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Obec Hviezdoslavov 
Stavebný úrad, 

930 41 Hviezdoslavov 8 
Č. j: OU-HV-S/2020/1022-02                 Hviezdoslavov, dňa 9.11.2020 

        OU-HV-S/2020/1282 

                   

Verejná vyhláška 

R O Z H O D N U T I E. 

Obec Hviezdoslavov, stavebný úrad príslušný podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku / stavebný zákon / v znení neskorších predpisov, podľa § 2 písm. e/ a § 4 zákona č. 

416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky 

v znení neskorších predpisov, podľa § 5 písm. a/ zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné 

plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov podľa § 59 stavebného zákona v 

spojení s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov o stavebnom 

konaní a v súlade § 66 stavebného zákona a § 14 správneho poriadku a na základe preskúmania 

doručených „Námietok a pripomienok k žiadosti o vydanie stavebného povolenia na stavbu: 

„Hviezdoslavov – ZŠ – VN prípojka, TS, distribučné rozvody““, rozhodol a 

 

vylučuje - nepriznáva postavenie účastníka konania 

Františkovi Hamšíkovi, Hrobákova 15, 851 02 Bratislava 

v konaní vo veci stavebného povolenia v zmysle § 61 stavebného zákona stavby „Hviezdoslavov – ZŠ 

– VN prípojka, TS, distribučné rozvody“, pozostávajúcej z častí: SO 01 VN prípojka, SO 02 

Distribučné rozvody, SO 03 Trafostanica“ umiestnených na pozemkoch parcela registra „C“ p. č. 

38/10 podľa LV č. 177, 455 m2, zastavaná plocha a nádvorie, 146/2 (parcela reg. „E“ p. č. 1253/101) 

podľa LV č. 177, 10 644 m2, zastavaná plocha a nádvorie, 125/9 podľa LV č. 289, 475 m2, ostatná plocha,  

125/1 podľa LV č. 289, 235 m2, ostatná plocha, 125/3 podľa LV č. 289, 578 m2, ostatná plocha, 144 

podľa LV č. 177, 3257 m2, zastavaná plocha a nádvorie, v katastrálnom území Hviezdoslavov, obec 

Hviezdoslavov (ďalej len „stavba“) podľa § 66 stavebného zákona stavebníka spoločnosť ZsD a. s., 

Čulenova 6, 816 47 Bratislava, v zastúpení Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská Arcidiecéza, 

Špitálska 7, 814 92  Bratislava, ktoré bolo začaté na základe žiadosti stavebníka zo dňa 09.09.2020. 

 

O d ô v o d n e n i e . 

Dňa 09.09.2020 požiadal stavebník spoločnosť ZsD a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, v zastúpení 

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská Arcidiecéza, Špitálska 7, 814 92  Bratislava o vydanie stavebného 

povolenia na stavbu „Hviezdoslavov – ZŠ – VN prípojka, TS, distribučné rozvody“, pozostávajúcej 

z častí: SO 01 VN prípojka, SO 02 Distribučné rozvody, SO 03 Trafostanica“. 

Začatie stavebného konania bolo zahájené dňa 06.10.2020 formou verejnej vyhlášky č. OU-

HV/S2020/1022-01 podľa ust. § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov. 

Dňa 03.11.2020 podal na tunajšom obecnom úrade František Hamšík „Námietky a pripomienky 

k žiadosti o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Hviezdoslavov – ZŠ – VN prípojka, TS, 

distribučné rozvody““. 

Vzhľadom na skutočnosť, že konanie sa týkalo veľkého počtu účastníkov konania, známych i neznámych 

vlastníkov susedných nehnuteľností, zvolil stavebný úrad v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona a v 

súlade s § 26 správneho poriadku doručovanie oznámenia verejnou vyhláškou. Účastníkov konania bez 
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ohľadu na spôsob doručovania presne určuje § 59 stavebného zákona: Účastníci stavebného konania 

(1) Účastníkom stavebného konania sú: 

a) stavebník, 

b) osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich 

pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť 

stavebným povolením priamo dotknuté, 

c) ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu, 1g 

d) stavebný dozor, alebo kvalifikovaná osoba, 

e) projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby. 

(2) Účastníkmi stavebného konania podľa ods. 1 písm. b nie sú nájomcovia bytov a nebytových 

priestorov. 

lg) ten, komu také postavenie vyplýva z osobitného predpisu - napr. ide o zainteresovanú verejnosť 

(fyzická osoba, právnická osoba, občianska iniciatíva, občianske združenie alebo organizácia), 

ktorá má záujem alebo môže mať záujem na postupoch environmentálneho rozhodovania (§ 24 až 

27 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie), 

Podľa správneho poriadku (§ 14 zákona o správnom konaní) je účastníkom konania aj: 

(1) ten, o koho právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať, 

alebo koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo 

dotknuté; účastníkom konania je aj ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, 

právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa 

preukáže opak. 

(2) Účastníkom konania je aj ten, komu osobitný zákon také postavenie priznáva 

Stavebný úrad je povinný v prípade pochybnosti preveriť správnosť údajov tak, aby vydal rozhodnutie 

na podklade náležite zisteného skutkového a právneho stavu veci. 

Na základe preskúmania doručeného odvolania p. Františka Hamšíka, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon / v znení neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov a § 14 správneho poriadku, stavebný úrad zistil, že p. 

Františkovi Hamšíkovi neprináleží postavenie účastníka konania. 

Na základe vyššie uvedených skutočností a priebehu konania o vylúčení - nepriznaní postavenia 

účastníka konania Františkovi Hamšíkovi, Stavebný úrad Hviezdoslavov rozhodol tak, ako je uvedené 

vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

P o u č e n i e. 

Podľa § 53 a § 54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom poriadku sa proti tomuto rozhodnutiu môžu 

účastníci konania v lehote 15 dní odo dňa prevzatia rozhodnutia odvolať na Okresný úrad v Trnave 

prostredníctvom tunajšieho stavebného úradu - Obec Hviezdoslavov. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov. 
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Marek Lackovič 

starosta obce 

Rozhodnutie sa doručí: 

1. František Hamšík, Hrobákova 15, 851 02 Bratislava 

2. Verejnou vyhláškou všetkým známym aj neznámym účastníkom konania 

3. ZsD a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava  

4. Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská Arcidiecéza, Špitálska 7, 814 92  Bratislava 

5. Ing. Alexander Bognár, Pro Mont Re, Neratovické nám. 2143/2, 929 01 Dunajská Streda  

6. Obec Hviezdoslavov 
Dotknutým orgánom doporučene: 

1. OÚ ŽP Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda 

2. OÚ Dunajská Streda, odbor krízového riadenia, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská 

Streda 

3. KPÚ Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava 

4. Okresný úrad DS, OCDPK, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda 

5. SÚC  TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava 

6. OR PZ DS, ODI, Múzejná 231/6, 929 01 Dunajská Streda 

7. MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

8. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda 

9. OR HaZZ., Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda 

10. RÚVZ, Veľkoblahovská cesta 1067, 929 01 Dunajská Streda 

11. ZSD a. s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava 

12. SPP-D a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

13. Slovak Telekom a. s., Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava 15 

14. a/a  

 

 

 

Vybavuje:  Ing. arch. Ľuba Pavnicová 

Stavebný úrad Hviezdoslavov  

 

Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods.4 stavebného zákona v nadväznosti 

na § 26 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov a 

vyvesí sa na dobu 15 dní na úradne tabuli a internetovej stránke správneho orgánu obce Hviezdoslavov. 

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

Vyvesené dňa: 

Podpis, pečiatka: 

Zvesené dňa: 

Podpis, pečiatka: 


