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sTAvEBtvÉ povoLENIE
ROZHODNUTIE

Mesto Šaľa, ako pľíslušný stavebný úrad podl'a $ l17 zákona é. 5}/tg76 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoľších pľedpisov (ďalej len
"stavebný zíkon"), v stavebnom konaní pľeskúmal podľa $ 62 stavebného zákona Žiadosť
o stavebné povolenie, ktoru dňa 15.07.2020 podala

Spotočnost'BILLA, s.ľ.o.' so síďom ul. Bajkalská tgl^,}zt 02 Bľatislava, Ičo: gt 347 037

(ďalej len ''stavebník''), a na základe tohto preskúmania vydáva podl'a $ ó6 stavebného zákona a
podlh $ l0 vyhlášky č;. 453ĺ2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoľé ustanovenia stavebného
zäkoĺa, v nadväznosti na $ 32, $ 46, s 47 zélkona č|. 7llL967 Zb. o správnom konaní (správny
poľiadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,správny poriadok")

stavebné povolenie
na stavbu

Stavebné úpravy - Supeľmaľket BILLA Šalh súp. č. 5140

(ďalej len ''stavba'') na ul. SNP vŠali, napozemku registeľ ''C'' paľc. č.2811/7 vkatashálnom
území Šaľa.

Stavba obsahuje:
' komplexná ľekonštrukcia vnútorných priestorov jestvujúceho jednopodlažného objektu

predajne BILLA,
' zmena vykurovania na elektické, výmena vzduchotechniky,
' zmena dispozičného usporiadania v zázemĹ kde bude vytvoľená nová koncesia v mieste

pôvodných technických priestoľov a sociálneho záľ'erlía,
' časť eneľgobloku a ľozrábky mäsa zostane bez väčších dispozičných zmien,
' priestoľ pľe nové šatne a sociálne zariadenia sa získa optimďizáciou skladových priestoľov,

prípravovní, chladiarní a mľaziaľní,
' na predajnej ploche budú vytvoľené nové obslužné úseky lahôdok a pečiva s výmenou

zaľiadenia vrátane zmeny polohy kancelárie a trezoru'



Pre uskutočnenie stavby sa uľčujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa pľojektovej dokumentácie oveľenej v stavebnom konaní, ktoru

vypľacovala pľojekčná kanceláriä Neo Domus s.r'o., Jilemnického č.2,9l1 0l Tľenčín, ktorá

j; 
_ 

prílohou tohto ľozhodnutia, pľípadné zmeny nesmú byt' uskutočnenó

bez pľedchádzajúceho povolenia stavebného úľadu.

2. Pľi uskutočňovaní stavby je potľebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a

technických zaiadeni a dbať na ochľanu zdravia a osôb na stavenisku.

3' Pri stavbe budú dodržané ustanovenia $ 43d aŽ $ 43i stavebného zétkona a vyhlášky č.

532/2002 Z.z,, ktorou sa ustanovujú podľobnosti o všeobecných technických požiadavkách

na výstavbu aovšeobecných technických požiadavkách na stavby vžívané osobami

s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické nonny.

4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, dodávatel' stavby: BAUSKA, s.r.o., Magnezitáĺska

č. 11/B,040 0l Košice.

5. Stavba bude dokončená najneskoľšie do dvoch ľokov po pľávoplatnosti tohto

ľozhodnutia.

6. Podmienky dotknutých orgánov a iné podmienky:
Pred uskutočnením zemných pľác stavebníci zabezpečia vytýčenie podzemných vedení

inžinieľskych sietí v mieste stavby a jej pľípojok ich spľívcami.

Západoslovenská distribučná. a.s. Bľatislava:
. Ak v záuJmouo* ú""-i pnchádza k styku s podzemnými vedeniami žiadame podzemné

zariadeniä vytýčiť, výkopové práce realizovať ručne, dodrŽať sTN 73 6005. Vytýčenie

podzemných-vódení v-majetku špoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., nachádzajúcich

,u u t u'á plánovanej stavby, si môŽete objednať u Tímu sieťoqých sluŽieb VN a NN Juh na

adrese Kľačanská cesta č. 1607l45,929 0l Dunajská Stľeda.

' Dodľžať ďalšie podmienky vyjadrenia zo dňa 23.06-2020.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť. a. s.. oZ Galanta. so sĺdlom v Šali:
. V"-'}"1" $ ,? oos; iaronač,.442l20aO2 Z.z. je zakäzané prepojiť ľozvody zvlastného

zdrojä ooJy *vodovodnou prípojkou pripojenou na veľejný vodovod alebo sverejným

vodovodom.. odvádzanie dažďových odpadových vôd zo strechy objektu do verejnej kanalizácie ostáva

bezzmeny.. Dodržať ó'a$ie podmienky vyjadľenia ZsVS, a.s. pod č).4575712020 zo dťruz9.06-2020.

okresný úľad Šal'a. odbor starostlivosti o Životné pľostľedie:
. St'".b."ík ""b*ffiaby dodávatel' stavebných prárc naloŽil s odpadmi vzniknutými počas

stavebných úpr; v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch, oľgány štátnej spľávy

odpadového hôspodáľstva sa v zmysle $ 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch vyjadrujú

k áokumentácii v kolaudačnom konaní, kde investoľ predloží doklad o tom, ako naložil so

vzniknutými odpadmi.
. Z hl'adisŕa ochrany vodných pomeľov s predloženou dokumentáciou súhlasíme, stavba bude

uskutočnená v súlade pľedloženou pľojektovou dokumentáciou.
. Dodľžat'podmienky vyjadľenia č. ou-sA-oszP-2oz}l004397-2 zo dňa I2.a6.2020, oU-sA-

asZP -2020 l 004419 -2 zo dňa l l .06.2020.
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Technická inšpekcia. a.s.. Bratislava:
Pľipomienky a upozornenia:
' Vstupné dveľe môŽu byt'zasklené od výšky 400 mm, riešte vzmysle bodu l.6.2 príIohy

k vyhláške č. 532/2002 Z.z. (ST A).
' Pľiehl'adné alebo'priesvitné steny apľiehľadné dveľe sa musia pľimeľane označit'v úrovni očí

zamestnanca, riešte v súlade s čl. 9.4 a čl. l 1.2 naľiadeni avlády č,.39lĺ2006 Z.z. (STA)
' Podlahy hygienických zaľiadení je potrebné ľiešiť v súlade 

' 5 t ĺ ods. 2 písm. a) vyhlášky č.
532/2002Z.z. (ST/ĺ).

' Do&žať ďalšie pľipomienky a upozornenia odbomého stanoviska č. 32301412020 zo dňa
t0.07.2020.

ok'.'né'iudit"ľ.tuo hu.ič.kého u 
"á"h'u*ého "bo* 

u Nit .,' oR HaZZ s ľiešením pľotipoŽiamej bezpečnosti stavby suhlasí bez pripomienok.' Stanovisko č. ORFZ _ NR2-2020/000576-002 zo dňa 13.07.2a2O'

' Realizácia technických zariadení, ktoré budú slúŽiť na výmenu a chladenie vzduchu vo
vnútorných priestoroch navrhovanej stavby a zariadenia potrebné k chladeniu potľavín
v pľiestoroch predajne a skladu tak, äby ictr itut nepľekľačoval najvyššie prípustné hladiny
hluku vo vonkajšom pľostredí v zmysle Vyhlášky MZ sR ĺ. šlgĺzooi Z.r., ktoľou saustanovujú podrobn99ti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibľácií v životnom pľostľďí v znení
vyhlášky MZ SR č;.237/2009 Z.z.

' Umiestnenie pracovných miest s dlhodobým pobytom zamestnancov (pokladne a pod., kdepolyt v danom priestore je viac ako 4h denne a opakuje sa) do funkč]ne vymedzónej zóny
s dostatočným denným osvetlením : pľi pľeskienen;;ch fasádach atebo do funkčne
vymedzených zón oploche min 10 m2, kde udľŽiavaná osvetlenosť od systému celkového
osvetlenia dosahuje viac ako 1500 lx pľi nedostatočnom dennom osvetlení alebo 500 lx
v pľípade združeného osvetlenia, pri súčasnej pľedpísanej ľovnomeľnosti osvetlenia, čím budú
splnené požiadavky platných predpísov aosvétlenie bude vyhovovať pre aaný typu priestoru
a aj druh vykonávanej zľakovej činnosti.' Inštalácia výlevky s prívodom tečúcej teplej a studenej vody s vyhovujúcim odstraňovaním
odpadových vôd v pľiestoľe na uskladnenió čiitiacich a dezinľékených pľóstriedkov.' Vyjadrenie č, Í1:{ l N2020/01?OO zo dňa 08.07.2o2O.

' Zfuoveťl' mesto žiada, aby stavebník po ukončení stavebných úpľav, pozemky dotknuté
ýstavbou, vrátil do pôvodného stavu s patričnou odbomou starosilivósťou.' ZÉtväzné stanovisko č. 3l989/osaKČĺ202o/2856 zo din02,07.2a20.

ĎalŠie podmienk)t

' Stavebník zabezpeéÍ, aby sa počas rcalizácie minimalizovali negatívne vplyvy na okolie a
životné prostľedie a v plnom rozsahu bude znášať prípadné stlody sposoĹene stavebnou
činnostbu.

' Prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady.' Stavebník všetky podmienky, za ktorych je stavba povolená je povinný plnĺľ u po doručení
tohto povolenia ich berie na vedomie s tym, že sa iôh phiť zävä)uje.' Stavebník je povinný dodržat' opatľenia vyplývajúce z pľojektu protipožiarnej
bezpečnosti stavby.Ich splnenie pľeukáže pľĺ tóuuoácii stavby.



7' Na uskutočnenie stavtly nroŽno pouŽit'iba stavebni.uýlo9:k, ktoľy je poĺll.a osobitnýchpľedpisov vhodný na pouŽitie v stavbe nu ,unrýil'uňy' ĺe"t. rcu'ŕoljuaĺcii stavby jepotrebné predložiť doklady o oveľenĺ vhoĺlných *íou*uny"ľ, vy.outou. rieto doklady súsúčast'ou dokumentácie uloženej na stavbe.
8. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu teľmín začatiastavby.
9' Stavebník je povinný stavbu viditelhe označiť štítkom ,,Stavba povolená,,.
10' Stavcbník je povinný od pľvého dria pľípľavných pľác až po ukončenie stavebných pntcviest'stavebný denník. ttóry;e súčastou'aotunl.nij.ie ulozene; nu.tuu.ni*ku. Stavebnýdenník pľedloŽí stavebník ku kolaudácii stavbý. 

-'_--'

1 1' Dokončenú stavbu' pľípadne jej časť spôsobilú na samostatn é uživanie,moŽno užívať lenna základe kolaudačného rozhoänutia.
12' Stavebník všetky podnrienky, za. ktorých je stavba povolená, je povinný plniť apo doručení tohto por'olenia ich berie na u"oomi" , iýrn, Že sa ich plniť zaväztrje.

Stavebné povolenie stráca podl'a $ 67 stavebného. zákona platnost', ak sa s uskutočnením stavbynezačne do 2 rokov odo dňa nadobuĺlnutia pľávoplatná*ti. ''
So stavbou nesmie byĺ' začate, pokial' stavebné povolenie nenadobudne 

'lnivoplatnosť 
($ 52zátkona č' 7l/1967 zb' o správrrom konaní (správny poriaooL) v znení neskorŠích predpisov).

odôvodnenie:

,?ľ,#.'#ľ3'1::ľii:ä"J'ľľ-:ľ*:: o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu;

Stavebný úľad oznámil začatie stavebného. konania všetkým znánynr účastníkom konania adotknutýn orgánonl a ĺrrganízáciám v súlade s ustanoveĹianri stavcbnel'o zjt ona verejnouvyhláškou' Nakol'ko ponreľy staveniska mu boli dobľe znétÁe a žiadost'poskytovala dostatočnýpodklad pre ľiadlte a.spol'ahlivé posúdenie 
'tuuty.-puaľu^..,o' ĺ6l ods.2 stavebného zákonaupustil od ústnelro pojednávania a nriestneho zist'ávanii 

'a'"*ĺ stanovil lehotu 7 dní odo dňadoľučenia oznámenia, v ktorej nrohli účastníci konania upiuinĺľ svoje námietky a pľipomienky adotknuté olgány a organizácie svoje stanoviská.
Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloŽenú Žiadosť z hľadískuvedených v $ 62 stavebného zálkonä,prerokoval.;u 

' 
ĺeur1nir..i ňnania u , ao*rruty-i oľgánmia clľganizáciami a zistil, Že jej realiiáciou alebó uŽívaním nie sú ohrozeng 

'ĺu;'y ch6nenéstavebnýnr zákonom, predpi smi-vydaným i na .j eho uskutočnenĺ" 
" "'"ui,"y* 

l' iffi ,,n ĺ.
Stavebný úľad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu
:ľäľ#ll ľ"*lnľrľ:i'ľ#lä.stavebné 'ĺp'uuy. 

stuu"t.y náa pr",o .*ľ'oáol tak, ako je

Účastďci konania:
BILLA, s.r.o., Mesto Šal'a, Neo Domus, s.r.o., BAUSKÁ, s.ľ.o.

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Poučenie o odvolaní:

Podl'a $ 53 a nasl' zákona č' 7I/t967 Zb. o správnom konaní (spľávny poriadok) v znení
ä::IľJ|',.u'''.ľi'ĺllil;.o.o'' 

tomuto rozhodnutiu .äz"" ňJal oauotzurie u tónóte i5 dní odo dňa
odvolanie sa podáva na Mesto Šal'a - Mestský úľad, Námestie Sv. Trojice 7, gz7 15 Šaľa.odvolacím orgánom je okresný úrad Nitra, odboľ výstavby a bytovej politiky.



Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opľavných prostriedkov pľeskúmatel'né spľávnym súdom

podl'a ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 16212015 Z.z.).

Poplatok:

Správny poplatok podl'a zákona č). l45ĺl995 Z. z' o spľávnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov PoloŽky 60 písm. g) vo výške 600.00,- € bol zaplatený dňa 15.07.2020.

Pľíloha:
_ overená pľojektová dokumentácia

Doručí sa:
účastníci (doručenky)

1. BILLA, s.r.o., Bajkalská l9lA, 82l02 Bratislava
2. Mesto Šal'a, Nám. Sv. Trojice č.7,g2715 Šaľa
3. Neo Domus' s.r.o.' Jilemnického č,.2,9ll 01 Trenčín
4. BAUSKA, s.r.o., Magnezitárska č. l l/B,040 0l Košice

dotknuté oľgany
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

T2,

ostabrí

Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta č'' 56,82101 Bľatislava
Regionálny uräd veľejného zdravotníctva v Nitre, Štefanikova tr' 58, 949 63 Nitra
oFtHaZZ v Nitľe, Dolnočeľmanská 64, 949 l1 Nitľa
Západoslovenská vodárenská spoločnost', a.s., oZ Galanta,Pázmii:n 4,g27 01 Šďa
Západoslovenská distribučná, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava
oŕresný úrad Šal'a, odbor staľostlivosti o ŽP,Hlavná é.217,927 0l Šaľa
Mestský úľad Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností
Mestský úľad Šaľa, referát dopravy

13. STEDO, s.r.o.' Smetanova 1208/35,927 01 Šaľa

r..n ľr

Mgľ' Eva Lukaeovi\ve
vedúca stavebného,ĺ'u\ou

nazáklade Poverenia zo dňa 30.l1.2016


