska: 6,2 x 6,2m. 

Navrhovaná skladba syntetického povrchu: 

- Gumová dopadová plocha, dlažba 500x500x45mm 

- Piesok 50mm 

- Štrk fr. 0,8 – 100mm 

- Makadam fr. 16-32 – 200mm 

Navrhovaná skladba štrkového povrchu: 

- Štrk frakcia 4-8 mm – hrúbka vrstvy 300mm 

V mieste dopadu šmýkačky – hrúbka vrstvy +100mm 

Vybavenie: 

Domček so šmýkačkou, lezeckou stenou a trepňou 

Rozmery výrobku: 2670 x 1432 x 2711 mm 

Bezpečnostný priestor: 6170 x 4432 mm 

Maximálna dopadová výška: 951 mm 

Odporúčaná veková skupina: 3-8 rokov. 

Konštrukcia typového herného prvku je dodávaná na stavbu ako celok. Osadenie/kotvenie 

jednotlivých prvkov je riešené osadením do betónových základov v zmysle kotevného plánu 

výrobcu. 

Športový povrch s basketbalovým košom 

Plocha športového povrchu je tvorená gumenou dlažbou spájanou na kolíky. 

Celkový rozmer plochy detského ihriska: 6,2 x 6,2m 

Navrhovaná skladba syntetického povrchu: 

- Gumová dopadová plocha, dlažba 500x500x45mm 

- Piesok 50mm 

- Štrk fr. 0,8 – 100mm 

- Makadam fr. 16-32 – 200mm 

Vybavenie: 

Streetbalový komplet kovový, zinkovaný 

Rozmery: 1902 x 1400 x 3935 mm 

Konštrukcia basketbalového koša je dodávaná na stavbu ako celok. Osadenie/kotvenie prvku 

je riešené osadením do betónového základu v zmysle kotevného plánu výrobcu. 

 

Kontajnerové stojisko 

Stojisko podzemných kontajnerov je osadené pri verejnom chodníku na pozemku investora v 

dostupnosti z verejnej komunikácie – Budovateľská ulica. Umožňuje osadenie 4 ks 

podzemných kontajnerov. Z toho 1x 5m3 pre komunálny odpad, a 3x 3m3 pre separovaný zber 

(papier, sklo, plasty). Rozmery plochy stojiska pre kontajnery: 2,07m x 6,72 m. Spevnená 
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plocha, príprava a finálna úprava stojiska musia byť vyhotovené v zmysle požiadaviek 

dodávateľa podzemných kontajnerov. 

 

Úprava existujúceho oplotenia 

Pozemok je oplotený existujúcim oplotením s betónovým múrikom a oceľovou priehľadnou 

výplňou. Na miestach nových vjazdov na pozemok bude tento odstránený, ako aj na mieste 

budúcej parkovacej plochy pri objekte SO101 (východná časť). V miestach oplotenia do 

ktorého sa nezasahuje bude toto ponechané, avšak bude nahradená výplň oplotenia. Celková 

nová výška oplotenia od verejnej komunikácie/chodníka bude 1,5m. Od pozemku 1963/274 

bude ohradený priehľadným systémovým priehľadným oplotením z panelov výšky 2000mm. 

 

Sadové úpravy 

Návrh ozelenenia rieši výsadbu zelene bezprostredne v okolí navrhovaných bytových domov. 

Navrhované riešenie obsahuje: 

- vytvorenie parkovo upravenej plochy určenej pre rezidentov pre oddych a hry medzi 

bytovými domami realizáciou detského ihriska, športového povrchu, osadením lavičiek, 

výsadbou stromov, 

- výsadbu stromov veľkokorunných a so stredne veľkou korunou, po obvode plochy s 

podsadbou skupín listnatých krov narastajúcich do výšky 2,0 – 3,0m, a medzi bytovými 

domami v trávniku. Tam, kde priestorové pomery nedovoľujú umiestniť stromy s klasickou 

rozložitou korunou, budú vysadené stromy s korunou stĺpovitou. Stromy a kry okrem 

dekoratívne funkcie budú plniť funkciu izolačnú, t.j. oddelenie zóny bývania od okolia, a 

zároveň funkciu krajinotvornú, t.j. začlenenie stavieb do krajiny. Úlohou stromov bude 

taktiež zvyšovanie vlhkosti vzduchu a poskytnutie pritienenia – predovšetkým autám na 

parkoviskách a rezidentom na ploche určenej pre relax a hry, 

- oddelenie bytových domov a miesta pre oddych a hry od priľahlých parkovísk živým plotom 

vždyzeleným strihaným, 

- skupinovú výsadbu listnatých krov a ihličnanov krovitého vzrastu narastajúcich do výšky 

3,0m atraktívnych celkovým habitusom s podrastom pôdopokryvných ihličnatých krov 

narastajúcich do výšky 0,3m a okrasných tráv v kombinácii s trvalkami, aby vznikli 

esteticky pôsobiace skupiny zaujímavé kvetom, sfarbením listov a tvarom. 

- výsev trávnika. 

Celkove sa v návrhu uvažuje s použitím vzrastlého materiálu, aby sa minimalizovala doba, 

kým zeleň začne plniť svoje estetické a biologické funkcie. Druhový výber rastlinného 

materiálu vychádza zo stanoviskových podmienok a rešpektuje požiadavky užívateľa. 

Jednotlivé druhy budú kombinované tak, aby zahŕňali listnaté aj ihličnaté aj opadavé druhy, 

aby sadovnícke úpravy pôsobili a boli zaujímavé v priebehu celého roka. Zo sortimentu drevín 

budú použité predovšetkým druhy a kultivary geograficky pôvodné, tvarovo a farebne 

atraktívne, na údržbu menej náročné. 

 

• SO 405 Napojenie na elektrickú sieť NN 

Z SR č.1 bude napojený skupinový elektromerový rozvádzač RE1 káblom NAYY-J 4x240 

mm2. Skupinový elektromerový rozvádzač pre meranie odberu elektrickej energie bude 

osadený na verejne prístupnom mieste. Káble budú trasované cez pozemky parc.č. 1963/144. 

V elektromerovom rozvádzači  RE1 budú umiestnené meranie odberu el. energie s hlavnými 

ističmi:  

- pre 1 byt  s In=25A, Un=400V / 11ks / 

- pre 1 spoločný priestor  s In=20A, Un=400V / 1ks / 
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Z SR č.2 bude napojený skupinový elektromerový rozvádzač RE2 káblom NAYY-J 4x240 

mm2. Skupinový elektromerový rozvádzač pre meranie odberu elektrickej energie bude 

osadený na verejne prístupnom mieste. Káble budú trasované cez pozemky parc.č. 1963/144. 

V elektromerovom rozvádzači  RE2 budú umiestnené meranie odberu el. energie s hlavnými 

ističmi:  

- pre 1 byt  s In=25A, Un=400V / 11ks / 

- pre 1 spoločný priestor  s In=20A, Un=400V / 1ks / 

Z SR č.3 bude napojený skupinový elektromerový rozvádzač RE3 káblom NAYY-J 4x240 

mm2. Skupinový elektromerový rozvádzač pre meranie odberu elektrickej energie bude 

osadený na verejne prístupnom mieste. Káble budú trasované cez pozemky parc.č. 1963/144. 

V elektromerovom rozvádzači  RE3 budú umiestnené meranie odberu el. energie s hlavnými 

ističmi:  

- pre 1 byt  s In=25A, Un=400V / 10ks / 

- pre 1 spoločný priestor  s In=20A, Un=400V / 1ks /. 

Káble budú uložené v spoločnej ryhe 40x80cm do pieskového lôžka a budú chránené proti 

mechanickému poškodeniu ochrannými platňami. Minimálna vzdialenosť (zvislý priemer) 

vonkajších pláštov 1kV káblov pri súbehu je 5 cm. Pri križovaní navrhovaných IS sa káble 

uložia do chráničky, FXKV 160.  Pri križovaní s navrhovanou miestnou komunikáciou sa 

káblové vedenie uloží do ochrannej rúry PE FXKV 160.  

 

• SO 406 Verejné osvetlenie 

Navrhnuté komunikácie sú podľa STN 13 201-2 zaradené do skupiny s minimálnou 

intenzitou osvetlenia 2 Lx a rovnomernosťou osvetlenia 1:10. Verejné osvetlenie na nových 

komunikáciách navrhujeme vybudovať LED svietidlami MiniLuma 20 LED CityTouch 3000 

lm NW na oceľových pozinkovaných stožiaroch 5 m vysokých typu STK 60/50/3 

umiestnených vo vzdialenostiach cca 25 - 30 m od seba. Stožiare budú umiestnené 20cm od 

obrubníka chodníka po jednej strane. Napojenie verejného osvetlenia je navrhované v istené v 

rozvádzači RVO, napojeného s SR č.1 káblom NAYY-J 4x25, a pokračuje rozvodom do 

navrhovanej lokality výstavby bytových domov. Rozvody nového verejného osvetlenia budú 

zrealizované káblom NAYYY-J 4x25 + FeZn 30x4 uloženým vedľa príjazdovej komunikácie 

v celkovej dĺžke približne 90m. 

 

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:  

1. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej v stavebnom  konaní, ktorá je 

súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť prevedené bez predchádzajúceho 

súhlasu stavebného úradu. 

2. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať  predpisy týkajúce sa bezpečnosti  práce 

a technických  zariadení  a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

3. Pri stavbe budú dodržané príslušné ustanovenia stavebného zákona v znení noviel 

upravujúce požiadavky na uskutočnenie stavieb a príslušné technické normy. 

4. Stavbu bude uskutočňovať dodávateľsky na základe výberového konania, dodávateľa        

treba oznámiť na tunajší stavebný úrad do 15 dní po vyhodnotení výberového  

konania.  

5. Dodávateľ je povinný vypracovať a  pred zahájením stavebných prác predložiť na 

stavebný úrad POV stavby a v  prípade využitia cudzích pozemkov na účely POV 

projektovou dokumentáciou predložiť súhlas vlastníka pozemku.  

6. Stavba bude ukončená najneskoršie do dvoch rokov od právoplatnosti tohto 

rozhodnutia. 
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7. V prípade nedodržania  termínu dokončenia  stavby je  stavebník povinný  požiadať       

stavebný  úrad  o jeho predĺženie pred uplynutím. 

8. Stavebník zabezpečí priestorové vytýčenie povoľovanej stavby orgánom alebo 

organizáciou na to oprávnenou. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží 

stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii. 

9. Investor  pred  zahájením  zemných prác je povinný  zabezpečiť vytýčenie   všetkých 

jestvujúcich podzemných zariadení na stavenisku v zmysle podmienok územného 

rozhodnutia pod. č. 8596/DS/7530/2021/033-NJ-004 zo dňa 17.08.2021 vydaného  

mestom Dunajská Streda a vyjadrení správcov podzemných vedení! 

10. So stavbou nesmie byť začaté, pokým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. 

11. Stavbu možno užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, o ktoré je povinný podať  

návrh stavebník 15 dní pred dokončením stavby. 

12. Stavebník je povinný umožniť vstup na stavbu a pozemok orgánom na to oprávneným za 

účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu. 

13. Stavebník je povinný  dbať o to, aby pri uskutočňovaní  stavby nedošlo k spôsobeniu škôd  

na cudzích  nehnuteľnostiach. 

14. Stavebník je povinný počas výs tavby udržiavať čistotu na stavbou znečistených 

komunikáciách a verejných priestranstvách, výstavbu zabezpečiť tak, aby neohrozoval  

plynulosť cestnej premávky, na skládku materiálu využívať v max. miere vlastný 

pozemok. 

15. Ďalšie  podmienky vyplývajúce z rozhodnutí a stanovísk dotknutých orgánov štátnej 

správy a organizácii:  

● Mesto Dunajská Streda, oddelenie územného plánovania, výstavby a dopravy  

 S predloženou projektovou dokumentáciou (projekt pre stavebné povolenie) listom zo dňa 

22.02.2022 pod č. 3627/DS/7179/2022/031-BO súhlasíme  za  nasledovných  podmienok:  

1) Po dokončení stavby ku kolaudácii je potrebné predložiť: 

a/  zameranie adresného bodu 

b/ geometrický plán na zameranie stavby na vydanie kolaudačného rozhodnutia                                     

s vyznačením odstupových vzdialenosti od hraníc susedných pozemkov 

c/  digitálne zameranie celej stavby vrátane inžinierskych sietí a komunikácií (formát .dgn 

alebo .dxf ). 

2) Žiadame stavbu označiť na viditeľnom mieste s týmito údajmi: označenie stavby, 

označenie stavebníka, zhotoviteľa stavby, číslo a dátum stavebného povolenia, kto stavbu 

povolil, termín začatia a ukončenia stavby, meno a priezvisko zodpovedného 

stavbyvedúceho a ponechať ho tam až do kolaudácie stavby. 

3) Kolaudácia stavebného objektu SO 101 – Bytový dom „I“, v zmysle § 81b písm. c) a d) 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní  a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov, bude možná až po kolaudácii stavebných objektov: „SO 104 

– Úprava a obnova výplne existujúceho oplotenia, Kontajnerové stojisko a Sadové 

úpravy“, „SO 201 – Spevnená parkovacia plocha BD „I“ + 2 parkovacie miesta (spolu 22 

park. miest)“, „SO 204 – Rekonštrukcia existujúceho chodníka miestnej komunikácie – 

vlastník mesto Dunajská Streda“, „SO 301 – Vonkajší vodovod a vodovodná prípojka, 

dažďová, splašková a kanalizačná prípojka“, „SO 303 – Odlučovač ropných látok (ORL)“, 

„SO 405 – Napojenie na elektrickú sieť NN“, „SO 406 – Verejné osvetlenie“. 
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4) Kolaudácia stavebného objektu SO 102 – Bytový dom „II“, v zmysle § 81b písm. c) a d) 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní  a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov, bude možná až po kolaudácii stavebných objektov: „SO 104 

– Úprava a obnova výplne existujúceho oplotenia, Kontajnerové stojisko a Sadové 

úpravy“, „SO 202 – Spevnená parkovacia plocha BD „II“ + 2 parkovacie miesta (spolu 22 

park. miest)“, „SO 204 – Rekonštrukcia existujúceho chodníka miestnej komunikácie – 

vlastník mesto Dunajská Streda“, „SO 301 – Vonkajší vodovod a vodovodná prípojka, 

dažďová, splašková a kanalizačná prípojka“, „SO 303 – Odlučovač ropných látok (ORL)“, 

„SO 405 – Napojenie na elektrickú sieť NN“, „SO 406 – Verejné osvetlenie“. 

5) Kolaudácia stavebného objektu SO 103 – Bytový dom „III“, v zmysle § 81b písm. c) a d) 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní  a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov, bude možná až po kolaudácii stavebných objektov: „SO 104 

– Úprava a obnova výplne existujúceho oplotenia, Kontajnerové stojisko a Sadové 

úpravy“, „SO 203 – Spevnená parkovacia plocha BD „III“ + 2 parkovacie miesta (spolu 

20 park. miest)“, „SO 204 – Rekonštrukcia existujúceho chodníka miestnej komunikácie 

– vlastník mesto Dunajská Streda“, „SO 301 – Vonkajší vodovod a vodovodná prípojka, 

dažďová, splašková a kanalizačná prípojka“, „SO 303 – Odlučovač ropných látok (ORL)“, 

„SO 405 – Napojenie na elektrickú sieť NN“, „SO 406 – Verejné osvetlenie“. 

6) V prípade potreby vykonania rozkopávky verejného priestranstva (komunikácie)  treba 

podať žiadosť na našom oddelení (zvláštne užívanie v zmysle § 8 zákona č.135/1961 Zb. 

o pozemných komunikáciách). 

7) V prípade križovania miestnych komunikácií žiadame použiť technológiu 

podtláčania spevnených plôch. 

8) Pripojenie spevnených plôch na jestvujúcu miestnu komunikáciu je nutné vyhotoviť tak, 

aby sa zabránilo narušeniu jestvujúcich odtokových pomerov, t.j. zaplavovaniu vozovky 

na ktorú bude napojená nová spevnená plocha resp. zaplavovaniu susedných pozemkov. 

9) K stavebnému povoleniu je nutné zabezpečiť doklad, ktorým žiadateľ preukazuje v zmysle 

§ 58 ods. 2 a § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, že má k pozemkom parc.č. 

1963/2, -/668, -/671 v k.ú. Dunajská Streda zabezpečené iné právo, ktoré ho oprávňuje 

zriadiť na ňom predmetnú stavbu. 

10) Minimálne výmery plôch zelene, stanovené v územnom pláne mesta koeficientom zelene, 

majú byť v prevažnej miere pokryté súvislou vegetáciou, trvale udržiavanou tak, aby plnila 

funkcie zadržiavania vody, priepustnosti vody do podložia a zároveň pozitívne 

ovplyvňovala mikroklímu obytného prostredia znižovaním teploty okolia a optimalizáciou 

vlhkosti ovzdušia. Dôvodom na takéto požiadavky sú aj povinnosti vyplývajúce zo 

stratégií adaptácie miest na zmenu klímy. V uličných priestoroch (v rámci dopravného 

priestoru) komponovať súvislé pásy zelene (tráva) a riešiť bodovú výsadbu zelene a plochy 

zelene komponovať tak, aby priemet korún stromov bol na úrovni 30% plochy, pokryvnosť 

plôch zelene korunami stromov bude min. 30%. Trávu nie je možné nahradiť kamenivom. 

11) V zmysle § 8a ods. 2 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a                    

o zmene a doplnení niektorých zákonov nové bytové budovy a významne obnovované 
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existujúce bytové budovy s viac ako desiatimi parkovacími miestami musia mať 

infraštruktúru vedenia, najmä rozvody pre elektrické káble, pre každé parkovacie miesto s 

cieľom umožniť neskoršiu inštaláciu nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá, ak sa 

parkovisko nachádza. 

12) Ďalšie podmienky vyplývajúce zo stanovísk Okresného riaditeľstva PZ v DS, 

Okresný dopravný inšpektorát,  Múzejná 231/6, 929 01 Dunajská Streda:  

a) Z hľadiska dopravného riešenia k pripojeniu/zriadenie vjazdu z miestnej cesty ODI súhlasí 

splnením nasledovných pripomienok:   

- z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky (ďalej len CP) stavebné objekty musia byť 

umiestnené a použité tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na 

miestnej ceste, 

- z hľadiska bezpečnosti CP nie je prípustné, aby na voľnom úseku miestnej cesty bol 

skladovaný stavebný materiál, výkopová zemina, odstavné pracovné stroje a pod., 

- z hľadiska bezpečnosti CP celý pracovný priestor musí byť zabezpečený tak, aby bola čo 

najväčšej miere eliminovaná možnosť zranenia iných osôb, 

- počas výstavby/prác nesmie dochádzať k znečisťovaniu, poškodzovaniu vozovky miestnej 

cesty, ak príde k  poškodeniu majetku MsÚ Dunajská Streda je realizátor stavby povinný 

bezodkladne zabezpečiť odstránenie škody na vlastné náklady, prípadne prekonzultovať 

spôsob a postup pri odstránení škody, v prípade znečistenia cesty je potrebné zabezpečiť jej 

okamžité očistenie!, 

- za prípadné škody spôsobené v súvislosti s výstavbou na zdraví alebo na majetku 

nezodpovedá Policajný zbor, 

- v zmysle ustanovenia § 9 ods. 4 cestného zákona pri znečistení cesty alebo miestnej 

komunikácie, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť závadu v zjazdnosti, je povinný ten, kto 

znečistenie spôsobil, bez prieťahov ho odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu; ak 

sa tak nestane, je povinný uhradiť správcovi komunikácie náklady spojené s odstránením 

znečistenia a s uvedením komunikácie do pôvodného stavu, 

- v zmysle ustanovenia § 9 ods. 5 cestného zákona pri poškodení cesty alebo miestnej 

komunikácie, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť závadu v zjazdnosti, je povinný ten, kto 

znečistenie spôsobil, bez prieťahov ho odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu; ak 

sa tak nestane, je povinný uhradiť správcovi komunikácie náklady spojené s odstránením 

znečistenia a s uvedením komunikácie do pôvodného stavu, 

- upozorňujeme, že v zmysle ustanovenia § 22a cestného zákona za znečistenie alebo 

poškodenie cesty alebo miestnej pozemnej komunikácie, ktorá spôsobí alebo môže spôsobiť 

chybu v jej zjazdnosti alebo v schodnosti, cestný správny orgán v rozsahu svojej pôsobnosti 

uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do 33 190 €, 

fyzickej osobe možno za vyššie uvedené uložiť pokutu do 660 €, 

- ak pri realizácii predmetných prác dôjde k obmedzeniu premávky, pracovisko sa označí 

dopravnými značkami v zmysle zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon 

o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

- v zmysle ustanovenia § 3 ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. cestného zákona vyplýva, že cestný 

správny orgán a obec určujú používanie dopravných značiek, dopravných zariadení podľa 

odseku 2 a odseku 5 písm. f) na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie 

a záväzného stanoviska príslušného dopravného inšpektorátu vydaného v rozsahu jeho 

pôsobnosti podľa osobitných predpisov. 
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b) Z hľadiska dopravného riešenia k vydaniu určenia na použitie prenosného dopravného 

značenia a dopravného zariadenia pri MK ODI súhlasí splnením nasledovných 

pripomienok:  

- realizátor vykoná opatrenia, aby počas vykonaných stavebných prác na miestnej ceste 

nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky, 

- trvalé dopravné značenie, ktoré bude v zásadnom rozpore s pokynmi prenosného 

dopravného značenia a ktoré by ohrozovalo bezpečnosť cestnej premávky, musí byť 

odstránené alebo prekryté, 

- presný termín predmetných stavebných prác musí byť vopred, v dostatočnom 

časovom predstihu oznámený na ODI OR PZ v DS, 

- realizátor vykoná všetky opatrenia, aby bola doba výstavby dodržaná, resp. skrátená, za 

týmto účelom požadujeme práce vykonávať v predĺžených pracovných zmenách, 

v dvojzmennom pracovnom režime, počas víkendov tak, aby sa skrátila dĺžka konania 

dopravných obmedzení a zvýšila priepustnosť cestnej premávky,  

- počas výstavby nesmie dochádzať k poškodeniu a k znečisťovaniu miestnej cesty v prípade, 

ak by došlo k poškodeniu majetku MsÚ Dunajská Streda je žiadateľ povinný bezodkladne 

zabezpečiť odstránenie škody na vlastné náklady, prípadne prekonzultovať spôsob a postup pri 

odstránení škody, 

- použité DZ či už zvislé, alebo vodorovné bude vyhotovené, vyznačené a upravené tak, aby 

zodpovedalo reálnej situácii a postupu prác!!!;  

- prenosné dopravné značenie a zariadenia, ktoré majú význam len v obmedzenom čase (napr. 

len v pracovnom čase), musia byť mimo tohto času (napr. v mimopracovnom čase) zrušené 

zakrytím, preškrtnutím, alebo odstránením,  

- žiadateľ zabezpečí, aby osadené prenosné dopravné značenie po celú dobu trvania výstavby 

plnili svoju funkciu a zároveň žiadateľ zabezpečí pravidelnú kontrolu a údržbu prenosného 

dopravného značenia a dopravného zariadenia v zmysle určenia prenosného dopravného 

značenia, 

- prenosné dopravné značky budú umiestnené v jednotlivých lokalitách podľa schválenej 

situácie, v zmysle „Zásad pre používanie prenosného dopravného značenia na pozemných 

komunikáciách“ schválených MDP a T SR 14.10.1998 a budú osadené na červeno – bielo 

pruhovaných stĺpikoch, pre obidva smery jazdy,  

- dodržať zásady pre umiestňovanie dopravných značiek podľa zákona č. 8/2009 Z.z. 

o cestnej premávke a vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej 

premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

- použitá zvislá dopravná značka a dopravné zariadenie bude vyrobené a použité v súlade 

s  STN 01 8020 (dopravné značky na pozemných komunikáciách),  

- použité dopravné značenie a zariadenie bude spĺňať podmienky zákona 133/2013 Z. z. 

o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MDVRR SR č. 

162/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje  zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy 

posudzovania parametrov, 

- prenosné dopravné značenie musí byť v priečnom profile osadené tak, aby nezasahovalo do 

prejazdného profilu vozovky, od asfaltového okraja vozovky bude umiestnené v min. 

vzdialenosti 0,50m a v max. vzdialenosti 2,0m; spodný okraj dopravných značiek bude vo 

výške najmenej 0,60m nad úrovňou vozovky bez chodníka a nad chodníkom vo výške min. 

2,00m, 

- minimálna vzájomná vzdialenosť dopravných značiek a dopravných zariadení  v extraviláne 

bude 100-50m, výnimočne 30m, minimálna vzájomná vzdialenosť dopravných značiek v obci 

intraviláne bude 50-20m, výnimočne 10m, 
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- prenosné dopravné značenie bude osadené odborne spôsobilou osobou podľa § 45 zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákona) v znení 

neskorších predpisov, 

- s prácami na pracovisku je možné začať až po osadení všetkých DZ, 

- v prípade, že prekážka v cestnej premávke zostane aj počas nočnej doby alebo za zníženej 

viditeľnosti, je potrebné, aby bola náležite osvetlená, podľa platných noriem, 

- montáž značiek bude postupovať v smere jazdy, demontáž značiek proti smeru jazdy. 

Značky musia byť počas celého obdobia realizácie prác v bezchybnom stave, nesmú byť 

poškodené a musia byť udržiavané v čistote. Značky musia byť upevnené tak, aby vplyvom 

poveternostných podmienok a cestnej premávky nedochádzalo k ich posunutiu, pootočeniu, 

resp. spadnutiu,   

- dopravné značky budú použité len v takom rozsahu a takým spôsobom, ako to nevyhnutne 

vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a budú umiestnené len na nevyhnutne 

potrebnú dobu,  

- v prípade vytvárania sa kolón v čase dopravných špičiek zabezpečiť riadenie dopravy 

oprávnenými osobami tak, aby zvýšila priepustnosť dopravy, 

- osoby, ktoré budú určené na zastavovanie vozidiel zmysle § 63 ods. 2 písm. c) zákona č. 

8/2009 Z.z. budú patrične poučené, aby bola zabezpečená bezpečnosť a plynulosť dopravy, 

musia byť vybavené reflexnými doplnkami. Regulovčíci musia mať min. vodičské oprávnenie 

skupiny „B“, nesmú byť pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, 

- v zmysle § 27 ods. 1 vyhlášky č. 30/2020 Z.z. označenie osoby, ktorá vykonáva prácu na 

ceste, tvorí viditeľný bezpečnostný odev, ktorého predná a zadná strana má plochu najmenej 

1 500 cm2, napríklad bezpečnostná reflexná vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka 

oranžovej fluorescenčnej farby, 

- v zmysle § 27 ods. 2 vyhlášky č. 30/2020 Z.z. bezpečnostný odev podľa odseku 1 musí byť 

vyhotovený z fluorescenčného materiálu, spredu a zozadu opatrený dvoma vodorovnými 

pásmi široký 5cm až 10cm, dlhými najmenej 25cm, vzdialenými od seba 5cm až 10cm 

a umiestnenými súmerne na strednú zvislú os tejto plochy, pričom plocha žiadaného z pásov 

na hornej časti odevu na stojacej osobe nesmie byť nižšie ako 90cm nad úrovňou cesty. Pásy 

musia byť vyhotovené z bielej retroreflexnej fólie alebo z bielych odrazových skiel, 

- o umiestňovaní dopravných značiek bude včas informovaný ODI ORPZ DS -dopravný 

inžinier, ktorý podľa možnosti bude včas prizvaný na kontrolu, formou elektronickej pošty na 

adresu frederika.sookyova@minv.sk žiadame zaslať informáciu o umiestnení prenosného 

dopravného značenia a zároveň žiadame zaslať na vyššie uvedenú e-mailovú adresu informáciu 

o odstránení prenosného dopravného značenia, 

- k použitiu nami odsúhlaseného dopravného značenia je potrebné v zmysle zákona č. 8/2009 

Z. z. jeho určenie, príslušnými orgánmi kam predmetné schválenie dočasného dopravného 

značenia postúpime a zároveň žiadame určenie DZ zaslať k horeuvedenému číslu,  

- o všetkých okolnostiach počas celej realizácie prác, ktoré môžu mať negatívny dopad na 

bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, bezodkladne informovať Okresný dopravný 

inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru (riaditeľ ODI OR PZ Dunajská Streda 

plk. Mgr. Ivan Vörös na tel. č.: 0961 11 3500),  

- po ukončení prác na danom úseku v miestach porušenia povrchu vozovky dobudovať 

povrch asfaltom, pracovné mechanizmy, materiál a prenosné dopravné značenie budú 

odstránené a cestná premávka bude obnovená v plnom profile cesty. 

c) Z hľadiska dopravného riešenia k vydaniu určenia na použitie trvalého dopravného značenia 

a dopravného zariadenia pri MK ODI súhlasí splnením nasledovných pripomienok:   

mailto:frederika.sookyova@minv.sk
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- dodržať zásady pre umiestňovanie dopravných značiek podľa zákona č. 8/2009 Z. z. 

o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

v súlade vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

- použité dopravné značenie bude vyrobené a použité v súlade STN 01 8020 (dopravné 

značky na pozemných komunikáciách) – typ v základnom formáte a v príslušnej reflexnej 

úprave, 

- trvalé dopravné značenie bude umiestnené na samostatnej konštrukcii (stĺpiku), nesmie 

zasahovať do prejazdného priestoru komunikácie. Najmenšia vzdialenosť bližšieho okraja 

dopravnej značky od okraja komunikácie bude 0,50m, najväčšia prípustná vzdialenosť 2,00m. 

Spodný okraj dopravného značenia musí byť vo výške min. 2,00m nad krytom vozovky, 

- trvalé dopravné značenie bude osadené odborne spôsobilou osobou podľa § 45 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákona) v znení 

neskorších predpisov, 

- minimálna vzájomná vzdialenosť dopravných značiek a dopravných zariadení v extraviláne 

bude 100-50m, výnimočne 30m, minimálna vzájomná vzdialenosť dopravných značiek v obci 

intraviláne bude 50-20m, výnimočne 10m, 

- trvalé dopravné značenie bude umiestnené zvisle na konštrukcii pevne spojenej so zemou a 

pripevnené tak, aby odolávalo bežným poveternostným podmienkam a vplyvom cestnej 

premávky, pričom nesmie prísť k deformácii, pootočeniu, alebo spadnutiu značiek, 

dopravného zariadenia a pod., 

- trvalé dopravné zariadenie ako aj zvislá dopravná značka musí byť po celé obdobie funkčné, 

správne aplikované, umiestnené v bezpečnej vzdialenosti kolmo na smer jazdy vozidiel tak, 

aby ho prichádzajúci vodiči včas a zreteľne videli, nesmie byť poškodené a musí sa udržiavať 

v čistote, 

- vodorovné trvalé dopravné značenie na povrchu vozovky/parkoviska bude vyhotovené 

aplikovaním náterových látok, termoplastických materiálov, materiálov tvrdnúcich za studena, 

vopred pripravených materiálov, dobre viditeľným a zrozumiteľným spôsobom, 

- na spoločnom stĺpiku možno kombinovať viac rôznych značiek nad sebou alebo vedľa seba, 

avšak max. možno spolu umiestniť 4 značky, z toho najviac 3 značky iné ako dodatkové 

tabuľky, a najviac 3 dodatkové tabuľky 

- kombinovať možno najviac 2 regulačné značky umiestnené kolmo na os vozovky, spolu 

možno kombinovať len také značky, ktoré spolu súvisia, významovo nesúvisiace značky sa 

umiestňujú do rôznych priečnych rezov, ak to však výnimočne nie je možné alebo vhodné 

môžu sa nesúvisiace značky umiestniť spoločne, avšak medzi nesúvisiacimi značkami musí 

byť medzera min. 10cm, 

- k použitiu nami odsúhlaseného dopravného značenia je potrebné v zmysle zákona č. 8/2009 

Z.z. jeho určenie, príslušnými orgánmi kam predmetné schválenie trvalého dopravného 

značenia postúpime, a zároveň žiadame určenie DZ zaslať k hore uvedenému číslu,  

- správca komunikácie po určení použitia dopravných značiek cestným správnym orgánom 

zabezpečí zakreslenie uvedenej zmeny do pasportu s vyznačením dátumu realizácie. 

- o umiestňovaní DZ bude včas informovaný Okresný dopravný inšpektorát-dopravný 

inžinier (formou elektronickej pošty na adresu frederika.sookyova@minv.sk žiadame zaslať 

informáciu o umiestnení trvalého dopravného značenia), ktorý bude zároveň včas prizvaný na 

kontrolu správnosti osadenia dopravných značení. 

Predložená projektová dokumentácia (projekt pre stavebné povolenie) je v súlade 

s platným územným plánom mesta Dunajská Streda, lokalita Z-14 – plochy bývania mestského 

typu – Rodinné domy (BRM). 

mailto:frederika.sookyova@minv.sk
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• Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, K.B. 

Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda 

➢ Realizácia predmetnej stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov listom zo dňa 

22.02.2022 pod č. OU-DS-OSZP-2022/03045-002 je možná za nasledovných podmienok: 
- v chránenej vodohospodárskej oblasti možno plánovať a vykonávať činnosť, len tak sa 

zabezpečí účinnejšia ochrana povrchových a podzemných vôd, ochrana podmienok ich 
tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy zásob povrchových a podzemných vôd 
v súlade s § 3 zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie 
vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

- pri realizácii podzemných vedení dodržať ochranné pásmo jednotlivých inžinierskych 
vedení a STN 75 6005 o priestorovom usporiadaní podzemných vedení, 

- v zmysle ustanovenia § 26 vodného zákona je potrebné si vyžiadať povolenie na 
uskutočnenie vodnej stavby (vodovod, kanalizácia), 

- stavba transformačnej stanice musí byť konštrukčne tak zabezpečená, aby sa vylúčilo 
mechanické poškodenie a aby sa pri mimoriadnych okolnostiach, mohlo účinne zabrániť 
nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, povrchových vôd a podzemných vôd, 

- treba zabezpečiť súhlas vlastníka verejnej kanalizácie k napojeniu predmetnej kanalizácie 
na jeho sieť,  

- treba zabezpečiť súhlas vlastníka alebo prevádzkovateľa čistiarne odpadových vôd 
a odvádzaním odpadových vôd na ČOV. 

➢ Realizácia akcie z hľadiska odpadového hospodárstva listom zo dňa 19.01.2022 pod č. 

OU-DS-OSZP-2022/004367-002 je možná za nasledovných podmienok: 
- počas stavebných a demolačných prác nakladať s odpadmi v súlade § 14 ods. 1 a § 77 

platného zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, 
- držiteľ odpadu je povinný správne zaradiť odpady vznikajúce počas výstavby podľa 

platnej vyhlášky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a v zmysle 
vyhlášky 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti viesť evidenciu 
o vzniknutých odpadoch, 

- držiteľ odpadu povinný odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s ním v súlade s § 
14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch, 

- tunajší úrad dáva v súlade so zákonom o odpadoch vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) 
bod 5 k dokumentácii v kolaudačnom konaní, 

- ku kolaudačnému konaniu žiadame predložiť evidenciu odpadov vzniknutých pri výstavbe 
a predložiť doklady preukazujúce spôsob ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia.  

➢ Realizácia akcie z hľadiska ochrany ovzdušia listom zo dňa 19.01.2022 pod č. OU-DS-

OSZP-2022/003056-002 je možná za nasledovných podmienok: 
- K vyššie uvedenému podaniu nemá pripomienky. V zmysle právnych predpisov na úseku 

ochrany ovzdušia tunajší úrad dáva podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší č. 
137/2010 Z. z. súhlas potrebný k povoleniu veľkých a stredných zdrojov znečisťovania. 
V zmysle predloženej dokumentácie nevzniká nový stredný zdroj znečisťovania ovzdušia.  

 

• Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného Zboru, Trhovisko 1102/1, 929 01  

Dun. Streda 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede posúdilo podľa 

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

§ 40a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii 

v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti 

stavby pre stavebné konanie „ Bytové domy Budovateľská – Petőfi park“ v k. ú. Dunajská 

Streda, č. p. 1963/144, 2025/94, 1963/827, 2025/100, 2025/101 a s riešením protipožiarnej 

bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. 
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• Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava, 

Karloveská 2, 842 17 Bratislava 

S predloženou projektovou dokumentáciou (projekt pre stavebné povolenie) listom zo dňa 

07.12.2021 pod č. CS SVP OZ BA 3078/2021/1 má nasledovné pripomienky a žiada: 

- Pri realizácii stavby žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný 

zákon) a zákon č. 305/2018 o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

- Územie sa nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitného ostrova, na základe čoho 

požadujeme dbať na zvýšenú ochranu podzemných a povrchových vôd. 

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

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

stavby. 

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

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

stavebným povolením a povolenie na jej uvedenie do prevádzky je súčasne kolaudačným 

rozhodnutím. 

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

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

vôd, ktoré vydáva príslušný orgán štátnej vodnej správy. 

- K zaústeniu prečistených dažďových vôd zo spevnených plôch do verejnej splaškovej 

kanalizácie je nutný súhlas správcu kanalizačnej siete BVS, a.s.. 

- Parkoviská resp. spevnené plochy navrhovaného areálu musia byť upravené tak, aby 

nedošlo k úniku zaolejovaných vôd do okolitého terénu a zároveň musí byť zabránené 

prítoku iných dažďových vôd z okolitého územia na tieto plochy. Uvedené plochy musia 

byť izolované a odolné voči pôsobeniu ropných látok. 

- Vhodnosť a veľkosť navrhovaných vsakovacích systémov doporučujeme preukázať 

kladným hydrogeologickým posudkom, v ktorom bude preukázaná schopnosť horninového 

prostredia bezpečne absorbovať odvádzané dažďové vody. 

- Odvádzanie dažďových vôd musí byť vyriešené tak, aby nedochádzalo k ich odtekaniu na 

cudzie pozemky. 

 

• Technická inšpekcia, a. s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 

Po posúdení projektovej dokumentácie podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. 

z. v znení neskorších predpisov a na základe zistených skutočností Technická inšpekcia, a. s. 

podáva toto odborné stanovisko: 

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti 

technických zariadení uvádzame zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné 

doriešiť a odstrániť v procese výstavby. 

Pripomienky a upozornenia: 

- Vyhláška č. 374/1990 Z. z. uvádzaná v projektovej dokumentácii je zrušená a nahradená 

vyhláškou č. 147/2013 Z. z. (bezpečnosť pri stavebných prácach). 

- Minimálny rozmer prielezného otvoru v strope (výlez na strechu) musí byť 700 mm v súlade 

s § 14 ods. 2a) vyhl. Č. 59/1982 Zb.. 

- Minimálna výška parapetov v obytných a pobytových miestnostiach musí byť 850 mm 

v súlade s § 31 ods. 2 vyhl. č. 532/2002 Z. z.. 

- Bleskozvod v ďalšom stupni PD riešiť v podrobnostiach v zmysle súboru noriem STN EN 

62305 (analýza rizika, vyhotovenie bleskozvodu, ochranné opatrenia pred úrazom živých 

bytostí dotykovým a krokovým napätím, elektrické systémy v stavbách). 
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- Projektovú dokumentáciu riešiť v podrobnostiach v zmysle STN 33 2000-4-443:2017 

a STN 33 2000-5-534:2009. 

- Výťahy musia plne zodpovedať požiadavkám STN EN 81-20:2021 a STN EN 81-

28+AC:2019, v prípade požiaru STN EN 81-73:2021, evakuačné výťahy STN EN 81-72:2021. 

- Výťahy určené pre dopravu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie musia 

plne zodpovedať požiadavkám vyhl. č. 532/2002 Z. z. a STN EN 81-70:2021, STN EN 81-

82:2014. 

 

• Krajský pamiatkový úrad Trnava 

Krajský pamiatkový úrad Trnava v zmysle § 30 ods. 4 a § 41 ods. 4 a pamiatkového 

zákona po zvážení všetkých zložiek, týkajúcich sa ochrany pamiatkového fondu z hľadiska 

ochrany archeologických nálezov a nálezísk, s realizáciou stavby „Bytové domy 

Budovateľská, Dunajská Streda*, na pozemkoch pare. č. 1963/144, 2025/94, 1963/827, 

2025/79 v katastrálnom území Dunajská Streda mesta Dunajská Streda súhlasí 

s podmienkami: 

- termín zahájenia a aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou 

požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému 

pamiatkovému úradu Trnava. V ohlásenie vhodné uviesť telefonický kontakt. 

- V prípade zistenia, resp. narušenia archeologického nálezu počas stavby musí nálezca 

alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác najneskôr na druhý pracovný deň po Jeho 

nájdení ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava priamo alebo 

prostredníctvom obce. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským 

pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však 

tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Po obhliadky krajským pamiatkovým 

úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, 

najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. 

Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových 

súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. 

 

• Západoslovenská distribučná, a.s.,  Čulenová 6,  816 47 Bratislava 

S návrhom predloženej projektovej dokumentácie spoločnosť súhlasí s podmienkami: 

- Pri vybudovaní plánovaných distribučných rozvodov elektriny žiadame dodržať 

ustanovenia „Zmluvy o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do 

distribučnej sústavy č. 170000871. 

- Využitie predmetného územia pre plánovanú stavbu bude možné po preložke VN káblového 

distribučného vedenia na základe zmluvy o vykonaní preložky elektroenergetického 

zariadenia uzatvorenej na základe stanoviska k vykonaní preložky č. 2118500003-ZoVP. 

Postup riešenia preložky je uvedený na internetovej stránke. 

- Celá trasa plánovaného distribučného podzemného VN a NN káblového vedenia musí byť 

situovaná vo voľnom priestranstve a podľa možnosti v zelenom páse. 

- V realizačnej PD žiadame naprojektovať VN rozvádzač v plánovanej TS typ SIEMENS 

8DJH-PRT. 

- Deliacim miestom medzi zariadeniami Žiadateľa a zariadením Prevádzkovateľa budú 

poistkové spodky v plánovaných istiacich a rozpojovacích skríň SR. 

- Žiadame zabezpečiť plombovateľnosť nemeraných častí v elektromerových rozvádzačoch. 

- Meranie spotreby el. energie žiadame umiestniť na verejne prístupné miesto 

a doporučujeme použiť celoplastové elektromerové rozvádzače podľa platných štandardov 

ZSD a.s.. 
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- V prípade potreby úpravy a preložky jestvujúcich distribučných zariadení žiadame 

postupovať podľa ustanovení zákona č. 251 o energetike § 45. 

- Žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma 

v zmysle § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

- V prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a VVN vedenia a budú 

sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými 

prácami na stavbe, žiadame Vás o dodržanie ustanovení § 43 Zákona o energetike č. 

251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať 

poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia. 

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

 

• Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Kračanská cesta 1233, 929 01 

Dunajská Streda 

K predloženému PS pre stavebné povolenie dávame nasledovné vyjadrenie listom pod č. 

97496/2021 zo dňa 21.12.2021: 

- Upozorňujeme investora, že vodovodná a kanalizačná prípojka, na ktoré je navrhované 

napojenie polyfunkčného územia nie je v majetku a správe nášho závodu. Súhlas na 

napojenie na inžinierske siete je potrebné vyžiadať od vlastníka, t.j. McCarter a.s. 

Bratislava. 

- S navrhovaným riešením zásobovania objektov pitnou vodou súhlasíme. 

- S navrhovaným riešením odvádzania splaškových a dažďových odpadových vôd súhlasíme. 

- Nakoľko plánujete aj odber požiarnej vody z verejného vodovodu, na meranie spotreby 

vody žiadame osadiť združený vodomer WPV DN 50 mm na vlastné náklady tak, aby vo 

vodomernej šachte bola dodržaná ukľudňujúca dĺžka 6 DN pred a 3 DN za vodomerom (DN 

je svetlosť vodomeru) podľa STN 25 7821. 

- Upozorňujeme investora na potrebu uzavretia hospodárskej zmluvy o dodávke pitnej vody 

z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie pred 

napojením sa na inžinierske siete. 

- Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní 

odpadových vôd do verejnej kanalizácie a žiadosť o zriadenie vodovodnej a kanalizačnej 

prípojky sa podáva na predpísanom tlačive. 

 

16. Stavebník  všetky  podmienky,  za  ktorých  mu  je stavba  povolená,  je povinný plniť a 

po  doručení tohto rozhodnutia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje. 

17. Ku kolaudácii vlastník stavby v zmysle ust. 5 ods. 2 písm. c/ zákona 555/2005 Z.z. 

o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je povinný 

zabezpečiť energetickú certifikáciu budovy na zatriedenie budovy do energetickej triedy. 

 

Námietky zo strany účastníkov konania: neboli vznesené 

Stavebné povolenie podľa ust. §67 ods.2, stavebného zákona stráca platnosť, ak sa 

so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť. Nestratí 

platnosť, ak sa so stavbou v tejto lehote začalo.   

                              

O d ô v o d n e n i e 

 

 Stavebník McCarter Marketing & Consulting s.r.o., IČO: 36 523 135, so sídlom 

Budovateľská č. 7, 929 01 Dunajská Streda, v zastúpení na základe plnomocenstva zo dňa 

08.11.2021: SMF MARKO, s.r.o., IČO: 46 663 053, so sídlom: Bratislavská č. 4, 917 02 
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Trnava podal dňa 15.03.2022 návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu „ „ Výstavba 

bytových domov na Poľnej ulici„ časť „BYTOVÉ DOMY BUDOVATEĽSKÁ“ na pozemkoch 

parc. č: 1963/2, 2025/79, 1963/144, 1963/827, 2025/94, 2025/100, 2025/101 v katastrálnom 

území: Dunajská Streda, mesta: Dunajská Streda. 

 Oznámením pod č. 10386/DS/9385/2022/033-NJ-002 zo dňa 06.04.2022 stavebný úrad 

oznámil zahájenie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym 

účastníkom konania verejnou vyhláškou. 

Pozemok parc. č. 1963/2 v katastrálnom území: Dunajská Streda, mesta: Dunajská Streda 

podľa LV č. 629 a pozemok parc. č. 2025/79 v katastrálnom území: Dunajská Streda, mesta: 

Dunajská Streda podľa LV č. 5388 sú vo vlastníctve: McCarter, a.s., so sídlom Bajkalská 25, 

821 08 Bratislava. Iné právo je zabezpečené na základe nájomnej zmluvy zo dňa 28.02.2022 

na dobu neurčitú. 

 Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť  

o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach §62 ods.1 a 2 stav. zákona a zistil, 

že uskutočnením  (ani budúcim užívaním) stavby nie sú ohrozené záujmy  spoločnosti ani 

neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.  

         Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu ako aj 

podmienky územného rozhodnutia o umiestnení stavby. Spracovala ju osoba odborne 

spôsobilá: 

• Ing. arch. Miroslav Marko, M. Arch., so sídlom Bratislavská č. 4, 917 02 Trnava,     Ev. 

č.: 2017 AA. 

 K návrhu sa vyjadrili: Mesto Dunajská Streda, oddelenie územného plánovania, 

výstavby a dopravy, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného Zboru, Okresný úrad 

Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie v Dunajskej Strede, Krajský 

pamiatkový úrad Trnava, Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, Západoslovenská 

vodárenská spoločnosť, a.s., Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný 

závod Bratislava,  Technická inšpekcia, a.s.. Ich stanoviská boli skoordinované a zahrnuté do 

podmienok tohto rozhodnutia. 

Nakoľko sa jedná o rozsiahlu stavbu s veľkým počtom účastníkov konania v zmysle §69 

stavebného zákona a §26 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní doručenie sa uskutoční 

verejnou vyhláškou  t.j. vyvesením rozhodnutia na úradnú verejnú tabuľu po dobu 15 dní mesta 

Dunajská Streda. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.  

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. 
Žiadateľ zaplatil  v zmysle zákona č.145/1995 Z.z. o poplatkoch, položky 60 písm. g), za vydanie tohto 

rozhodnutia správny poplatok v hodnote 2200,00 € bankovým prevodom zo dňa 13.07.2022 na účet mesta 

Dunajská Streda.               

 

P o u č e n i e 

  

 Podľa §54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno 

podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia na mesto Dunajská 

Streda, so sídlom Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda. 

Toto rozhodnutie možno preskúmať príslušným súdom po vyčerpaní riadneho opravného 

prostriedku a nadobudnutí právoplatnosti. 

           

 

 

                                                  JUDr. Zoltán Hájos                     

                                                                                         primátor mesta             
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Doručí sa: 

1. Všetkým účastníkom konania verejnou vyhláškou 

Na vedomie: 

2. SMF MARKO, s.r.o., Bratislavská č. 4, 917 02 Trnava 

3. Ing. arch. Miroslav Marko, M. Arch., Bratislavská č. 4, 917 02 Trnava  

4. McCarter, a.s., so sídlom Bajkalská 25, 821 08 Bratislava 

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

6. Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Kračanská cesta 1233, 929 01 Dun. Streda 

7. Technická inšpekcia, a. s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 

8. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava, Karloveská 2, 842 17 

Bratislava 

9. Okresné riaditeľstvo Hasič. a záchr. Zboru, Trhovisko 1102/1, 929 01 Dun. Streda  

10. Regionálny úrad verejného zdrav., Veľkoblahovská cesta 1067,929 01 Dun. Streda  

11. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o ŽP, K.B.Bartóka 789/3,929 01 DS   

12. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava 

13. a/a  -  Mesto Dunajská Streda, odbor technický a investičný 

14. a/a  -  Mesto  Dunajská Streda, ÚP a VaD   

15. a/a  -  Mesto  Dunajská Streda, Spoločný stavebný úrad      

16. a/a  -  Mesto  Dunajská Streda 

 

Vybavuje:  Ing. Júlia Németh   

             Mestský úrad v Dunajskej Strede, Spoločný stavebný  úrad 

                    Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, prízemie č.dv.117  č.t. 031/590 39 37  
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Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa §69 stavebného zákona a má byť 

zverejnené podľa ustanovenia §26 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Dunajská Streda. 

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Po zvesení mestský úrad zašle jednu potvrdenú 

kópiu stavebnému úradu späť. 
 

 

                                                                                         
 

 

 

          1.8.2022 

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

 

 

 

 

 

         v. r. 

Potvrdenie mesta: .....................................     Potvrdenie mesta: ........................................... 

           

prednostka MsÚ:  Ing. Júlia Bubniaková              prednostka MsÚ:  Ing. Júlia Bubniaková            

 

 

 

 


