
OBEC  LUŽIANKY 

Rastislavova 266,951 41  Lužianky 

Č.j.: 2870/2021-690-02-Žá                                                             Lužianky dňa: 19.08.2021 
 
 
 

 

Vec: Územné rozhodnutie o zmene  umiestnenia stavby 
 

V e r e j n á    v y h l á š k a 
 

Územné rozhodnutie 

 

    Navrhovateľ LP&LP Holding s.r.o. so sídlom Kračanská cesta 690/23, Dunajská 

Streda ( ďalej ako „navrhovateľ“) podal dňa 11.06.2021 na Obec Lužianky návrh na zmenu 
územného rozhodnutia o umiestnení stavby : 
 

  „ Golf resort – RED OAK Lužianky“ 
 
v rozsahu stavebných objektov :  
SO 106.23  - SO 106.35 rodinné domy 
 

- na pozemku parc. číslo: 1961/1,15 ,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25  

- katastrálne územie: Lužianky, 

 
Územné rozhodnutie bolo vydané stavebným úradom Obcou Lužianky pod č.j. 193/2012-
2172-02-Žá zo dňa 08.08.2014. 
 
Obec Lužianky, posúdila návrh podľa § 41 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších 

predpisov (ďalej len stavebný zákon) a na základe tohoto posúdenia vydáva Obec Lužianky 
ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 stavebného zákona  

 

rozhodnutie o zmene umiestnenia stavby 

„Golf resort – RED OAK Lužianky “ 
 

- na pozemku parc. číslo: 1961/1,/15 ,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25  

- katastrálne územie: Lužianky  
 
rozsah  zmeny  :  

SO 106.23 – SO 106.35 rodinné domy 
- zmena  sa týka ,že namiesto  17 RD sa bude realizovať  17 dvojdomov, budú 
dvojpodlažné, RD sú spojené  ako zrkadlové obrazy,  RD budú typ 1 - 1 a typ 2 – 2, 
Dvojdom  typ 1- 1  počet  12( 24 bytov),bude obsahovať 4 byty , dva na I.NP   a dva na II. 
NP“, objekt bude  o pôdorysnom rozmere  14,880 x 13,735 m,max. výška + 8,840 m od +- 
0,000, bude obsahovať na I. NP zádverie, závetrie, chodbu obytnú miestnosť + kuchynský 
kút + kuchyňu, dve obytné miestnosti, kúpelňu, WC, sklad, schodisko, terasu,na  II. NP  
schodisko, chodbu obytnú miestnosť + kuchynský kút  + kuchyňu, dve obytné miestnosti, 
kúpelňu, WC, balkón, inštalácie ,UK,ZT EL,  bleskozvod, 
Dvojdom  typ 2- 2  počet 5 ( 10 bytov),bude obsahovať 4 byty , dva na I.NP   a dva na II. NP  
, objekt bude  o pôdorysnom rozmere  14,880 x 13,735 m, max. výška+ 8,840 m od +- 
0,000, 
, bude obsahovať na I. NP zádverie, závetrie, chodbu obytnú miestnosť + kuchynský kút  
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+ kuchyňu, dve obytné miestnosti, kúpelňu, WC, sklad, schodisko, závetrie + terasu, na  II. 
NP  schodisko, chodbu obytnú miestnosť + kuchynský kút  + kuchyňu, dve obytné 
miestnosti, kúpelňu, WC, 2 x balkón, inštalácie ,UK,ZT EL,  bleskozvod. 
 
tak, ako je zakreslená v situačných výkresoch, ktoré sú  súčasťou tohoto rozhodnutia  
 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby určuje tieto podmienky: 
1.architektonicko  - urbanistické: 

- charakter stavby: stavba trvalá  

- stavebno-technické vyhotovenie: pozemná bytová  stavba 

- účel stavby:  dvojdomy - trvalé  bývanie. 

2.Podmienky vyplývajúce z požiadaviek dotknutých orgánov : 
2.1. OU Nitra č. OU-NR-OSZP3-2019/023402-02-F23 zo dňa  02.05.2019: 
-  uviesť aké druhy a predpokladané množstvá odpadov vzniknú  pri realizácii investície a pri 
jej prevádzkovaní (podľa vyhl.  č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov),ako 
i spôsob nakladania s odpadmi.  
2.2.OU Nitra č. 2019/023400-002-F21 zo dňa 26.04.2019: 
- uvedená stavba sa bude realizovať na území, na ktorom podľa ust. § 12 zákona o ochrane 
prírody a krajiny platí prvý stupeň ochrany . 
- realizáciou stavby nesmú byť dotknuté zakázané činnosti vo vzťahu ku chráneným druhom 
podľa ust. § 35 zákona o ochrane prírody a krajiny. 
- podľa ust. § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny sa zakazuje poškodzovať a ničiť 
dreviny, z toho dôvodu stavebné práce u blízko rastúcich drevín vykonať tak, aby nedošlo k 
poškodzovaniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí. 
- na prípadný, vynútený výrub existujúcich drevín, v súvislosti so stavbou, je potrebný súhlas 
príslušného orgánu, v súlade s § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v 
platnom znení s účinnosťou od 01.01.2014 a § 17 vyhlášky MZP SR č. 24/2003, ktorou sa 
vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. 
-právoplatné rozhodnutie, ktorým sa dáva súhlas na výrub drevín, je potrebné doručiť 
stavebnému úradu najneskôr pred vydaním stavebného povolenia. 
upozornenie pre investora: 
-chránené, ako aj iné druhy živočíchov, ktoré by mohli pri realizácii akýchkoľvek stavebných 
prác, uviaznuť vo výkopoch, alebo iných stavebných objektoch, bez možnosti samovoľného 
úniku, je potrebné preniesť mimo staveniska 
-vzduchotechniku budovy (vetracie otvory, klimatizáciu a pod.) zabezpečiť proti vnikaniu 
živočíchov. Stavebné a hmotové prevedenie samotnej budovy, technické riešenie strešnej 
atiky, riešiť spôsobom, aby nedochádzalo ani s odstupom času k vytváraniu potenciálnych 
úkrytových možností na prežívanie vtáctva a netopierov, ktoré by svojou prítomnosťou 
znižovali hygienu a kvalitu užívania 
2.3.KPU Nitra č.  KPUNR-2019/10872-2/29383/NIK zo dńa 15.04.2019: 
- dňa 17.07.2015 bolo vydané  rozhodnutie č KPUNR-2015/14775-2/47495/Bis/Pvl , v ktorom  
KPU  Nitra rozhodol, že je nevyhnutné  vykonať záchranný arch. výskum za účelom 
záchrany arch. nálezov v predpokladaných v zemi  na území  stavby.  
2.4.ZsVS a.s Nitra č. 60201-2019 zo dňa 15.08.2019: 
- ZsVS a.s. OZ Nitra verejným vodovodom nezabezpečuje potrebu vod pre hasenie 
požiarov, - ZsVS a.s. OZ Nitra trvá  na pôvodnom počte vodovodných  prípojok t.j. 13 ks. 
2.5. ZD a.s. Bratislava zo dňa 08.07.2019: 
- pripojenie nových  odberov je potrebné  riešiť formou developerského  projekt a zaslaním  
žiadosti  o vyjadrenie k možnosti pripojenia viacerých  odberných miest. 

3. Ďalšie podmienky: 

3.a.pred realizáciou požiadať správcov podzemných vedení o ich vytýčenie. 

3.b.pri spracovaní PD stavby je nutné dodržiavať všetky STN vzťahujúce sa na navrhované 
stavebné konštrukcie. 
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3.e. pri podaní žiadosti o stavebné povolenie je potrebné dokladovať dodržanie ostatných 
podmienok  vydaného územného rozhodnutia. 

3.f. pokiaľ nie je možné alebo  účelné  zhodnotenie odpadov ,ktoré vzniknú pri realizácii 
investície ,je potrebné zabezpečiť  ich zneškodnenie oprávneným subjektom  
dokladovateľným spôsobom. 

4.Podmienky vyplývajúce z ochranných pásiem: 
ochranné a bezpečnostné pásma jestvujúcich IS sú stanovené v zmysle príslušných 
právnych predpisov a pri spracovaní PD stavby musia byť rešpektované. 

5.Rozhodnutie o námietkach  a pripomienkach účastníkov konania: neboli vznesené.  
 
Toto rozhodnutie  o zmene územného  rozhodnutia platí tri roky odo dňa kedy nadobudlo 
právoplatnosť, nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné 
povolenie alebo podaná žiadosť o predĺženie platnosti pred uplynutím lehoty. 

 
V súlade  s § 39a ods. 5 stavebného  zákona na uskutočnenie stavebných  objektov, ktoré  
sú  jednoduchou stavbou   postačí  ohlásenie  podľa  § 55 ods. 2  písm. a stavebného  
zákona.  
 

Odôvodnenie. 
 
     Navrhovateľ LP&LP Holding s.r.o., so sídlom Kračanská 690/23,Dunajská Streda  podal 
dňa  11.06.2021 návrh na zmenu umiestnenia stavby: „ Golf resort – RED OAK Lužanky- SO 
106.23 – 106.35 rodinné domy„. 
    Obec Lužianky oznámila dňa 23.06.2021 začatie  konania o zmene umiestnenia stavby 
účastníkom konania  a dotknutým orgánom štátnej správy.  
 
Do vydania  zmeny územného rozhodnutia boli vydané nasledovné stanoviská, vyjadrenia a 
doklady: 
-     LV č.8324  + kópia z katast.mapy 
-     plnomocenstvo zo dňa  06.04.2021 
-     úz. rozhodnutie Obec Lužianky č. 193/2012-2170-02-Ž zo dňa 08.08.2014 
-     úz. plán. informácia  Obec  Lužianky č. 0000/04/19 zo dňa  24.04.2019 
-     stanovisko RÚVZ Nitra č. HZP/A/2019/01270  zo dňa 03.05.2019 
-     stanovisko KPÚ Nitra č. KPUNR-2019/10872-2/29383/NIK zo dňa 15.04.2019 
- vyjadrenie SPP distribúcia  a.s.Bratislava zo dňa 29.04.2019 
- vyjadrenie ZD a.s. Bratislava zo dňa  08.07.2019 
-     vyjadrenie ZsVS a.s. Nitra č. 60201/2019zo dňa  15.08.2019 
-       vyjadrenie  OU Nitra č. OU-NR-OSZP3-2019/023407-03/F49 zo dňa  27.11.2019 
- vyjadrenie  OU Nitra č. OU-NR-OSZP3-2019/023402-02-F42 zo dňa 02.05.2019 
- vyjadrenie  OU Nitra č. 2019/023400-002-F21 zo dňa   zo dňa 02.08.2017 
- vyjadrenie  OU Nitra č. 2019/0234500-002-F21 zo dňa 26.04.2019 
- vyjadrenie  OU Nitra č. OU-NR-OKR-2019/023559/2U zo dňa 16.04.2019 
-     stanovisko AU SAV Nitra č. 508/19 zo dňa 16.04.2019 
 
Ich stanoviská, ktoré sa týkali územného konania, boli skoordinované a 
 
Podmienky a pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, ktoré sa týkali územného 
konania boli vzájomne zosúladené a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. 

 

Poučenie 
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53  zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní,  do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva  na  
Obec Lužianky.    
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Rozhodnutie  je  po vyčerpaní  riadnych opravných  prostriedkov  preskúmateľné správnym 
súdom  podľa ustanovení   Správneho súdneho poriadku. 
          
 
 Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na 
tabuli oznamov  obce Lužianky so situáciou stavby. Za deň doručenia sa pokladá posledný 
deň vyvesenia rozhodnutia. 
       
    
                                                                                                            Jozef Bojda 
                                                                                                  starosta obce  Lužianky 
 
 
      Doručí sa  účastníkom konania : 
      1.   LP&LP holding s.a., Kračanská  cesta 690/23, Dunajská Streda – poštu preberie Ing.  
            Ivan  Habiňák, Zbehy  330 
      2.   RG Invest Nitra s.r.o., Pražská 6/11, Nitra  
      3.   Rímskokatolícka cirkev – Biskupstvo NITRA, Nám. Jána Pavla II  7, Nitra 
      4.   Ing.arch. Marián  Ravasz, Korzo Bélu Bartóka 343/18,Dunajská  Streda 
      5.   Obec Lužianky , Rastislavova 266, 951 41 Lužianky 
      6.   Obec Lužianky ,tabuľa oznamov 
      Na vedomie: 
      7.    ORHaZZ Nitra , Dolnočermánska 64, Nitra 
      8.    OÚ Nitra, odb. pozemkový a lesný, Štefánikova 69,Nitra 
      9.    Slovenský vodohospodársky podnik š.p,  Nábrežie I. Krasku č. 3/834 Piešťany 
      10.  OÚ  Nitra, odb. ŽP, Štefánikova 69,Nitra 
      11.  OÚ  Nitra, odbor krízového riadenia, Štefánikova 69,Nitra 
      12.  OÚ  Nitra, odb. dopravy a poz. komunikácií, Štefánikova 69,Nitra 
      13.  Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrova ulica 147, 949 65 Nitra 
      14.  Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy, Rázusova 2A, Nitra 
      15.  Krajský pamiatkový úrad v Nitre , Nám. Jána Pavla II č.8, Nitra 
      16.  MO SR Bratislava – Agentúra správy majetku Bratislava, Kutuzovova 8,Bratislava 
      17.  MDVRR SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odb. dráh. stavebný úrad ,  
             Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava(ochranné pásma dráh);  
      18.  ŽSR   Bratislava, Gen. riaditeľstvo, odb. expertízy, Klemensova 8,  Bratislava 
      19.  ACHP Levice, Podhradie 31 934 01 Levice 
      20.  MPa ZV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 
      21.  Západoslovenská distribučná a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
      22.  ZVS a.s. Nábr. Za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 
      23.  SPP a.s.distribcia, Mlynské Nivy 44/b, Bratislava 
      24.  Hydromeliorácie š.p. Vrakunská 29,  825 63 Bratislava   
      25.  Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28,Bratislava 
      26.  a. t. work s. r. o., Hodžova ul. č. 3, 949 01 NITRA 
      27.  RUVZ , Štefánikova 58,Nitra 

28.  Obec Lužianky k spisu 
 
 
Obec Lužianky tabuľa oznamov po dobu  15 dní:  
 
 
 
Vyvesené  dňa  : ...............................                                Zvesené  dňa : .............................. 
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