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UZEMNÉ RoZIIoDNUTIE

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne pľíslušný stavebný uľad poďa $ l17 zákonač.50ĺ1976 
^.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpísov

(ĺú.j len "stavebný zákon''), prerókoval návrh v úze,mnom konaní s účastníkmi konania

aĺott<nuľymioľgánmipostupompodľa$35a$36stavebnéhozákonaapodlh$37a$38
stavebného zákóna po''ĺaĺ 

_návľĹ 
na vydanie úzeĺnného rozhodnutia o uĺriesfrnení stavby,

ktoý dňa 05.09.2019 podďa spoločnosť

M&s GLoBWASH, a.s., Komenského 10D, 974 LLBanská Bystrica, lčoz ll505 621,

ktonĹ v konaní zastupuie Dušan Lempochner, bytom Arm. Gen. Ľ. Svobodu č.285519,

984 01 Lučenec

(ďalej len ',navrhovateľ'') a na základe tohto posúdenia v sulade s ustanove,lriami $ 39 a $ 39a

staveĹného zákona a ĺ 4 lyhlášky é. 453t2o0} Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoľé

ustanoveĺria stavebného-zá{<oňa" 'ĺ, oädlrä'oosti na $ 32, $ 46 a $ 47 zákoĺa č. 7l/1967 zb'
o spľávnom konaní v znení neskorších predpisov (dalej len,'správny poriadoľ) vydáva

rozhodnutie o umieshení stavby

,rSamoobslužná autoumyváreň Šaľa' m' č' Veča"

(ďalej len *stavbď') na ul. Nitrianskej v ŠaH, mestská časť Veča, na pozeĺĺrkoch

v katastrrĺlnom území Šaľa nasledovne:

- objekt na poze,mkoch reqister ''C'' paľc. č. 3882lt a3884lt, drďr pozeĺnkov zährada,

vo vlastnícwe - Kaľol Mikóczi a Máľia Mikócziová, obaja bytom

a dodatok č. l k naj omnej ;'""ľ ľj.ä1lää5äi'q'ääLilĽä il-ľ"illffi:lÍ
nájomnej zmluvy),

_ s pľípojkami a upľaveným vjazdom (parc. ''E'' é. 64Ot3 a 3l0l2) zo štrĺtnej komr:nikácie

vjs na ut. Nitrianskej v Šaľ, m. č. Veča, cezpozemky regist€r ''E''

parc. č. 25615, druh pozemku zastavaná plocha a nádvoľig v správe a so súhlasom

šlovenského pozeĺnkového fondu, Búdkova 36,817 47 Btatislavu

parc. č. 3|Ot2, dnrh pozeĺnku zastavaná plocha a nádvorie, vo vlastníctve a so sďilasom

mesta Šďa,
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parc." č. '64013: druh pozemku oľná pôda, vo vlastníctve Slovenskej republiky, v
a so súhlasom Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36' 8l7 47 Bratislava,

register ''C" parc. č. 3018/3 a 3078/4, druh pozemkov zastavaná plocha a nád voľie,
vo vlastníctve a so súhlasom spoločnosti slovnaft, a.s., Vlčie hĺdlo 7,82412 Bratislava,

na účely umiestnenia samostatne stojacej samoobslužnej autoumyviírne s doplnkovýÍn
obchodno-prevádzkovým objektom tak, ako je zakreslené v situačnom výkĺese, ktoý tvorí
neoddelitelhú súčasť tohto rozhodnutia.

Účel a popis stavby:

Návľh rieši umiestnenie samostatne stojacej samoobsluŽnej autoumyvárne s doplnkovým
obchodno-prevádzkornŕm objektom, v rrĺmci navrhovanej stavby je navrhnutých 5 státí _ 5

boxov pre samoobslužné umývanie automobilov, technológia umyváme, 6 státtí na čistenie
interiérov áut a paĺkovacie státia v počte 5 ks pre obchodno-prevádzkový objekt.

členenie stavby na stavebné objekty:

so 01 Spevnenéplochy avjazd
so 02 Autoumyvĺíľeň
so 03 obchodno-prevädzkový objekt
so04 Prípojkavody
so 05 Pľípojka kanalizácie a Čov
so06 Plynováprípojka
So 07 Elektrická prípojka

so 01 Spevnené plochy a viazil
. Dotknuté úzeÍrťle bude dopravne napojené upraven1fin vjazdom na štátnu komunikáciu

I/75 naul. Nitrianskej v Šali, m. č' Veča, projekt rieši aj vybudovanie nových spevnených
plôch. Vybudujú sa spevnené plochy pre stavbu autoumyvárne, plocha pre 5 umývacích
boxov, plocha pľe paľkovanie _ 5 státí pre obchodno-prevádzkový objekt, plocha
prevysávanie a ostatnú doplnkovú činnosť - 6 ks, zrealizuje sa zvislé a vodorovné
dopravné značeĺie. Vo ýchodnej a južnej časti areálu sa ponechá šiľoký zelený
zahávnený pás.

. Na l'avej strane aľeálu, pri paľkoviskách sú navľhnuté betónové palisády vo výške
+0'20 m, hnribky 0115 m, aby nedošIo k poškodeniu fasády pľil'ahlých objektov
a z dôvodu ochľany domového plynového vedenia na susedných pozemkoch (parc. č.

3882ĺ2, 3882/3, 3884/2 a3884/3), paľkovacie státia budú odsadené na vzdialenost'
1r5 m, kde sa realizuje zelený zatľávnený pás.

. Vybudovanie nových spevnených plôch si vyŽiada vyburanie exisfujúcich štľkových
plôch, ako aj vyburanie existujúceho chodníka pre zabezpečenie bezbaľiérového prechodu

chodcov' Zdôvodu minimalizovania stavebného ziísďru a zvyužitia pľiestoľových
moŽností bez zhoľšenia dopravnej situácie v predmetnom úzerní sú smerové oblúky
nawhnuté s plomeľom R = 7,0 m. Po v1óudovaní spevnených plôch sa dotknuté plochy
v potľebnom rozsahu spätne zúumusujú azattávnia.

. Spevnené plochy sú navrhnuté v pľiestore um;ývačky, komunikácia na vjazde bude

so šírkou jazdného pruhu 3,00 m s vodiacim pružkom 2 x 0,25 m. Vozovka
na spevnených plochách bude ako d|äŽden6v celkovej hrubke 500 mm.

. Spevnené plochy budú ohĺaničené cestnými obľzbníkmi a zelené plochy parkovými
obrubníkmi.

. Chodníky pľe peších budú upľavené vpriestore vjazdu, budú zbetónovej d|ažby,
v miestach prechodov bude obrubnik znížený na úroveň komunikácie pre pohodlný
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imobilných. Súčasne budú vybavené varovným a signálnym pásom pre pľechod

vozovky na dláždenýchparkovacích stoj iskách:
80 mm
40 mm

150 mm

d|úba sTN 73 6131-1 DL

betón sTN 73 6124
Šp32Gc 230

Šp
BII

73 126
min 500 mm

Spolu

Konštľukcia vozovky na chodníkoch:

betónová dlaŽba
podsyp z drveného kaĺĺreniva fr' 4-8

srN 73 6131-1
STN 73 612ó
srN 73 6124
sTN 73 6126

DL
Šp
BII

Šp lz cc

ó0 mm
40 mm

100 mm
min 100 mmpodkladový betón

nestmelená vrsNa zo štrkodľvy
min 300 mm

Konštrukciavozovkyvmiestedoľábanejvozovkyq"9.-"q":::zapustenéhoobrubnĺka:
asfaltový kobeľec 't'"d';;ilý 

- modifilovaný 
'Á9 

Ľ:l PB}'ĺ 45/80_75 40 mm

srN EN 13108-1

spojovací postrek z modifikovanej asfalto"ei emuúe Pj'9|ľ 0'50 kg/m2

sTN 73 6129

asfďtovýbetÓnhrubý - modifikovaný ACl16-I PBM 45i80-70 60 mm

srN EN 13108-1

spojovaoí postrek z modifikovanej asfďto'n"j "'olzi" _ ľ!'j:P 0'50 kým2
sTN 73 ó129

Spolu

podkladovýbetón

Spolu

BII
sTN 73 ó124

210 mm

min 500 mm

. Vody z paľkovacích stojĺsk budú pľečistené cez odlučovač roaných látok' odvodnenie

pláne je ľiešené vyspádovaní1 *'*/'sur."piesku do pozdĺŕnéi drenáže' ktorá bude

zaústená do uličného vpusfu. At<o pozdÍž"" äiá"ez 
'u 

pouzi;' perforovaná ruľka PVC' DN

160. Odvodnenie komunikácie " 'í.ň""y"ľr 
plbch 

-bude 
zabezpečené pľiečnym

;;;"dĺŽ"y. ,klono*, vody budú_zvedené do uličných vpustov'

. Proti moŽným prienikom ropných Éďil p'dtoiia uúa'i spevnené plochy odstavných

státí opatrene ľ,yä-ioĺ"äriJ"i' 
" "y'oŕár'o'toúeuo 

polyetylénu (izolácia pľoti vlhkosti'

radónu a ropných produktov)'
. Vnútroareĺroue ,í.uo*l piocľ,y zabezpečia.prístup k umývacím. boxom' k obchodno-

pľevádzkove'" "'ui.Lt" 
. iurt u*ĺm a ľ priistorom pre vysávač a ostatnú doplnkovú

činnosť. Umývacia plocha u boxoch buá" napo.1ená na sievnené Ľloo.hy: 
ohĺaničená

výškovým .o"oĺ.jJoiu ,pĺaouunĺ ao ,t'áo. oľgäni-ovanie dopravy bude jednosmerná'

'á 'p"ráe"ym 
vjazdom u'g*do^z aľeálu autoumyváme'

so 02 Autoumyvrlreň. objekt samoobsluärej autoumyvárne bude jednopoďaŽná, nepodpivničená budova'

obdĺžnikového pôdorysného tvaru, ľozmerov 
-28,60 

m x ó,60 m, s plochou strechou'

dispozične rozĺr.ňná na 5 státí - íu*y"*íoĹ boxov pi' 
'o*oobslužné 

umývanie

automobilov a najednu miestnosť pre technológiu umyváľne;

. Konštľukcia obje[tu boxov pozo*tá.ra lä.ľ"iy'ľ' 'tĺP!v 
a pľievlakov' bočné časti budú

opláštené ABs fi;o^,-oaarr"ni" j.ánoĺiuy.t ĺo*ou bude polykarbonátovými panelmi'
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obvodový plrášť technickej bunky bude zo sendvičových stenových panelov, objekt

založený nabetónových záktadouých pásoch a betónovej podkladovej doske,

konštrukcia objektu bude z ocelbvých prievlakov a zo strešných sendvočových panelov'
V technickej miestnosti bude technológia na prípľavu a ľozvod upravenej vody na čistenie
motoľoých vozidiel, plynový kotol pre prípravu teplej užitkovej vody (TUv)
pľe autoumyvfueň plynori'ým stacionárnym zásobníkom TUV.

. Podlahy objektu budú z pľefabľikovaných vyspádovaných Žb panelov do odtokoých vaní
a budú opatrené protišmikoým náterom a prepadovými mľežami.

. Umývanie vboxoch bude vysokotlakovým zariadením pľiamo zäkaznikom, ovládacie
panely budú umiesbrené v umývacích boxoch.

. Doplnkovou funkciou budú tľi ostľovčeky pľe čistenie a umývanie inteľiéľov áut, 6 státí
oproti umývacích boxov, vybavené vysávačmi (3 ks), tepovačom (1 ks) a zariadením
na žmýkanie jeleníc (l ks). Činnosti budú vykonávané priamo zákaznV,ni.

so 03 Obchodno-prevádzkorný objekt
. Dvojpod|ažnä,nepodpivničená muľovaná budova s plochou strechou, pristavaná k objekfu

autoumyvárne, obdĺžnikového pôdorysu ľoäneľov 14,00 m x 8,00 m, so vstupom z čelnej

strany objektu, od strany paľkovacích státí.
. objekt bude založený na betónových základových pásoch azákladovej pätke abetónovej

záilrJaÄovej doske, shop bude z prefabrikovaných resp. monolitických žb prekladov
a prievlakov, stľešná konštrukcia bude plochá strecha s krytinou PVC fóliou.

' Dispozičné riešenie:
l.NP _ kaviareň s kuchynkou, sklad, WC ženy a muži, miestnosť pre upľatovačku, šatňa,

komunikačný pľiestor (chodba), technická miestnosť - kotolňa pre celý objekt,
2.NP - bude pľísfupný samostatným vonkajším schodiskom s terasou, kancelĺírsky
pľiestor s kuchpkou a WC.

' Vykurovanie objektrr bude plynorl'ým kotlom umiestneným v kotolni na 1.NP.

so04 Pľípojkavody
- Vodovódná pľípojka bude napojenä zPE DN 50 v dĺzke 22,0 m (cez pozeĺnkv registeľ

''E'' parc. č,. 640/3, parc. č. 310/2, parc. č. 256/5) na existujúci verejný vodovod
v náprotivnom zeleĺrom pĺĺse za chodníkom a komunikáciou na pozemkoch register ''C''
para č. 3018/3 a parc. č-3018/4 k. ú. Šal'a, vo vlastníctve spoločnosti sLovNAFT, a.s.,

Vlčie hrdlo 1, 82412Bratislava' cez novovybudovanú verejno prístupnú vodomernú
šachfu na parc. č. 3884/1. Na jestv. verejnom vodovodnom potľubí bude zľiadený bod
napojenia pomocou navŕtacieho pásu, na ktoý bude napojená vodovodná prípojka
pľetlakom popod cestu, až po vodomernú šachtu, odkiaľ sa rozdeli na areálový pľívod
do objektov SO 02 a SO 03.

. Do objektu so 02 bude aľeálová prípojka vedená cez prefabrikovanú šachtu vpodlahe
technickej miestnosti do zásobníkových ná&ŽL Teplá užitková voda (TUV)
pľe autoumyváľeň sa pripraví v technickej miestnosti autoumyváľne plpovým
stacionĺĺľnym zásobníkom TI'IV.

. Aľeálová prípojka do objektu so 03 bude vedená do technickej miesbrosti, TUV sa

pripraví v plynovom zásobníkovom ohrievači vody.

so 05 Pľípojka kanalizácie a čov. DaŽďové vody zo stavby autoumyvánre a obchodno-prevádzkového objektu (zo stľiech)

budú zaústené do jednotnej dažďovej areĺálovej kanalizácie - vsakovacieho objektu
potľubím z PVC DN 125, umiestneného v zelenom pása z ýchodnej shany dotknufých
pozemkov.
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budú daŽďové vody oďvádzané vnútornými daŽďovými odpadmi

v stĺpovej konštrukcii gravitačne, zobjektu So 03 budú odvádzané

vonkajšieho odpadu zaústeného do lapačasplavenín.
plôch budú delené

vody - povľchové vody zo spevnených plôch, z odstavných

čistené v oRL (zaolejované) zvedené cez vpusty VPI a YPZ, a ostatné, ktoré

neprechádzajú cez oRL - budú zvedené cez vpustY VP3 _ vPs a napojerré na vsakovací

objektpotrubím zPYCDN 150.
budú odvádzané samospádom

Splaškové vody
so sklonom min'

z obchodno-prevádzkového objektu

ZYo potrubím z PVC a zaústené do jednotnej aľeálovej kanalizácie

za objektom Čov'
odpadová voda zareálu bude odvedená kanalizačnou prípojkou Pvc DN 200 cez RŠ

a zaústená ao uoeji"j kanalizácie BT DN 300 v pravostrannej kľajnici komunikácii

i""" po".'ky ľegistľa ],E" pu.". č,.64ol3,paľc. č. 3lO/2 aparc. č. 25615')'

Priemyselné vody z objektu autoumyvárne'po u1Ývaní v boxoch stekajú do stredného

Žľabu, ktoľý tvorĺ t_rĹJĺ*.otuenĺ nearz ŕazachytenie hrubÝch nečistôt' odtíal' bude

znečistená voda vedená potrubím cez ootulo*Jiopnycr'ráto| áo Čov' súčasťou Čov sri

ti nä&žp D1700 ,o,o-j 
"'uazovacia, 

olejová a bioóxidačná, kde dôjde k jej vyčisteniu

systémom biooxidácie.

čov. Biologická čistička odpadových vô{ (Čov) EcoRJox@ je certiľrkovaná' špeciálne

" určená na eisteJe "áiuJ""ý.ľ' 
vôd z autoumyvární a autosenisov' VyuŽíva zásady

biologickej oxidácie. je zaĺožen ĺ ni princípó účinku bioenzymatických pľĺpravkov

s následnou mechanickou dofi ltráciou'
. Systém pracuje na pľirodz9n91 odbúľavaní ropných látok pomocou špeciálne

vypestovaných r*eĺuu odolných baktérií. Vane- su vodotesné aj vzduchotesné'

nepľepúšt'ajĺ oopuáouJ látky do ôľoliteno terénu a nie sú zníme ani produkované emisie'

so 06 Plynovl prĺpoJka
. Stavba uuoe nupóffina jestvujúci veľejný rozvod plyn: pľípojkou.cez regulačnú meľaciu

zostavu ,poo"uyiiyou _"ru|"Ňim*.täj, v zelenom páse popľed riešenú paľcelu'

. V objekte autoumyváľne u t"oĺoĺ"ŕuf miestnosti .ľ; umiestnený plynový kotol

pľe autoumyvá'.i;;; 

'kurovanie 

oĹ.ľ'"o'"-prevádzkovej časti bude plynový kotol

umiestnenýna l.NP v miestnosti kotolne'
. Pľe autoumyvĺĺĺeň sa vybuduje regulačná meracia zostava spotreby plynu, vonkajšĺ NTL

PE domový ptynovod a vnútomý ŇTL 
'o".rod 

plynu v tecbnologickej miestnosti'

so 07 Elektľická pľípojka
. Pľipojeni. oouernJto"Áiesta bude zabezpečené z-existujúcej skrine sR 30ó0402 v zmysle

technických podmienok pripojenia, mútm typu NAVY J 4xlómm2 cez poistkovú skľiňu

PRIS 30ó 0402 a iezeletträmerov:ý rozvádzač na verejne prĺstupnom mieste'

Aľeál rutoumyváľne bude pľi hraniciach susedných pozemkov zo seveľovýchodnej

a severozápadnej strany oplotený mu'onaoy- pibtgm (protihlukovou stenou)

z betónových a.uniuái.ľ,-warnic, kae sa pýnulo napojí na exisrujúci mur' VýŠka oplotenia

bude 3,50 m, ďžka zo SV strany bude 4ĺ,oo *, 
"ô 

šZ 
't'*y 

ĺ8,20 m, hrubka oplotenia

bude 0,25 *, 
"ĺtráäy 

.pr'i"niu budú ivoriť betÓnové základové pásy s rozšíľením

v mieste pilierov. ! ,- --^ -r-- -^r-x+^rarranr
Pľe osvetlenie spevnených plôch budú po o!{i ľie.šenej parcely nainštalované stlpy

vorejného osvet1enia vpočte 4 ks, ktoié uuJĺ"oupájané ilĹigm AYKY_J 4x16mm2

z elekhomeľového tozvádzača RE'
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Pľe umiestnenie a projektovú prípľavu stavby sa uľčuiú tieto podmienky:

l. Stavba bude umiestnená na pozemkoch regist€r ''Cl' parc. č. 3882/l a 38

prípojkami a s upraveným
plocha a nadvoľie), parc. č.v katastľálnom ,území Šaľa (druh pbzemkov zálltada), s

vjazdom cez pozenkY register "E" Parc. č,.25615, (zastavarút
acez

3lOĺ2 (zastavanil plocha a nádvorie), PďC. č. 640/3 (drú pozemku orná pôda)

pozemky register "C'' parc. č. 30l8/3 a30|814 (zastavaní plocha a nádvorie) tak, ako je to

zakreslené na priloženom situačnom ýkľese v mierke l:250, kde je ozÍ:rlčené polohové

a výškovéumiestnenie všetkých navrhovaných stavieb a ktoru vYPracovala lng. arch.

Katarína KľiŽová, PROMOST s.r.o.' prev. Nám' ľepubliky č. 26, 984 01 Lučenec,

autorizovaný architekt, evidenčné číslo: l455 AA'

.Právokpozemkom,naktoýchsapovoľujeumiestneniestavby:

Nawhovateľ má k dotknutým pozemkoni ľegisteľ "C'' parc. č,.3882ll a3884ĺ1' k' ú' Šaľa

v zmysle $ 139 ods' 1 písm. a) stavebného ,ákoouiné pľávo na základe Nájomnej anluvy

zodňa 06.10.2016 a Dodatku e. r' tŇĺiomnej anluv9 .zo dŕn23'06'2017' Nájomná

zmluva bol avzavĺetámedzi prenajíma_ter'.ĺ _ Ŕaĺol Mikóczí aMäna Mikócziovrd obaja

r náiomcom - M&s GLoBwAsH, a's''

so sídlom Komenského IoD,974 0l Banská BystľicĹ ĺČo: +l 5O5 621- na dobu určitú'

a to na dobu 20 rokov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Na ostatné pozerlky, cez kÍoré sa uskutoč9í napojenie 'stavby 
na inžiníeľske siete a

na štátnu cestu V75 na ul. Nitrianskej v Šali, * a' Veča má navrhovatel' súhlas

od vlasbĺíkov ýchto pozemkov.

2. Ďalší stupeň pľojektovej dokumentácie navrhovanej stavby bude vypracovaný oprávnenou

osobou u "-y.r" $ ++ stavebného zákoĺa, 
' 
óhľudo- na existenciu podzemnýoh

inŽinieľskych sietí J mieste stavby. Pri spracovaní p.'ľIľ budú ľešpekÍované príslušné

ustanovenia $ 47 stavebného zákona a E l..yn' č.'45it2}o0 Z'z',kiorou sa vykonávajú

niektoré ustanovenia stavebného zá'ľĹoia akó aj stanoviská dotknuých orgárrov št'ítnej

spľávy vydĺĺvané podľa osobitných predpisov'

3. Pri spracovaní ďďšieho stupňa PD budú dodľŽané usÍanovenia STN 73 6005 _ Priestorová

úpľava vedení tecbnického vybaveĺria a vyhláškyMŽľ č,. 532t20O2, ktoľou sa ustanovujú

podrobnosti o ujfi..r'ych technickýcľr poziáaav|ách. na výstavbu a o všeobecných

technických poŽiadavkäóhna stavby uzĺu*e osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu

a oľierrtácie.

4. Pľojektová dokumentácia pľe stavebné Povllenie- bude okrem aľchitektonickej časti

obsďlovať aj výň;' všetkých drulrov technickej vybavenosti predme]1ej stavby a taktiež

pioi.r, p"zĺärnej oc1lľany, statické posúdeĺrie .t"ubý a tepelno-technické posúdenie stavby

ioäľn ď + oor. i ,*oná č. 555l2}o5 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zÍIlene

a doplnení niektoých zákonov'

5. Požiadavlĺy vypľývaiúce z chľánených územÍ alebo ochľanných pásiem alebo ich

blízkosti:
. Navrhovateľ je povinný ľešpektovať existujúce qodz9Tné. aĺadzenrLévedenia" zaiadeĺia

inžinieľskych sietí a ĺón oôĺranné pá;;; pri ktoých dôjde do sty!o.:9 stavbou a jej

technickou vybavenosťou a pred reaĺzĺcĺou pľĺ c za|ezpeč,ivytýčenie inžinieľskych sietí'

' V stavebnom konaní bude potľebné akiualizovať časovo obmedzené stanoviská'

vyjadľenia pľevádzkovatelbv inžinieľslcych sietí a dotknutých orgánov'

6. Podmienky nl zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického ľiešenia

stavby s okoliým životným p"o*tr.dĺ., najmä pľe polohové a výškové umiestnenie

stavbY:



-Č.z.3305Et2o2otsvl944 str.7

a výškové umiestnenie objektu:

stavby od hľanice pozemku' od ul. Nitrianska (pozemok

) sa stanovuje na ..........,

od hranice susedných pozemkov:

ľegistra ''E'' parc. č.
.7,00 m

so 01 Spevnené plochy - parkovacie státia

vzdialenosť od poiemku parc. ĺ. 3881/1 sa stanovuje na '""""""' """' 36'45 m

vzdialenosť od navrhovanej stauby umývacích boxov sa stanovuje na """""""""" 8,ó0 m

vzdialenosť od pozemkov parc. č.-3s8žlz uEgsql3 sa stanovuje na ........... l,65 m

(zelený pás šírky l,50 m + betónové palisády hr' 0,15 m)

p*tou'.i. státia pre čistenie interiérov vpočte 6 stilti budú ma:ĺ. Íozmeľov 27,0omx
5,00 m,

_ ,íátĺo pľe obchodno-prevädzkoý objekt vipočte 5 strĺtí budú max' ro^nerov 13'50 m x

5,00 m (4 státia s rozmeľmi 2,50 m * 5,0o m t 1 státíe rozrn€rov 3,50 m x 5,00 m)

so 02 Autoumyváľeň
- vzdiďenosťodiozemkupaľc. č.388l/1 sastanovujena """"""' """"' 21'65 m

- vzďalenosť od iozemko p.... č,.3882/2 sa stanovuje na """"""" """' 15'25 m

- vzďalenosť od pozemku paľc. č. 3886 sa stanovuje na ............. l,42 m až2,0l m

........ 13,60 m
15,50 m
30,00 m

so 03 Obchodno-prcvídzkoý objekt
vzdialenosť od pozemku parc. č. 3881/l sa stanovuje na "
vzdialenosť od pozemku paľc. č. 388212 sa stanovuje na "
vzdialenosť od pozemku paľc. č. 3886 sa stanovuje na ""

Výškové osadenie stavby:

so 02 Autorrmyvaľeň
_ výška podtahy pt1zemiaobjektu (boxo9 bude: t0,000 :-upravený teréĺ NT/

- v časti miestnosti pľe technológiu autoumyvárne bude výška podlahy: + 0,100 od UT

- celková výška stavby bude: *4,500 m od podlahy ptízg0íli4 od UT

so 03 obchodno-prevádzkoý objekt
- výška podlďry pr{zimia objektu bude: +0,000 : *0,100 m od upľaveĺrého terénu /UTi

- 
"ältooä 

výšká itavby bude: +7,000 m od podlahy prízemia

Plocha dotknuých pozemkov: parc. č. 3882tl - 1160,00 m2
-parc. 

C' 3884/1 '1162,00 m2

celková zastav aná plocha:

zastav anä plo cha autoumyváľne :

zastavaná plocha obchodno-prevádzkového objektu:

spevnená plocha zo zímkov ej dlaŽby:
ztóho plocha na parkovanie a čistenie interiérov:

zelená plocha:
Počet boxov pľe samoobsluŽné umývanie: 5

Státia na čistenie interiéľov áut: 6

Parkovacie státia pre obchodno-prevádzkový objekt: 5

1816,76ď
185,90 m2
I|236 ď

1481,00 m2
202,50m2
327,00 m2

7. Napojenie na rozvodné síete a kanalizáciu:
_ Vodovodná prÍpojĹu uoa" napojená z PE DN 50 v dĺŽke 22,0 m (cez pozemky register

,,E,, parc. č. 6iój;, p*.. e. itolz, paĺc. č. 256ĺ5) na existujúci veľejný vodovod
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v náprotivnom zolenom páľ'e za chodníkom a komunikáciou na pozeÍnkoch
parc. č. 3018/3 a paľc. č,. 3018/4 k. ú. Šal'a, vo vlastníctve spoločnosti sLovNAFT,
Vlčie hĺdlo l, 82412 Bratislava, pretlakom popod cesfu, až po navrhovanú
šachfu, odkial'sa ľozdelí na meálovýprívod do objektov SO02aSO03

8.

odpadová voda z areálu bude odvedená kana\izačnou prípojkou PvC DN 200 cez RŠ
azaústená do verejnej kanalizácie BT DN 300 vp.*ostranoej krajnici komunĺkĺcii
(c'ezpozemky ľegistra ,,E" paľ. č. 640l3,parc. č. 310/2 a-parc. ĺ. žsesj. znetĺ.t"rr,ĺ uoaa
bude vedená potľubím cez odlučovač ropných látok do Čov, kde dôjáe Ĺ:.: ňc'ĺ't.ĺosystémom biooxidácie.

Napojeĺríe na jestvujúci veľejný rozvod pl}mu bude pľípojkou cez regulačnú meraciu
zostavu spotreby plynu - z ul. Nitrianskej, v zelenom páse popred riešenú}aľcetu. --

Pľipojenie na elektrickú energiu bude abezpečené zexistujúcej skrine sR 30ó0402,
káblom typu NAVY J 4xl6mm2 cez poistkovú skľiňu PRIS J0ó_ 0 402 aelett omerovy
roz:ládzač, na verejne prístupnom mieste.

Požiadavl,ĺY WPlÝvajúce=zo stlnovísk dotknutých orgánov a nodmienkv wo|ý''l|i..
zo stanovísk účastníkov konania:

Ďalší stupeň pľojektovej dokumentácĺe bude pľedložený na posúdenie dotknutým
oľgánom, ktoľý si to vyhradili.

Kaľol Mikóczi a Máľia Mikócziová:
' Nájomnáz.mluvazodňa06.|0.20t6aDodatokč. 1knájomnejzmluvezoďĺa 23.O6.2ot7

na pozeĺnky register ''C'' paľc. č,. 3882/l a3884lt.
' Navrhovatel' je povinný dodňať všetky podmienky uvedenej zmluvy a dodatku

k nájomnej zmluve.

sLovNAFT, a.s. Vlčie hľdlo l,82412 Bľatislava:

Spoločnosť sLovlvAFT, a.s. súhlasí s pripojením na verejný vodovod cez pozemky paľc. č.
30l8/3 a3018/4zadodržaniapodmienokvyjadrenia č.T\6a/20lgĺ327 

"oaĺu 
t+.tďzotp:

' Stavebník a stavba žiadnym spôsobom neobmedzí prevádzku Čeľpacej stanice Slovnaft
počas výstavby a počas prevádzky.

' Stavba bude zľealizovaná podl'a požiadaviek Západoslovenskej vodáľenskej spoločnosti.' V pľípade pripojenia sa na inžinieľske siete bude pľipojenig ľiešené miňo spevnených
plôch a ýazdulvfiazdunďz čerpacej stanice.

' Inžinierske siete na území čerpacej staníce budú riadne vytýčené a v pľípade poškodenia
alebo obmedzeniabudú nahradené v plnom rozsďtu.

' Po nealizovani vodovodnej prípojky bude zriadená anluva o zriadeirí vecného bremena
podl'a intemých pľedpisov spoločnosti Slovnaft.

' V prípade ak stavebník spôsobí škodu na majetku alebo prípojkách spol. Slovnaft, je
povinný futo škodu okamžite odstľániť.

Stanovisko pod č. sN/R/2020/01397l/Z zo dňa ll.06.2020:

Stavebník je povinný k stavebnéĺnu konaniu uzavrieť so SLoVNAFT, a.s. Zmluw
o budúcej zmluve o zriadení odplatného vecného brernena v rozsahu o.ĺ'*ner'o ;l;''trasy (výška odplaty je-staĺovená ako rozsah vecného bľemena x20Elm2 i ňpHi rnin.
vyška odplaty je 330E+DPH).
O začatí prác je potebné infoľmovať najm919j l4 dnĺ vopred a počas prác posfupovať tak,
aby nedošlo k žiadnemu obmedzeniu prevádzky na čs.
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realizáciou pľeveriť existenciu inŽ. sietí a technologíckých zariadení, zabezpečiť

aj rl"ýškové výýčenie inŽ. sietí, kolízne miesta (súbeh, kľižovanie) ľiešiť ručným
(odkomunikovať so SLoVNAFT, a.s.).

bezpečné fungovanie prevádzky ČS,izárcia stavby nesmie obmedziť plynulé a

v prípade, že by došlo k narušeniu, SLOVNAFT, a.s' požaduje zabezpečerue okamžitej

nápľavy na náklady investoľa.
Po uložeď trasy zabezpečiť odovzdanie poľealizačného zamerania tľasy a vypracovanie
geometrického plánu na stanovenie rozsďtu vecného bremena'

MsÚ Šaľa, oddelenie spľávy majetku a zaľiadení mesta:
. osMazM nemá námietky voči rcalizácii prípojky _ voda a kaĺalizácia, pri do&žaní

podmienok v technickej dokumentácii a všetkých predložených stanovísk od dotknuých
orgánov.

. Sňovisko pod č.20686/2019losMaZM, spiš č. 4328l2)lg zo dňa0g.l0.2olg.

Slovenský pozemkový fond Bľatislava:

Stanovisko pod č. sPFzo89392l2al9, sPFS396l3l20l9l4o2 zo dfra |5.07.2019 a stanovisko

pod č. sPEzl34450/20l9, sPFs39ól3/2019/402 zo dňa 23.l0.2ol9l
. spp súhlasí s vydĺrním úzpmného rozhodnutia a stavebného povolenia na pfedmetnú

stavbu za podmieĺrky:
. Na dotknutý pozemok (parc. KN E é. 64013 a paÍc. č. KN E č. 256ĺ5) bude najneskôr

dovydania kolaudačného ľozhodnutia znadené vecné bremeno, zapísané vpľíslušnom
katastri nehnutelhostí a to odplatne v prospech SPF, súčasťou zmluvy bude geometrický
plán podl'a skutočného vedenia a uloženia inž. sietĺ.

. K realizacii stavby je potľebné stanovisko prípadného tlžlvateľapozemku SPF.

. Po dokončení stavby bude pozemok daný do pôvodného stavu, aby mohol byť využívaý
na doterajší účel. Spôsobené škody budú odstĺĺrrené na náklady stavebníka.

. Stanovisko SPF nie je zmluvou obudúcej zmluve ani inou dohodou mďzi SPF
a äadatel'om, na zák|ade ktoľej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknud pozeĺrrok

pľeviesť na žiadateľa, ziĺľoveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní

s dotknutým pozeĺnkom.

Regionálny úľad veľejného zdravotníctva v Nitľe:
. Predloiený návľh na územné konanie vyhovuje všeobecne závťlzný,m právnym predpisom

upravujúcim ochľanu verejného zdtav ia za pľedpokl adu, že sa zabezpeč(:
. odvetranie bezokenných pľiestorov (upľatovacia miestnosť s ýevkou),. v kuchynke na I.NP ako aj v zápvlt! baru úprava stien v súlade s požiadavkami nariadenia

Euľópskeho parlamentu a Rady (Es) č. 85212004 z29.apr1la2004 o hygrene potľavín,
. umývacie zariadenie na umývanie pracovných pomôcok s osobitnými plochami na čistý

a špinavý ľiad'
' otváranie dverí v toalotĺích smerom von.

. Podl'a zäkona č.35512007 Z.z. je investor povinný po realizácii stavby požiadať o vydanie
záv'ĺizného stanoviska ku kolaudácii stavby, pľedložiť laboľatórny ľozbor vzorky pitnej

vody zásobujúcej objekt pitnou vodou a pred zahájenlm prevädzky požiadať v anysle

$ l 3 zák. č. 355/200? o vydanie ľozhodnutia na uvďenie priestorov do prevádzky.
. Pľevádzkovatel' sa upozoňuje na povinnosť uvedenú v $ 27 zéú<. č,. 355/2007 Z.z., podľa

ktorej ýzická osoba-podnikateľ a pľávnická osoba, ktoré pouŽívajú alebo prwádzkujú
zdroje hluku a prevádzkovatelia ďalších objektov, ktoých prevádzkou vznikä hluk, sú
povinni zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich pľostľedia bola čo najnižšia
änepľekročila prípustrré hodnoty pre deň, večeľ a noc ustanovené vykonávacím
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predpisom.
Záryťizné stanovisko pod č. PPL/N2ot8/Ot446zo dňa 28.O5.2ol8.

okľesné riaditel'stvo Hasičského a záchranného zboľu v Nitľe:
okľesné ľiaditeľstvo Hasičskéhoa záchĺanrtého zboru v Nitre s riešenímprotipožiamej
bezpečnosti stavby súhlasí bez pĺipomienok.
Toto stanovisko nenahľádza stanovisko oľgĺĺnu štátneho poŽiameho dozoru pre konanie
nasledujúcepodl'a stavebného zákona.' Stanovisko pod č. oRrZ-NRt-5o7-o0l/2018 zo dňa22.O5.2OI8.

MsÚ šaľan oddelenie stratégĺe a komunálnycb činnostĺ referát investičných činností:' Predložený návrh splňa minimálne podmienky vyplýv"ajúce zÚpN *.'tä s.ú' x vydaniu
zävazného stanoviska k investičnému zemeru';e iotrebné pľedloŽiť d'alšĺ stupeňprojektovej dokumentácie. Vyjadľenie pod č. 2442/201ĺilosurcvláii zo dňa
22.02.2018.

' Mesto Šaľa súhlasí s pľedmetnou investičnou činnosťou, stavba je v súlade s Uzeľnn:ŕm
plánom mesta Šaľa. _ Záväné stanovisko č,.9863/20lg/os"KeJióó9 

'" 
ď. zäos.zots.

okľesný úrĺd Nitra, odboľ cesfnej dopľavy a pozemných komunikáciĺ:' okresný úrad Nitľa, odbor CDaPK stitrIašĺ s vyoanĺďĺzemného rozhodnutia, pri dodržanípodmienok:
' stavba musí bý vybudovaná v súlade s plahrými všeobecne zánäznými pľávnymi

pľedpismi anormami, --_--J-_-

' stavebník je poyiyÝ dodľŽať podmienky stanoviska Slovenskej správy ciest, vydaného
pod č. ssc/6653/20l7/2320 zo dňa l6.oc.2ol9,

' Žiadatel' je povinný_ úpľavu pľipojenia stav'by budovať aŽ po osadení pľenosného
dočasného dopravného značeniď á dopravnych zariadenĺ póaru určenia vydaného
okľesn;ým uradom Nitra, odboľom CDaÍ'K, č. spisu oU_NR-ocDPK-20l9/036569 zodňa26.o8.20t9,

' po ukončení realizácie je potrebné vyznačiť stavbu v zmysle vydaného uľčenia trvalého
dopľavného značenia vydaného okľesným úľadom Nitľa, óĺuo'ó. cDaľŕ, je nutné pľed
Ľ'.ť*"toy* vjazdom v smere ku kruhovému objazdu osadiť dopľavnú značku B 27bZt$u odbočovania vl'avo,

' počas rcalizácie stavby nesmie byt'cesta I/75 znečisťovaná vozidlami stavby,' pred ľealiáciou je potľebné inž. siete vopred vytýčit', aby nedošlo k ich pošĹodeniu'' V pľípade obmed"!1ia cestnej premávky na ó.št" I/75' je nutné požiadat' okresný úradNitra' odbor CDďI( o vydanie povolenia na čiastočňú uzĺ{vióľku cesý I/75, počas
r ealizácie stavebných prác.

' V prÍpade kľižovana cesý I/75, toto poŽadujeme vykonať pretláčaním na ziákladepovolenia na zvláštne užívanie ciest' vydanéĺo okesnym uradom Nitra, odborom
CDaPK.

' Stanovisko nenaľľádza d'alšie vyjadrenia potrebné pľe konanie podl'a stavebného zátkona.' Záväzné stanovisko pod č. ou-NR-ocopr_zotqlô3656gzo dňa 26.O8.20tg.
Určenie pouŽitia a umiestnenia dopravného značenia pod č. oU-NR_ocDPK-20l9/036565
zo dňa 26.08,2019 (trvalého a preĺrosného):
' dopľavné značky budú v súlade s vyhláŠkou MV sR č,. gĺ2}0g Z.z., ktorou sa vykonáva

1tqn o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektoých zákonov a s nonnou sTN 01
8020,

' dopravné značky a dopravné zariadenia budú použité len v takom ľozsahu a takým
spôsobom, ako to nevyhnutne vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a bude
umiestnené len na nevyhnutne potrebnú dobú,
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dopľavné znaéeÍťre bude zrealizované bezprostredne pted 
'začatím 

prác,

niä je moŽné dodržať futo podmienku, budú dopravné značky a dopľavné

prekrýé, alebo zrušené iným vhodným spôsobom.

podmienky z vyjadrenia oR PZ oDI v Šali, č. oRPZ-sA-oPDP52-8_0z5l2019
dňa 1ó.08.2019

ĺíopľavrrá znaéka P 8 Hlavná cesta s dodatkovou tabul'kou P 13 Tvaľ kĺižovatky sa

neumiestiĺuje,
pľed prďmeĺrým vjazdom bude v smere ku kruhovému objazdu umiestnená dopravná

znaéka B 27 b Zákaz odbo čovania vl'avo,
dopravné rnačky IP 6 budú umiestnené v Žltozelenom retroreflexnom ráme - určenie DZ
,.yáálra Cso - mesto Šaľa,
v ób priechod pre chodcov bude osvetlený v zmysle čl. 22 ods. 7 vyhláška č. 9ĺ2009 _

uľčennie DZvýdávacso - mesto Šaľa, i
tľvalé apľenošné dopravné značenie adopravné zaľiadenia budú osadené za dodržania

podmienok stanovených v STN 73 8o2O Dopľavné značky napozemných komunikáciách,

ako i v zmysle vyhlášky č.9l2o09'
v čase rcalizércie'ptäó zabezpečiť kontľolu stavu a správnosť osadenia dopravných značiek

a dopľavných ,iiud"rrĹ, p-o ukončení rcalizácie prác musia byť dopravné značky

odstiĺánené, dopr. značky budú v ľeflexnom vyhotovení, nepoškodené a umiestnené tak,

aby nedošto k ich prewáteniu lplylom poveteľnostných podmieĺrok,

stavebník oznámi presný časový teľmín použitia prenosného dopravného značeria podľa

odsúhlasenej dokukmentácie dopr. inŽinierovi oDI najneskôr 3 pracovné dnivopľed.
oDI si vyhľadzuje pĺávo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky

zmeniť,ak si to vyžiádabezpečnosť aplynulosť cestnej premávky alebo dôležiý veľejný

záľujeĺm'.

Zoápovedný za správnosť osadenia aúdržbu dopľavného značenia bude stavebďk, resp.

z.hotovitel', alebo ním poverená osoba.

okľesné ľiaditel'stvo policrjného zboru v Šali, Okľesný dopravný inšpektoľát:

Výadrenia č. ORPZ-SA_OPDP52-3 -0lol20I7 zo ďĺa 22.03.2017 a č. oRPZ-SA-OPDP52-3-
022120|7 zo dŤln 25.09.2017 :

. oDI súhlasí s pľedmetnou stavbou, investor pted rcalizáciou stavby požiada o stanovisko

k rľčeniu a umiestreniu pľenosného a tľvalého dopravného značenia.
. oDI si vyhradzuje právďpripomienok k nasledujúcim stupňom projektovej dokumentĺĺcie.
. oDI si vyhĺadzujô pnívo dodatočne stanoviť podmienky alebo uloŽené podmienky

zmeĺiť, ak si to vyžiáda bezpečnosť a plynulost' cestnej pľemávky alebo dôleŽrý veľejný

záujern.

Slovenská správa ciest Bľatislava:
. Dopravďé napojenie bude pravostranným vjazdom apravostranným vfiazdom na cestu

V75 Nové Zämky _ Galanta.
. Napojenie vjazdu na cestu ľ75 bude osadením zapusteného cesfirého obrubníka v mieste

'oásí'.oiu 
uja"du, vozovku zapiliť a spoj medzí obrubníkom a asfaltom vyplniť pľuŽnou

asf. zálievkou.
. Tennín ĺealiňcienahlásiť min. 3 dni pľed zahájenímpoverenému pľacovníkovi SSC.
. Stavebník je zodpovedný ravšetky škody a musí ich na vlastné náklady odstániť.
. Počas stavby nesmie adisľ t< obmedzeniu plynulosti cestnej premávky. Cesta počas pn{c

nesmie byĹ znečisťovanĺĺ, príp. znečisťenie bude bezodkladne odstránené. Premávka

na ceste nesmie byť ohľozená, rnykopová zeminanesmie byt'deponovaná na ceste ľ75.
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ZálÍT)/rnl za pÍáce v telese cesta I/75 bude mať investor po dobu 6p

prálcod zápisničného odovzdaňia
cestnej premávky, je potrebné požiadať príslušnýAk bude nutné obmedzenie

správny orgán o použitie dočasného dopľavného značefiia odsúhlasený príslušným

dopravným inšpektoľátom P Z.
. ootyt stavby s cestou lĺ75 je potrebné odsúhlasiť okĺesným úradom Nitľa' odbor

CDaPK.. SSC súhlasí s ľiešenou stavbou za ľešpektovania ich podmienok. - Stanovisko č'

ssc/6653/2 0l7 /2320/287 67 zo dŕn 20,09.2017 .

Okresný úľad Šal'a, odbor cestnej dopravy a pozemných' komunikáciĺ:
. Stavba sa nedoýka záujmov o"h'*y ciest lI. a III' tľiedy, } Prípade zmienv projekte , ak

by sa to dotýkálo ciesi Il. a III' tľiedy kontaktovať oU Šaľa. _ stanovisko č. oU-SA-
oCDPIí2o l 8/008623-s zo dňá |7 .12.20Í8'

MsÚ Šal'a, ľefeľát dopľavy a technických činností:
. S realizáciou vjazáu cez paľcelu regiitľa ,,E" paIc. č,.31ol2 k.ú. Šal'a cestný správny orgán

súhlasĺ bez pripomienoĹ. _ závizné .iunoui'ko č. l47g5/20l8ĺosaKČl4255 zo dňa

25.09.2018.

Kľajský pamiatkový úľad Nitľa:
. Ňu pÄo-.tn"3,siavbe je potĺebné, aby stavebĺik zabezpečil vykonanie archeologického

výsŔumu. KPÚ Nitr; o archeologickom výskume a podmienkach jeho vykonania

ľózhodne v samostatnom rozhodnutí podl'a $ 35 ods. 7 a $ 39 ods. l pamiatkového

ziĺkona-. Navľhovaná stavba je situovaná v bezpľostrednej blízkosti evidovaného archeologického

náleziska vpolohe Ýeča - benzínová pumpa snálezmi zdoby ľímskej (4. stoľ.), ako aj

v blízkosti óvidovaného archeologického náleziskav polohe Veča _ Tesco s nálezmi

z obdobia novoveku. Vzhl'adom na rozsah a druh nawhovanej stavebnej aktivity preto

možno predpokladat' narušenie aĺcheologických ĺállezov ďebo situácií'

' V zmysle $ 39 ods. 1 paĺriatkového zákona druh, rozsah, spôsob vykonania uÍskum;

a nakíadanie s nálezmi uľčí v samostatnom ľozhodnutí podl'a $ 35 ods. 7 cit. zákona KPU
Niha. _zäpäznéstanovisko č. KPUNR_20l9/23l05-2l85Il7lGRo zo dňa l8.10.2019

. Spôsob vykonania predstihového archeologického ýskumu bude realizovaný etapovite

v dostatočnom predstihu pľed samotn;imi stavebnými pľácami.
. Stavebník dodrží všetky podmienky rozhodnutia č. KPt]NR-20l9l23l05-4l94'799/GRo

zo dňa l8.l1.2019.

okresný úľad Šal'a, pozemkový a lesný odboľ:
. Spľívny orgán súhlasí . nao.Ĺouaným ziĺmerom stavby na pol'nohospodárskej pôde.

. nuĺe zabeipeéenát zák|adnästarosilivosť o poľnohospodfusku pôdu, na ktoru bolo vydaué

stanovisko aŽ do doby ľealizácie stavby, najmä pred zabuľinením pozemku a porastom

zo samo náletu drevín.
. Bude vykonaná skľývka humusového hoľizontu poľnohospodáľskej pôdy a bude

zabezpečenájej hospodáľne a účelné využitie.
. Po ,"ä|irár"iiuý.tunby za účelom usporiadanía druhov pozemkov v katastľi nehnuteľností

podl'a ustanovenia $ 3 ods. 2 zil<ónaje potľebné požiadať o vyznačenie Zmeny druhu

poľnohospodáľskycň pozemkov a to: záhĺady na zastavanú plochu, spredložením

ieometrického píárr., ä tohto stanoviska na okresný úrad Šaľa, katastľálny odboľ. -
štanovisko č. OU-SA-PLO-2O 1 8/00 3957 -2 zo ďia l 3,04'20 1 8'
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Šal'a, odboľ krízového riadenia:
Wzového riadenia súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného

_ z6väzné stanovisko č. oU-sA-oKR-2O 19 l 007 513-2 zo dňa 30.09.2019.

úľad Šal'a, odboľ starostlivosti o životné pľostredie:

podľa $ 28 ods. l zátkana é. 364ĺ2004 Z. z. o vodách č. ou-sA-oszP-
zo dňa25.05.20l8

Zhľadist'aochľany vodných pomeÍov s pľedloženou PD súhlasíme.

Počas uskutočnenia stavby budú dodľžané ustanovenia vodného ziíkona, aby nemohlo

dôjsť k znečisteniu povrchových a podzemných vôd.

šó oĺ Prípojka voäy, So o3 ľrípojka kanďizácíe a Čov sú vodné stavby, na ktoré je
pobebné povolenie podl'a $ 26 vodného zákpna.

. 'oľgán 
štlátnej vodnej správy povolí vypúšťanie priemyselných odpadových vôd

doveĺejnej kánaľzácie, ak žiadateľ preukáže, že pi ich vypúšťaní sa nepoškodí stoková

sieť a č]stiaľeň odpadoých vôd a neohľozí sa zdravie zamestnancov pri ich
prevádzkovaní, neohľózí sa prevádzka čoV, spľacovanie kalu a jeho ďalšie vyuätie
änepľekľočia sa pľípustné hodnoý znečistenia určené pre vypúšťanie odpadoqých vôd

z vĺejnej kanalizácie a neovplyvnia sa kvalitatívne ciele.
. Na ti.á.isĺ úrad je potrebné ďalší stupeň projektovej dokumentácie predložiť

na vyjadrenie.

Výadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva č. oU-SA-oszP-20taa04277-2-or. zo ďĺa
30.04.2018:. Pri pľevádzkovaní technologických zanadeni vznikne odpad katal. č. 19 08 13 - kaly

obsďlujúce nebezpečné |átky zinej úpľavy priemyselných vôd kategória ,'nebezpečný"
(množstvo cca l,27 5 ťrok).

. odpady počas ýstavby budú zhromažďované vt1pizovaných kontajnerooh - odpady

z čístiamí. Zneškodnenie odpadu katal. č. |9 08 13 zabezpečĹ prevádzkovateľ

u opľávneĺr ej or ganizácie.
. Pôvodca oapaau zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa $ 14 zákona

o odpadoch-_ Povinnosti dĺžitel'a odpadu (v zmysle $ 77 ods. 2 zákoĺla o odpadoch je
pôvodcom odpadov vznikajúcich prí stav. prácach zodpovedná pľávnická ďebo fizická
ósoba - podnikateľ, pre ktoru sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú).

. orgány stĺtrej spĺávy odpadového hospodáľstva sa v zmysle $ 99 ods. 1 písm. b) bod 5

zál<onao odpadoch vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní.
. Pôvodca odpadov je v prĺpade, že ročne zhromažd'uje viac ako 1 t nebezpečných odpadov,

povinný poiiadať pľíslušný urad o vydanie súhlasu na zhromaŽďovanie nebezpeéných

ódpadov (odpad katal. Č. 19 08 03).

Vyjadrenie orgánu štátnej správy ochľany prírody a krajiny č. ou-sA-oszP-20t8lo043|5-2
zo dňa 03.05.2018:
. Na dotknutom ;i1zerÍi v anysle $ 12 zákona o ochľane prírody a kĺajiny platí prvý stupeň

úzernnej ochľany. Realizáciou stavby nedôjde k zásďru do osobitne chranených

záujmoých :Úlzemí a objektov ochrany príľody a krajiny. V záujmovom tlzemi nie sú

ohrozené záujmy ochľany prírody a krajiny.
. Ak sa na dó*nutyctr pozernkoch nachádzajú dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm

meľan:ŕm vo výške 13ďcm nad zemou a súvislé kľovitéporasty svýmerou nad10m2,
ktoľé Ludú brániť vo výstavbe autoumyvánre, je podl'a $ 47 ods. 3 zäkona o ochrane

prírody a krajiny potrebný pľed vydaním stavebné.ho povolenia súhlas na výľub od mesta

Šalb.. Dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení orgánu štĺítnej správy ochĺany príľody

a laajinY.
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Y:tťlľ: štátnej správy ochĺany ovzdušia č
02.05.2018: ou-sA-os zP -20 1 8 / 00 428 6 _2 zo

Západoslovenská dÍstribučná, a. s. Bľatislava:' V danej lokalite sa nachád4a len nadzernné zariadenie v.správe Západoslovenskejdisfoibučnej, a's. Bĺatis.lava. - vyjadrenie č. co eĺsilo,ia zo dňa03.10.2016.' Stavebník dodľží yš"tky póa*ĺ"oty uvedenJ' u2.ruu" o pripojení odbernéhoelektľického zariadenia do díshibučnej. sústavyŇ; l,ňiszqls zo dňa 07.06.2Ot8.' 
ľ:ip.oj.ľe bude zabezpečenéz existujúcej *d";šR ióa'oq oz.' Ziadatel' (stavebník) iabezpečí nyp*.:uť". p*J.Ltou"; ioLu*.ntácie a predloŽenie PD' na odsúhlasenie orevádzkovatelbvi (Západoslóv;*-.j JĹiĺuuen.i, a.s. Brátislava).' Žiadatel' je povinný dodľŽať ľ."Ň.r.j ľ9jmĺenlc/ p'rJ,ää"r""",äľ" Jĺrt ĺu'ĺiej sústavya pravidlá pre prevádzkovanie a moniáŽ meraniä el_ energie, ktoľé sú zverejnenéna webovom sídle Prevád zkov ateľ awww.zsdis.sk' Dodržať všetky podmienky uvďené v Prílohe č. 1 _ Technické podmienky pripojeniak Zmluwe č. 12163243g zó'oĺa 07.06.2018.

sPP _ distľibúcia a. s., Bratislava:' Y záujmovom tnerní sa nachĺídza STL plynovod DN 150 PN l00 kPa, navrhovanéplynárenské zatiadenie _ pľípojovacĺ plynovod sľĹpE D 32 vd)žke 2,OO m. SPP-Dsúhlasí s umiestnením uvedenij .t"uby.' Stavebník je povinný dodržať ócnľanne a bezpečnostné pĺĺsma exisfujúcich plynĺĺrenských
3ľia{enĺ vzmysle $ 79 a $ 80 Zákona o energetike.

;"ilľä'iliT#::í 
vyýčenie všetkých äi.to;ĺ"i.r, podzemných vďení ako aj

' Stavebník zabezpečí vypľacovanie PD pre stavebné konanie podl,a podmienok uvďenýchv tomto vyjadrení a podľa technickýcír poomĺenolĺ pipo:"ĺu stanovených na zéú<ladežiadosti v zľrysle pokynov ľe pripáianie.' Stavebník je povinný preo iaeaiím sLvebného konania predložiť PD pľe účely stavebnéhokonania na posúdenĺešpp-o.
' Dodržať všetky všeobecné, technické a osobitné podmienky vyjadľenia č.TD/1634/PD/Dzuzorc zo dňá oí,t^oeorc, ],yŇil;'l. ľprrsl+ 33/20l8/Ik. zo dňa0 l .06'20 1 8 a vyj adrenia č. TD/Ps/oo qljžo íó ĺ šÉ"š' iĺ,Ä1i., a.20 1 g .

Západoslovenská vodárenská spoločnost, a. s.roZGalanta, so sídlom v Šaľ:' Pásmo ochĺany verejných vodovodov a verejných kanalúácií je vymedzené vodorovnouvzdialenosťou ď 
. 
yo*aj!i.e!o poaoľysnjlrĺ 

"k'"ň;odovodného potrubia alebokanalizačného potrubia nu óbidue *t uny,_ l,5 m pľi verejnom vodovode a veľejnej kanalízácii do priemeru 500 mm vľátane,- 2,5 m pľi veľejnoĺn vodovode u uo"jn.j dJt"á"ii ffiĺ"'"r 500 mm vrátane.' V pásme ochrany je zakázané:
- vykonávať zemné pľáce (povotený je $ ručný výkop), umiestňovat, stavby,konštľukcie alebo iné podobié zanaáeruaur.úo 

"yĹána*ľ 
8i*ortĺ, tto.e olmedzujú



- Č. z. 33058 t202o/ su /944 str. 15

prístup k verejnému vodovodu alebo veľejnejkanalizilcii alebo ktoré by mohli ohÍozit'
ich technický stav,
vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpľavy.

Pripojením stavby na verejný vodovod a s dodávkou vody súhlasíme.
Vlastníkom vodovodnej prĺpojky bude stavebník. Nawhovaná vďovodná pľípojka bude
HDPE DN 50, aÍzya zz m - vodovodnú prípojku a vodomemú šachtu navrhnúť v súlade
s,,Technickými podmienkami pľipojenia a odpojenia nehnutel'nosti na veľejný vodovod
alebo verej nú kanaĺizáciu".
V zmysle $ 27 ods. 7 zákona č, 442/2oo2 Z.z. je zakilzané pĺepojiť rozvody z vlastného
zdĺoja vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s verejným
vodovodom.
Vodu pre požiame úče|y zverejného vodtivodu nezabezpečujeme. Ako prevádzkovateľ
verejného vodovodu podl'a $ 15, ods. 7, písm. f; zákona č,. 44212002 Z.z. musi umožniť
prístup k verejnému vodovodu a odber z neho hasičským jednotkám cez svoje exisfujúce
zaľiadonia.
V technickej správe zosúladiť bilancie potľeby vody' pľi potľebe vody na umývanie áut
uv ádza 37 96 m3 /rok a pri produkcií oV z autoumyvárne je hodnota 2646 m3 lrck.
Plnenie zásobníkor"ých nádrží vykonávať výlučne v nočných hodinách, kedy je v sieti
minimálny odber vody.

Katnlizäcia:. S odvádzan[m splaškových odpadových vôd do verejnej kanďizácie cez navrhovanú
kanalizačnú pľípojku súhlasíme, vlastníkom kanalizačnej pľípojky bude stavebník,
karc|izaéná'pÍpoita bude PVC DN 200 gravitačná, dlrkazz m.

. Spôsob učenia množstva odvedenej vody: na záfrJade nameraného množstva dodanej
vody vodomerom prevádzkovatelb veľejného vodovodu.

. S odvádzaním dažďových vôd z powchového odtoku zo strechy autoumyváme
a spevnených plôch do verejnej kanďizácie nesúfilasíme. Do verejnej kanalizácie
navrhnúť odvádzanie iba odpadových vôd zautoumyvárne aobchodno-prevádzkového
objektu. Pre likvidáciu nážkoých vôd zo spevnených plôch parkoviska a sffechy
autoumyváľne bude navrhnuté vsakovacie zariadenie.

. Na odtoku Čov Ecobiox požadujeme možnosť vzorkovania, pokiaľ jej vyhotovenie
neumožňuje odbeľ vzoľiek, žiadame na odtoku zĺiadiť revíznu šachtičku s možnosťou
odberu vzorky. Kontrola Čov Bcouiox sa bude vykonávať aspoň lx ľočne.

. Pre vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie zpľedčistiaceho zariadenia
autoumyvárne požádujeme dodľžiavanie podmienok riadnej pľevádzky Čov, vrátane
pravidelného čistenia usadzovacej aolejovej nádrže azabezpečenia vývozu zachýených
látok oprávnenou osobou na likvidáciu.

' Zachýený obsah oRL je zakázané vypúšťať do verejnej kanalizárcie.
. Na likvidáciu odpadu z predčistiaceho pľocesu zabezpečiť a ku kolaudácii stavby

predložiť zmluvu s oprávnenou oľganizáciou s licenciou na likvidáciu.
' Ďalší stupeň projektovej dokumen&ácie stavebník predloží na vyjadľenie.
. Dodržať všetky podmienky vyjadľenia č,. 54736120161156 zo dňa 19.09.2016 a vyjadľenia

č.3882912018 zo dňa 24.05.20t8.

Slovak Telekom, a. s., Bľatislava a DIGI sLovAKIA' s.ľ.o:
. Na definovanom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len

SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s., ďďobo DIGI SLOVAKIA' s.r.o.
. Slovak Telekom a.s. a DIGI sLovAKIA' s.r.o. Žiada zahrnúť do podmienok určených

stavebným úradom pre vydanie ľozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného
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povolenia Všeobecné podmienky ochÍany SEK, ktoľé sú neoddelitelhou
stanoviska.
Exist. zaľiadenia sú chĺánené ochranným pásmom ($ 68 zákona č. 35l/2o1l
azátoveň je potľebné dodržať ustanovenie $ 65 zákona č. 35l/2}ll Z.z. o
proti rušeniu.
V zmysle $ 66 ods. 7 zétkona č' 35l/201l Z.z. o elekhonických komunikáciách sa
do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadenív mieste stavby. Za splnenie
tejto povinnosti zodpovďá projehant.
V prípade napojenia nehnutel'nosti na veľejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným
vedením, je potrebné do pľojektu doplniť aj telekomunikačnú pľípojku.
Stavebďk je povinný rešpektovat' a dodŕať všetky podmienky uvedené v stanovisku č.
6ó 1 l 833 054 zo dňa 27 .I l .20t 8 a č. 66l 19267 33 zo díla 23.09.2019.

oľange Slovensko a. s., MICHLOVSKY, spol. s r. o., Picšt'nny:
' V dotknutom úzenrí nedôjde ku strefu podzemných telekomunikačných zaľiadení (PTZ)

prevádzkovatel'a orange Slovensko a. s. Bratislava, existujúce vedenia sú chránené
ochľanným pásmom.

' Dodĺžať všetky podmienky vyjadrenia č. 8A-2676/2016 zo dňa 22.og.20t6 a
vyjadľenia č. BA-3038 /2019 zo dňa30.09.2019.

SALAMON INTERNET, s. ľ. o., Šal'a:
' V záujmovom území pi rea|izácii stavby nedôjde do styku s STI spol. SALAMQN

INTERNET, s. r. o.
' Existujúce telekomunikačné zaľĺadenia a infraštruktura sú chránené ochĺanným pásmom

($ 68 zákona č.35l/20ll Z.z.) azáľoveň je potľebné dodržať ustanovenie $ 65 zĺĺkona č.
351/2011Z.z. o ochrane proti rušeniu.

' Sĺavebnĺk dodľží všetky podmienky vyjadrenia pod č. 2184387 zo dňa l7.I2.20l8
avyjadrenia č.2t94467 zo dňa l6'l0.2019.

CableNď, s. r. o.' Galanta _ vladrenie zo dňa 07.t2.20l8.
Heizer optik spol. s r. o.' Bratislava _ vyjadrenie č. VYJ l86/18 ex zo dňa 07.12.2ot8,
OTNS, a's., Bratislava ako správca optickej siete SWAN, a.s. - vyjadrenie č. 792612018
zo dňa 11.l2.20l8,
Wisper s.r.o. Nové Zätmky - vyjadrenie zo dňa 09.ol.20l9,
Slovanet, a's. Bľatislava - vyjadľenie zo dňa 07.l2.2o18.
' V záujmovom území sa nenachádzajú siete uvedených spoločností, ľesp. nedôjde do sýku

so siet'ami v ich spľáve.

ĎaBie podmienky:
' Pľojekt stavby pľe stavebné konanie musí spľacovať odbome spôsobilá osoba v zmysle

stavebného zäkona. Pľi spracovanĺ pľojektu budú rešpektované prĺslušné ustanovenia $ 47
stavebného zĺĺkona a $ 9 vylrl. č. 453/2000 Z. z', ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného ztĺkona ako aj vyjadrenia dotknutých orgánov štrítnej správy
vydávané podlh osobitných predpisov.

' PoŽiadavky vo vyjadľeniach dotknutých orgĺánov a účastníkov konania budú zapľacované
do PD pre d'alšĺ stupeň (pľojektová dokumentácia pľe vydanie stavebného povolenia).

' Další stupeň projektovej dokumentácie bude pľedloŽený na posúdenie dotknuým
orgánom, ktoré si to vyhradili a oveľený v zmysle požiadaviek zákoĺa č. 124/2006 Z.z.
o bezpečnosti a ochľane zdľavia pľi pľáci.

' Stavebnĺk pľeukáže v stavebnom konaní podľa $ 58 ods. 2 stavebného zŕtkona, že má,
k stavbou dotknutým pozemkom /alebo ich časti/ vlastnícke, alebo iné právo podl'a $ l39
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1 stavebného zálkona, ktoré ho oprávňuje ziadiť na ňom požadovanú stavbu.

poJmom "iné práva k pozemkom a stavbám'' použitýmv spojeď "vlastnícke alebo iné

k pozem kom a stavbĺĺm na nich'' sa podľa povahy prípadu podľa $ 139 ods.l písm.

stavebného zákona rozumie užívanie pozemku ďebo stavby na zétk|ade nájomnej

, dohody o budúcej kupnej zmluve alebo dohody o budúcej anluve o vecnom

bľeĺĺrene, z ktoých vyplývaprávo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu.
záväzrĺého stanoviska v zmysle $ 140b

povolenie vodnej stavby a spevnených

Stavebné povolenie na stavebné objekty ,,so 04 Pľípojka vody a so 05 Pľípojka

kanďizácie a CoVĺ. bude predmetom 
-samostatného 

stavebného povolenia.vydávaného

sp..iĺr"y' stavebným úradom pre vodné stavby - okresným úľadom v Sďi, odboľom

siarostlivosti o ävotné prostedie. I

Stavebné povolenie na stavebný objekt ,rso 01 Spevnené plochy aviazil" bud9-na základe

samostatnej projektovej dokumentácie vydané v samostatnom stavebnom konaní špeciálnym

stavebnym ĺiaaom pre-cesĺré stavby- mestom Šalb.

Účastníci konania:

_ M&s GLoBwAsH, a. s., Banská Bystľica; Kaľol Mikóczi, Mária Mikócziov4 Mesto

šuľu, slo*nský pozernkový fond, Biatislava; SLOVNAFT, a.s., Bratislava; Ing. Jozef

Kozaňák st., JozeiKozarlák ml., Ing. Valentín Kozaňĺĺk, Ivana Sýkorová" Miľoslav Béger,

Pavol Béger'

Rozhodnutie o námietkach a pľipomienkach účastnftov konania:

V priebehu úzeĺnného konania boli uplatnené námietky a pripomienky účastníkov konania:

1.) Na ústnom pojednávaní dňa 27.01,.2020 zíznamom do zápisnice vzniesli pľipomienlat

účastníci konania" Pavol Béger, bytom Miroslav Bége4

bytom 
-:, 

kúorí žiadajú odstup od ich pozemkov (9T.. č. 3882/2

up*". č. 3ss4/3) minimĺĺlne 1,5 m a kovové zétbtaĺy pľi parkovacích stítiach. Nrámietke

ýkajúcej sa odstupu parkovacích státí sa vyhornrje'

Ďalej dňa 16.06.2020 na doplňujúcom konaní opätovne žiadali o doplnenie oceľového

zábradtia pri paľkovacích stĺtiách, tejto pripomíenke bude vyhovené v pľojektovej

dokumentácii stavebného konania.

2.) Účastník konania, Ing. Valentín Kozaňĺík, bytom

vzniesol námietky ýí<ajúce sa umiestnenia umývacích boxov a pôvodne nawhovanej

automatickej lĺĺry z'aovodu možného hluku pôsobiaceho na kvalitu bývania na susednom

pozemku paľc. č.'388 e . Žiaaal o prepracovanie projektu s ohľadom na vplyv hluku' príp.

äb..d"*i" pľevádzlcy nonstop. Ťejto námietke v časti navľhovaných umývacích boxov

sa vyhovuje. bb*"d"enie doby prevádzky nie je predmetom tohto konania.

Na doplňujúcom konaní dĺia I6.06.2a2O účastník konania, Jozef Kozaňĺĺk, býonĺ
ŽiadaL, aby Ústavba navrhovanej autoumyvárne bola

zaea6luskutočnením oplotenia zo stľany susedných pozemkov paľc. č. 3886 a na pozernku

p*'. č. 3884/1. S upiatnenýmĺ námiótkami siavebný urad sa podľobnejšie sa zaoberá

v odôvodnení tohto rozhodnutia.

3.) Účastníčka konania, Ivana Sýkorová, bytom '
spoluvlastníčka susedného pozemku p*c. e. l!!o tp!_ namietala umiestnenie stavby

v blízkosti hÍanici pozemku u oon'top prevádzku kôli spôsobenánu hluku. Týmto

Stavebník poŽiada tunajší stavebný uľad o vydanie
stavebného zákoĺapre špeciálne stavebné úľady na

plôch, súvisiacich s hlavnou stavbou.

J.

i'.1.
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námietkam bolo vyhovené, stavebný úrad sa podrobnejšie zaoberá s nimi v
tohto ľozhodnutia.

Pripomienky dotknutých orgánov a účastníkov konania k umiestneniu stavby a k PD
zahrnuté do podmienok rozhodnutia. Podmienky krealizárcii stavby zo stanovísk

oľgánov a účastníkov konania budú zahrnuté v podmienkach stavebného povolenia.

Toto ľozhodnutie o umiestnení stavby podl'a $ 40 ods. 1 stavebného zákona v znení
neskoľších pľedpisov platí dva ľoky odo dňa nadobudnutia pľávoplatnosti, nestľáca
však platnost', pokial'bola v tejto lehote podaná žiadost'o stavebné povolenie.

Podl'a $ 40 ods. 3 stavebného zátkonačas platnosti územného ľozhodnutia môže stavebný urad
prediziť na žiadosť navrhovatel'a, ak ju podal pred uplynutím lehoty.

Podľa $ 40 ods. 4 stavebného záko4a územné rozhodnutie je záxäzné aj pre pľávnych
nástupcov j eho navľhovateľa a ostatných účastníkov územného konania'

odôvodnenie:

Dňa 05.09.2019 podal nawhovateľ návľh na vydanie územného rozhodnutia ha umiestnenie
vyššie uvedenej stavby'

Stavebný urad vymedzil okruh účastníkov konania podľa ust. $ 34 stavebného zákona,
v zmysle ktorého je účastníkom konania navrhovatel', obec ak nie je stavebným uradom
pľíslušným na územné konanie, ten komu toto postavenie v1plýva z osobitných predpisov a
právnické osoby a ýzické osoby, ktor.ých vlastnícke ďebo iné práva k pozeiĺrkom alebo
stavbiĺm, ako aj k susďným pozemkom a stavbám vrátane bytov, môŽu byť rozhodnutím
pľiauro dotknuté.

Nakollko predložený návrh neobsahoval predpísané náležitosti, stavebný úrad v súlade s $ 35

ods. 3 stavebného zákona a $ 19 ods. 3 správneho poľiadku vyzval navľhovatel'a
na predloženie potľebných podktadov k spoľahlivému posúdeniu umiestnenia stavby a

zároveň v zmysle $ 29 ods. 1 spľávneho poriadku túzemné konanie rozhodnutím
pod č. 2}6l5l2019/su/4108 dťta07.09.2019 prerušil na 60 dní od doručenia výrvy.

Na žiadosť nawhovateľa bola lehota na doplnenie podania ľozhodnutím č.

23238/2OIglsU/4108 zo dňa25.lt.2ol9 ptediženána 30 dní od doručenia opÍĺtovnej uýny.

Po predložení potrebných podkladov stavebný úrad dňa 10.01.2020 v súlade s ustanovením

$ 36 ods. 4 stavebného ziú<ona oznámil začatie územného konania všetkým z.námym

účastníkom konania a dotknutym orgĺĺnom a organizáciám. K prerokovaniu návrhu súčasne

nariadil ústne pojednávanie spojené smiestnym zisťovaním na deň 27.0I.2020, o výslďku
kÍoľého bol spísaný zánnam.

Stavebný uľad zároveň vozrrámeni ozačatí konania vzmysle $ 33 správneho poriadku,

vspojitosti s $ 3 ods. 2 a $ 3 ods. 4 spľávneho poľiadku upozornil účastníkov, Že

nastavebnom uľade počas úradných hodín, najneskôľ však na ústnom pojednávaní môžu
nahliadnuť do podkladov rozhodnutia. Účastníci konania boli tiež poučení, že pred vydaním
rozhodnutia sa môžu vyjadriť k jeho podkladom, pľípadne navrhnúť ich doplnenie.

Úeastníci konania mohli svoje nĺímietky a pľipomienky uplatniť najneskôľ pri ústnom
pojednávaní, inak sa na ne neprihliadlo. V rovnakej lehote mohli oznímiť svoje stanoviská

dotknuté orgáĺry. Ak orgr{n, ktorý bol vyľozumený o začati územného konania, neoznámi

v uľčenej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, Že so stavbou z hl'adiska

ním sledovaných záujmov súhlasí.
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$ 37 ods. 3 stavebného zákona nepľihliada na n{ímietky a pľipomienky, ktoré sú
so schválenou územnoplanovacou dokumentáciou a podl'a $ 42 ods. 5 stavebného

v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pľipomienky, kÍoré neboli uplatnené
konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli bý.

ústnom pojednávaní boli prítomní oboznámení s projektovou dokumentáciou stavby a boli
doklady, stanoviská a vf adľenia, ktoľé boli v územnom konaní pľedložené.

priebehu ústneho pojednávania účastďci konania, spoluvlastníci susedných pozemkov a

stavieb uplatnili námietky a pripomienky, na zák|ade ktoých bolo potrebné navľhovateľovi
predloŽiť upravenú projektovu dokumentáciu so zohľadnením uplatnených námietok.

Zuvedeného dôvodu a po predloŽení upravenej projektovej dokumentrície a súhlasov
od účastníkov konania - od spoluvlasbníkov susedného pozemku parc. č. 3886: Ing. Jozef
Kozaňák st., Jozef Kozaňák ml., lng. Valenth Kozaňók, stavebný úrad nariadil doplňujúce
konanie - ústne pojednávanie na deň l6.06.2o2b,o výsledku ktorého bol spísaný záznarl.

Stanoviská oznĺámili:
- sLgsAFT, a.s. Bľatislava,
- MsU Salh, oddelenie správymajetku azaiaďenímesta,
- SlovenskýpozemkoyýfondBratislava,
- Regionálny urad verejného zdľavotníctva vNitľe,
- okľesné riaditel'stvo Hasičského a zácbranného zboru v Nitre,
_ MsU Šaľa, oddelenie stratégie a komuniĺlnych činností, ľefeľát investičných činností,
- olaesný úrad Nitra" odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
_ okľesné riaditeľstvo policajného zboru v Šali, okľesný dopľavný inšpektorát,
_ Slovenská správa ciest Bratislava"
_ okľesný rľad Šaľa, odbor cesbrej dopľavy a pozemných komunikácií,
- MsU Šaľa, refeľát dopravy a technických činností,
_ Krajskýpamiatkovýúrad Niha,
- okľesný urad Šaľa, pozemkový a lesný odbor,
- okresný úľad Šal'a, odbor krízového riadenia,
_ okresný urad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie,
- Západoslovenská disfribučná, a. s. Bľatislava,
- sPP - distľibúcia a. s., Bratislava,
- Západoslovenská vodáľenská spoločnosť, a. s.,OZ Galanta, so sídlom v Šali,
- Slovak Telekom, a. s., Bľatislavaa DIGI SLOVAKIA' s.r.o'
_ oľange Slovensko a. s., MICHLOVSKY, spol. s ľ. o., Piešťany,
- SALAMON INTERNET, s. ľ. o., Šaľa,
- CableNet, s. r. o., Galanta,
- Heizer optik spol. s ľ' o., Bľatislava,
- oTNs, a.s., Bratislava ako spnĺvca optickej siete SWAN, a.s.,
_ Wispeľ s.r.o. Nové Zámky,
- Slovanet, a.s. Bratislava.

Stanoviská dotknutých oľgiĺnov a účastníkov konania boli kladné, pľípadné pripomienky,
námiďky boli zohľadnené v podmienkach ľozhodnutia. Stavebný urad zaistil vzájomný súlad
pľedloŽených stanovísk dotknutých oľgánov a organizácii vyžadovaných osobitnými
predpismi, zabezpečilplnenie poŽiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybaveĺria
na napojenie a tieto stanoĺiská a' požiadavky a podmienky účastníkov konania zahmul
do podmienok tohto rozhodnutia,

Navľhovateľ k návľhu pľedložil nasledovné doklady potrebné k posúderriu umiestnenia
prďmetnej stavby: pľojektovú dokumentáciu stavby na územné konanie, kópiu katastrálnej
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maPY, kópiu nájomnej zmluvy na dotknuté pozernky, súhlasy vlastníkov
pozemkov' súhlasy vlastníkov susedných pozemkov s upravenou pľojektovou
stanoviská dotknutých orgánov a vyjadrenia spľávcov podzemných inžinierskych
splnomocnenie na zasfupovanie v konaní a doklad o zaplatení správneho poplatku.

Tunajší uľad posúdil návľh na rrmiestnenie stavby podl'a $ 37 stavebného zĺíkona a zistil, že
umiestnenie zodpovedá hl'adiskám starostlivosti o životné prostredie, ľesp. že tymto
hl'adiskáĺn neodporuje, ani neohĺozuje životné pľostedie ajej umiestnením nebudú ohľozené
verejné záujmy ani neprimerane obmedzené, či ohľozené ptáva a právom chránené zánjmy
účastníkov konania. Umiestnením stavby nebude trvalo obmedzené užívanie susedných
pozemkov na uľčený účel.

Pľojektová dokumentĺĺcia pre územné rozhodnutie navľhovanej stavby vyhovuje všeobecným
technickým požiadavkám na ýstavbu podl'a ustanoveď vyhlrášky č. 53212002 Z.z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti ovšeobecných technickýoh poŽiadavkách narnýstavbu a
o všeobecných technických požiadavkách na stavby llžívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientrície.

Skonštatovalo sa' že umiesbrenie stavby je v súlade s platnou úzeiľrno_plárrovacou
dokumentáciou uPNo v jeho znoní zĺrrien a doplnkov.

Stavebný úrad na zákJade výsledku prerokovania nĺĺvľhu, vyhodnotení stanovísk a vfadrení
dotknuých orgĺínov vyhovel návľhu vo veci vydania územného rozhodnutia predmetlrej
stavby a roáodol sa tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto ľozhodnutia.

Rozhodnutĺe o námietkach a pľipomienkach účastníkov konania sa odôvodňuje takto:

l.) Vpriebehu konania vzniesli nĺímietky a pripomienky účastníci konania, Pavol Bégeľ,
bytom a Miroslav Béger' bytom

, vlastníci susedných pozeĺnkov a stavieb _ parc. č'. 388212, 388213 a paľc. č,. 3884/2'
388413, v ktoľých žladajú:

,,odstup od nóšho pozemka vo vzdialenosti min. I,5 m od hranice pozemhl + kovové
zóbrany,"

K povoleniu umiestnenia navľhovanej stavby navrhovatel' v súlade s $ 3 Vyhlášky č.
453/2000 Z. z.,knrou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zäkona, predložil
pľojektovu dokumentáciu k úzeĺĺrné'mu konaniu, vypracovanú pľojektantom - Ing. arch.
Kataľína KiŽová,, PROMOST s.ľ.o., Nán. Republiky č.26,984 01 Lučenec, autorizovaný
aľchitekt, evidenčné č.: 1455 AA. Nakollco umiestnenie autoumyváme a obchodno-
prevádzkového objekfu s príslušnými parkovacími státiami umožnilo posunutie
paĺkovacích stiĺtí, nawhovateľ tejto Žiadosti účastníkov konariia v plnom rozsahu vyhovel'
Po predloŽení upravenej projektovej dokumentácie stavebný úrad nariadil doplňujúce
konanie na deň |6.06.2020, kde účastníci konania mohli sa opätovne vyjadľiť
k navrhovanému umiestneniu stavby. Podľa upravenej projektovej dokumentácie budú
parkovacie státia umiestnené od hranice zusedných pozemkov na l,65 m _ z toho bude
pľi hranici susedných pozemkov zelený pás so šíľkou 1,5 m a budú umiestneĺré betónovó
pďisády vo výške 0,20 m, bľúbky 0,15 m, aby nedošlo kpoškodeniu fasády priľahlých
objektov azdôvodu ochľany domového plynového vedenia na susedných pozeĺľrkoch
(parc. č. 3882/2, 388213, 3884/2 a 3884/3).

Nakoľko účastníci konania Žiadali aj umiesfirenie kovouých zábran pri parkovacích státí,
na doplňujúcom konaní do zápisnice uviedli:
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doplniť do stavebného l<onania v projeWovej dokumentócii oceľové zábradlie

betónovou palisódou pri parkovislrach vo ýške cca 70-90 cm."

Žiadosť účastníkov konania navľhovateľ akceptoval s qýTn' Že k stavebnernu konaniu

bude predloŽenát projektová dokumentácia" kde súčasťou parkovacích stĺítí bude aj

záhradtie zo strany susednýoh pozemkov a stavieb.

2.) Účastník konania, Ing. Vďentín Kozaňák, bytom

spoluvlastník susedného pozemku paľc. č. 3886 vzniesol nrĺmietky, v ktoých uviedol:

Na základe uvedených skutočností stavebný urad vo výroku ľozhodnutia - vpopise

stavebných objektov a tieŽ v podmienkach územného rozhodnutia, v podmienke č' 6
týmto náĺrietkam vyhovel.

,,Nesúhlasím s navrhovaným umiestnenín stavby Samoobslužnó autoutnyváreň Sal'a,

technickó bunka (pôvodne navľhovaná automatická umývacia |iĺú<a) je priamo na hranici

pozemlu a pri pievádzke bude hluk nepľiaznivo pas7!i! na lanlitu a korufort býuania'
'žiadam 

o prepra"oronie projektu a wpľacovanie študia up@u hlufu a obmedzenie

prevádzlE nonstop,"

Navrhovateľ žiadosť účastníka konania akceptoval a pľedložil upľavenú pľojektovú

dokumentáciu, v ktoĺej autoumyváľeň bude pozostávať z 5 umývacích boxov,

automatická linka na umývanie áut nebude uskutočnená a pľoti prípadnému hluku, či

mofuému vplyvtl stavby na kvďitu bľania na susedných pozemkoch bude zo sfrany

susedných 
_pôzemkov 

paÍc. č. róĺo a 3883, 3884/1 zo severovýchodnej

aseveräzápadnej stany uskutočnené oplotenie, mu.oyTJ plot.(pľotihl*9"á stena)

z betónorl"ýcľr ae-uniacicĹ fuárnic. Výška óplotenia bude 3_,50 m, dĺžka zo SV stany bude

4,oo 
^,Lo 

SZ shany l8,20 m, ĺrĺĺĹta opĺotenia bude 0,25 m. S týmto ľieše{m účastníci

konania súhlasili, näwhovatel' pľedloŽil písomný súhlas od Ing. Joz-efa Kozaňáka st.,

bytom ' od Jozefa Kozaňĺika ml'' bytom

r a od Ing. Valeĺrtína Kozaňĺĺka,

Na zríklade upravenej projektovej dokumentácie násldne stavebný úľad námietkaur p'

Kozaňríka vo vyroku uzimneuo roáodnutia - v popise stavebných objektov vyhovel.

Na dopliĺujúcom konaní p. Kozaňák ďalej žiadal, aby stavba bola zaéatá uskutočnením

**o*oého plota zo 't'*y susedných poze'mkov, táto pripomie'nka sa netýka

umiestnenia navľhovanej stavby, takisto požiadavka o obmedzení doby prevádzky nie je

predmetom tohto konania, pr.ió tieto póäadavky stavebný uľad zamietol, prípadne sa

budú ľiešiť v stavebnom kônaní, kde učastníci konania budú si môcť uplatniť svoje

nĺímietky a pľipomienky k stavebnánu konaniu'

3.) Na ústnom-pojednávaní ďalej účastníčka konania, lvana Sýkoľová, bytom- 
, spoluúastníčka susedného pozemku parc. č. 3886 tiež uplatnila

námietku, kde uviedla:

,,Nesúhlasím s navrhovaným riešením projektu. (Jmiestnenie stavby je pľiamo.na hľanici

pozemhl a pri nonstop jrevádzlre bu-de 
-hluk, 

čo bude nepriaznivo pôsobiť na lĺvalitu

bývania."

Pripomienka je totožľrá s uplatnenýmí ĺrĺĺmietkami p. Kozaňĺáka, kde sa už stavebný urad

podrobne ,aobÁ {mito nĺo'ĺ.**'ĺ a uviedol, Žé po predloŽení upravenej pľojektovej

dokuĺrentácĺ" bo]o ' nĺmĺ"*e {vho"ene v popise stávebných objektov 
_ 
vo vy'oku

rozhodnutia. Nu @enej 
-dokumentácie 

bolo zvolané doplňujú9e

konanie, účastníčka konania mala moŽnôsť sa opätovne vyjadľiť k navľhovanému riešeniu

stavby.



Poučenie o odvolaní:

Podľa $ 53 a nasl. zákon a č.7111967 Zb, o správnom konaní (správny poľiadok) v znení

neskoľších predpisov, proti tomuto ľ"úilJil možno podať odvolanie (riadny opravný

;ä,'t;-d"k)' n to u retroie 15 d4 odo dňa do[učenia ro{odn$| 
^ ^ - ',

odvolanie sa pooĺva ävĺ.rtx"ľ" - r',ĺ.u'ií*.[-Ňĺ9"fi' šu' Trojice č" 7 ' 
g27 15 Šaľa"

odvolacím o.gĺoo*:]ór.""."y ĺ'ĺ Nita, odbo' ýstavby : !ľ*j politiky'

Rozlrodnutie je po vyčerpaní riadnych 3nň'yqĺ p.'o,ľi.** preskrfunatel'ne správnym

súdom podl,a ustanovJniširáuo.ľ'o .ía".r'o poĺäau1zákon č. 16212o|5 Z'z')'

Č. sp. 944t2o20 - Č. z.33o58ĺ2o20/svl944 stĺ.22

Príloha k ľozhodnutiu:

- overe,ná situácia

Doručí sa:

účastníci (doručenky)
1. Dušan Lempochneľ,

(splnomocnený zástupca *]:!"]*?
- adľesanuĺo*eoí*ĺe: M&S GLobwAsH' a's" Komenského 10D'

g74 o| Banská Bysfica
2. Karol Mikóczi,l
3. MrĺľiaMikócziová,
;. ilJň š;1'",Nĺm.'sv. Trojice é'7,g2715 Šaľa

5. Slovenslcý p"".'"k;ú Íboa, n,ĺam1a c€sta é.36' 8L7 15 Bratislava l 1

e;. šrowirľ, a.s.. Vl8ie hľdlo č' 1, 824 12 Bratislava

'l. Ing. Jozef Kozaňák st',

8. Jozef Kozaňák ml., -

9. Ing. Valeĺrtín Kozaňák,
10' Ivana Sýkoĺová" 

-

11. Miľoslav Béger,

12. Pavol Bégeľ,

dotknuté orgány
ä. K'"ŕk'"pamiatkový lira! Niqa, Nám' Jána Pavla II' č'' 8' 949 01 NiEa

14. Regionĺĺlny ú'"ä;;ď;éĹo "o*u9ĺni.ff"; 
Nitľe, Štefanikova č' 58' 949 63 Nitra

is. ôn-gzZ v Nitre, polnooermanska č' 64' 949 1l Nitra

Poplatok:

Správnypoplatokpodľazál<oĺwč,145t:r9g5Z.z.ospľávnychpoplatkochvznení^neskorších
predpisov Položky 5ňi'-. a) ods. z uo úJr.. zoo.oo e boi zaplatený dňa 26'09'2019'



úľad Nitľa" odboľ CD a PK,
PZ, okĺesný dopravný inšpektorát, Staničnä č. 23, 927 0l Šaľa

okľesný úľad Šdľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2ĺI,927ot Šďa

okresný tľad Šaľa, odbor staľostlivosti o ŽP,Hlavna é.2/l,9270l Šaľa

okresný uľad Šaľa, odboľ krízového riadenia, Hlavná é. 2l1' , 927 0l Šaľa

22. Záryadoslovenská distľibučná, a.s., Čulenov a 6, 8l'6 47 Bľatislava

23. SPPdistibúcia" a. s., Mlynské nivy 44/b,825 lt Bratislava

?4' Zäpadoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nita, Pánmäfia4,927 01 Šaľa

25. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č,. 28, 8|7 62 Bĺatislava

2ó. Michlovský spol.s r.o., Letná 796/9,9210| Piešťany

27. Salamon Internet s. Í. o.' Paľtizrĺnska 18,927 01 Šaľa

28. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie akomunĺĺlnych činností

ió. vĺ*ĺ v Šali, referát dopravy á te"hnict"ycľťčinností
30. MsÚ v Šali, ľefeľát ävotnebo pľostľedia

31. MsU v Šaľ, oddelenie spnĺvy majetku a zaľiadení mesta

ostatní:
iz. ĺ"e. aľch. Katarín a Kĺižov it, PRoMosT s.r. o.' pľev. Nám. ľepubliky č. 26,

984 0l Lučenec
33. Ing. Petet Žák,Z_PRoJEcT, s.r.o., Prosiek č. l54,03223 Liptovslcĺ Sielnica

ksptzu

. Č. z. 33o58 ĺ2020 / sv l 944

ká správa ciest, Miletičova 1

str. 23

9,82619 Bratislava
Štefránikova tr. 69, 949 01Nitľa

Mgr. Eva ĺ,*aeo\ĺľovĺ
vedúca stavebného'uľadu

na zák|ade Poverenia zo dňa 30. l 1 .201 6

I


