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vEREJNÁ vYHlÁŠrĺ
ROZHODNUTIE

STAVEBNÉ povor,Bľrn

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne pľíslušný stavebný urad podl'a $ 117 zĺíkona č. 5011976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zrákon) v znení neskorších predpisov
(ďalej len,,stavebný zékon*'), pľeskúmalo v stavebnom konaní podľa $ 62 stavebného zákona
žiadosť o stavebné póvolenie, ktoru dňa 06.05.2020 podali

uľ.-Ffoi bytov a nebytových pľiestoľov bytového domu súp. č. 522tI0 na ul. Dolnej
v Sali' združení v Spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových pľiestoľov ,,Dolná s22,;,
zashipení Maľgitou Slávikovou, pľedsedkyňou spoločenstva
(ďalej len ''stavebník'') a na záil<lade tohto pľeskumania, podľa $ 66 stavebného zákona,
vnadväznosti na $ 32, $ 4ó a $ 47 zäkona č.7tll967 Zb. o správnom konaní vznení
neskoľších predpisov (ďalej len ,,správny poriadok") a v súlade $ 10 vyhlášky
č,453/20oo Z.z.,ktorou sa vykonávajú níektoré ustanovenia stavebného zátkona,vydátva

stavebné povolenie
na zmenu dokončenej stavby

Dodatočná realizácia lodžií na bytovom dome súp. č. 522

(ďalej len "stavba') na ul. Dolnej v Šali, na pozemku ľegisteľ ''C'' parc. č. 585/3 v
katastrálnom tnemíŠaľa,zaúčelom skvalitneniapódmĺenok bývania v bytovom dome.

Stavba.obsahuje
_ odstránenie jestvujúcich balkónových konštľukcií v mieste budúcej lodžie, bude

vybudovaný lodžioý systém pomocou sústavy bočných stien a podlátr v celkovom počte
31 ks.

- Konštrukcia nových lodžií je ceľtifikovaná sústava prefabrikovaných dosiek a stien
spojených navzájom do krabicového celku. Ich vodoľovný modul je 3,58 m a zvislý je
2,80 m.

- Lodžie budú prikotvené na urovni kaŽdého podlaŽia pomocou oceľovej výstuže
a chemickej kotvy.
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Pľe uskutočnenie stavby sa uľčujú tieto podmienky:

1. Stavebné úpravy budú uskutočnené v zmysle predloženej projektovej dokumentácie

oveľenej v siavebnom konaní, ktoru vypracoval ĺng. arch. Daniel Szabó, DJS Aľchitecture
....o., Ťopoľčianska č. 19, 85l 05 Bľatislava aktorá je prílohou tohto ľozhodnutia,

pľípadné zmeny nesmú byt' uskutočnené bez predchĺĹdzajúceho povolenia
stavebného úľadu.

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

technických zariadeni,najmä vyhlášky č. t47l2ol3 Z.z.,ktorou sa ustanovujú podrobnosti

na zaistenie bezpečnosti a ochĺany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi
súvisiacich a podľobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon nielĺŕoých pracovných

činností a dbať na ochĺanu zdravia a osôb na stavenisku.

3. Pri uskutočňovaní stavby musia bý dodržané pľíslušné ustanovenia $ 43d až $ 43i
stavebného zál<ona a vyhlášky č,. 532/2oO2 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti

ovšeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických
požiadavkách na stavby llžívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

a príslušné technické nonny.

4. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby výstavbou čo najmenej rušil užívanie susedných

pozemková stavieb a aby vykonanými prácami nevznikli škody, ktorym možno zabrátĺť.
Pľípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstľániť na vlastné nŕrklady'

5. Stavba bude uskutočňovaná dodávatel'sky, dodávateľom bude spoločnosť

SK s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova č. 36t33,036 01 Martin, IČo:
45 362 564. Dodávateľ stavby musí zabezpečiť vedenie uskutočňovania stavby

stavbyvedúcim.

6. Stavba bude ukončená najneskôľ do dvoch ľokov po právoplatnosti tohto

ľozhodnutia.

7. Pripojenie na inžinierske siete:
' nové pripojenie na inžinierske siete nebude uskutočnené.

8. Podmienky dotknutých oľgiánov a iné podmienky:

okľesné ľiaditel'stvo Hasičského a záchľanného zboľu v Nitľe:

. okľesné ľiaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre s ľiešením protipoŽiamej

bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.
. Stanovisko pod. č. oRHz-NR2-2o20/000385-002 zodňa 16.04.2020 nenahľádza

stanovisko oľgánu štrĺtneho požiameho dozoru pre konanie nasledujúce podľa stavebného

ziíkona.

okľesný úľad Šal'a, odboľ starostlivosti o životné prostredie:

Vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodĺĺľstva - č. oU-SA-oszP-2020l003346-002 zo día
17,04.2020:. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa $ 14 zákona

o odpadoch - Povinnosti dĺŽitel'a odpadu (v zmysle $ 77 ods. 2 zákona o odpadoch je

povódcom odpadov vnikajúcich pri stavebných prácach zodpovedná PJávni9ká osoba

ät"uo tr"rĺ"tá ósoba_ podnikatel', pľe ktoru sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú).
. orgány štátnej spľávy odpadového hospodáľswa sa v zmysle $ 99 ods. 1 písm. b) bod 5

zäkonao odpadoch vladrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní.

REVTTALSTAV
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Ďatšie ĺlodmienkv stavebného úľadu:

Stavebný mateľiál a zaľiadenie staveniska budú umiestnené len na pozemku vo vlastníctve
stavebníka, resp. na pľenajatom pozemku.
Prď výjazdom vozidiel a ostatných mechanizmov zo staveniska na veľejné komunikácie,
budú tieto očistené tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu komunikácie, v prípade

znečistenia komunikácie stavebník zabezpečíjej očistenie na vlastné náklady. Súčasne

bude dodrŽané VZN mesta Šaľa v platnom znení o nakladaní s komunálnym odpadom a

dľobným stavebným odpadom naúzemímesta Šaľa.
Stavebníkje povinný dodľžat'opatľenia vyplyvajúce z projektu pľotipožiaľnej bezpečnosti

stavby. Ich splnenie preukáŽe pri kolaudácii stavby.
Stavebník zabezpeči, aby sa počas ľealizircie minimalizovali negatívne vplyvy na okolie a

životné pľostredie a v plnom ľozsahu bude znášať prípadné škody spôsobené stavebnou

činnosťou.
Stavebník oznámi vhodným spôsobom (vyvesením oznamu vo vstupnom pľiestore

býového domu) vlastníkom, resp' nájomníkom ostatných bytov, začiatok realizäcie
stavebných úprav.

,. Stavebník ku kolaudácii pľedloží doklady o overenívhodných stavebných výľobkov.
Na uskutočnenie stavby možno použit' iba stavebný výľobok, ktory je podľa osobitných
predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Tieto doklady sú súčasťou

dokumentácie uloženej na stavbe.

l0. Stavebník je povinný oznámit'stavebnému úľadu teľmín zaéatia stavby.

l1. Stavebník je povinný stavbu viditel'ne označit' štítkom t'Stavba povolenál'.

12. Stavebník je povirurý od prvého dňa prípĺavných prárc až po ukončenie stavebných prác

viest' stavebný denník, ktory je súčastbu dokumentácie uloženej na stavenisku. Stavebný
denník pľedloží ku kolaudácii stavby.

13. Dokončenú stavbu, pľípadne jej čast' spôsobilú na samostatné užívanie, možno
uŽívať len na základe kolaudačného ľozhodnutia.

14. Stavebník všetky podmienky, za ktoých je stavba povolená, je povinný plniť a
po doručení tohto povolenia ich brať na vedomie s tým, že sa ich plniť zav2izuje.

Účastníci konania:
Vlastníci bytov a nebýových priestorov bytového domu súp. č. 522/10 na ul. Dolnej v Šali,

na pozemku register ''C'' parc. č. 588/3 kat. územie Šaľa
DJS Architectuľe s.r.o., Topol'čianska č. 19, 85l 05 Bratislava
REVITALSTAV SK s.ľ.o., Hviezdoslavova č.36133,036 0l Maľtin

V priebehu stavebného konania námietky účastníkov konania neboli vznesené.. Pripomienky

ďotknuých orgánov sú zohl'adnené v podmienkach stavebného povolenia.

Stavebné povolenie shatí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti

nebude stavba začatá.

Stavba nesmie byt' začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť
/$ 52 zákona č. 7|/1967 Zb. o spľávnom konaní (spľávny poriadok) v znení neskorších

predpisov/.

Podl'a $ 70 stavebného zĺĺkona je stavebné povoleniezívízné aj pľe právnych nástupcov
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odôvodnenie:
Dňa 06.05.2020 podali stavebníci, vlastníci býov a nebytových priestoľov bytového domu

súp. č. 522 na ul. Dolnej v Šali, zdľužení v Spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových
pľiestorov ,,Dolná 522", zastílpení Margitou Slávikovou, pľedsedkyňou spoločenstva, žiadost'

o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo začaté stavebné

konanie.

Stavebný úrad oznámi| začatie stavebného konania všetkým znämym účastníkom konania a

dotknutým orgánom aotganizäciám v súlade sustanoveniami stavebného zákona verejnou

vyhláškou. Nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadost' poskýovala
dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie stavby, podl'a ust' $ 61 ods. 2

stavebného zétkona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zistbvania, záľoveň stanovil

lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, v ktoľej mohli účastníci konania

uplatniť svoje námietky a pľipomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.

Stavebný úľad v uskutočnenom spľávnom konaní pľeskúmal pľedloŽenú žiadosť z hľadísk
uvedených v $ ó2 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konanía a s dotknutými
orgánmi a otganizáciami a zistil, Že jej rea|izáciou alebo užívaním nie sú ohrozene záujmy
chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými
predpismi, nie sú ohľozené zánjmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ofuozené práva
a oprávnené zétujmy účastníkov konania.

Stanoviská oznámili:
- okľesné ľiaditel'stvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre,
- okĺesný úrad Šaľa, odboľ staľostlivosti o životné pľostľedie.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predloŽených stanovísk dotknutých oľgánov a
organizátcií poŽadovaných osobitnými predpismi a ich stanoviská a požiadavky zahmul
do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebníci k Žiadosti predložili nasledovné doklady: pľojektovú dokumentáciu, zápisnicu zo

schôdze vlastníkov bytov a nebyt. priestoľov, rozhodnutia, stanoviská, výadrenia, súhlasy

dotknutých orgánov a doklad o uhľadení správneho poplatku'

Pľojektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické poŽiadavky na výstavbu.

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Stavebný úľad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu
stavebného povolenia stavby, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto

rozhodnutia.

Poučenie o odvolaní:

Podl'a $ 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o spľávnom konaní (spľávny poľiadok) v znení
neskorších pľedpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podat' odvolanie (ľiadny opravný

prostľiedok), a to v lelrote l5 dní odo dňa doľučenia ľozhodnutia.
bdvolanie sa podáva na Mesto Šaľa _ Mestský úľact, Námestie Sv. Tľojice č.7, g27 l5 Šaľa.

odvolacím oľgánom je okľesný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.
Rozhodnutie je po vyčeľpaní riadnych opľavných prostriedkov pľeskúmatelhé spľávnym

súdom podl'a ustanovení Spľávneho súdneho poriadku (zákon č.162ĺ2015 Z.z.).

Poplatok:
Správny poplatok podľa zákona é. l45ll995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
pľedpisov PotoŽky 60 písm. c) ods. 2 vo výške 100.00,- € bol zaplatený dňa 06.05.2020.
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Pľíloha;
- oveľená projektová dokumentáoia
- štĺtok ,,Stavba povolená"

Toto rozhodnutie mrĺ povahu veľejnej vyhtĺíšt<y podl'a $ 69 ods' 2 stavebného zákona
a podlh $ 26 spľávneho poriadku a musí byt'vyvesené po dobu 15 dní na úľadnej tabuli
mesta Šal'a, súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým.
Za ileň donĺčenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenla a zveľe'nenia
rozhodnuffa.

oznĺĺmenie nlerejnltunajší stavebný urad aj na inteľnetovej stľánke mesta - www.sala.sk
Pečiatka a podpis orgánu, ktoýpotvrdzuje vyvesenie a zvesonie oznámenia:

Doľučí sa:
účastnĺkom konania veľejnou vyhláškou
1. Mastníci bytov anebytových priestorov bytového domu súp. č. 52arc na ul. Dolnej

v Šaľ, na pozemku registeľ ''C'' paľc. č. 588/3 kat. uzemie Šal'a
2. DJS Architechlre s.ľ.o., Topoľčianskač. 19' 85l 05 Bratislava
3. REVITALSTAV sK s.r.o., Hviezdoslavova č.36133,036 01 MaÍtin

Mesto Šaľa, úradná tabuľa - zveľejnenie po dobu l5 dní
Mesto Šalh - www.sala.sk _ nĺerqnenie po dobu 15 dní

dotknutým oľgánom jednotlivo
4. oR}Jazz v Nitre, Dolnočeľmánska č. 64,949 1l Nitra
5. okľesný urad Šaľa, odboľ starostlivosti o životné pĺostredie, Hlavná č.2ll,927 aI Šaľa

na vedomier
6. SVB aNP ,,Dolĺá S2}*,Matgita Sláviková, Dolná č.522tLa,927 0l Šaľa

\ ľi

\
Mgr. Eva Lukačovi\ová
vedúca stavebného ú)qdu

na záklaÄe Poverenia zo dňa 30.ll.20L6


