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Číslo:
Vybavuje:
Tel.:

V Šaľ dňa 2l.l l.20l8

Slovenskĺĺ spľáva ciest,Investičná výstavba a správa ciest Bľatislava, IČo: 00 33 28,
so sídlom Ul. Miletičova č. 19, P. o. Box 64,820 05 Bľatislava 25
- Záväzné stanovisko k wdaniu stavebného novolenia nodl'a s 120 stavebného zákona

Dňa 09.1l'2018 požiadala Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest
Bľatislava, lČo: 

- oo 33 28, so síďóm Ul. Miletičova č. lg, P. o. Box 64,
820 05 Bľatislava 25, o vydanie záv'äzného stanoviska k overeniu projektovej dokumentĺície
podl'a $ l20 zákona é. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zékon) v znení neskoľších predpisov (ďalej len 

',stavebný 
zákon") na líniovú stavbu

Cesta I/75 Šal'a - obchvat

(ďalej len ''stavba'') na pozemkoch v katastrálnom území Šaľa, Dlhá nad Váhom, Kľál'ová
nad Váhom, Trnovec nad Váhom a Homý Jatov.

Mesto Šaľa, ako pľíslušný a uľčený stavebný úrad pbdl'a ust. $ 33, $ l 17 ods. 1 a $ l 19 ods.l
stavebného ziíkona po preskúmaní Žiadosti stavebníka podl'a $ l40b stavebného ziákona a
v zmysle $ ló ods. l, ods. 5 a 6 zákonaé.135/196l Zb.v znení neskorších pľedpisov (zákon
o pozemných komunikáciách) vydáva

záväzné stanovisko

a súhlasí

s vydaním stavebného povolenia na líniovú stavbu:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

špeciálnym stavebným uradom:
okĺesným úľadom Nitľa, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií, so sídlom
Šteflánikova tľ. č. 69, 949 }|Nitra - ako špeciálny stavebný úrad pre stavby ciest I. triedy
v súlade s $ 3a ods. 2 zákona č. 135/196I Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov.
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V stavebnom konaní bude stavba povolená v sulade s podmienkami' ľozhodnutia

o umiestnení stavby vydaného Mestom Šaľa, ako pľíslušným a uľčeným stavebn;im uľadom

pod č. 4043t2uo3 iodňa 26'0l.201l, ktoré sa stalo právoplatnýľn avykonatel'n'ým dňa

03.03.201l a v súlade s podmienkami ľozhodnutia o zmene územného rozhodnutia

vydaného pod č. 11o34l20l8ĺsý/2178 zo dňa 2l.06.2018, ktoľé sa stalo pľávoplatným

a vykonatel'ným dňa 08.l0.2018.

Pri vydávaní stavebného povolenia je potrebné postupovať v súlade s $ 58 aŽ $ 70

staveúného ziko11a, v súčinnosti s osobitnými právnymi predpismi, platnými pre špeciálne

stavebné uľady.

Podľa $ l20 ods. 2 stavebného zätkona špeciálny stavebný uľad môže povoliť stavbu alebo
jej zmenu len na základe záväzného stanoviska miestne pľĺslušného stavebného úradu.

Poučenie:

Toto zótväzné stanovisko podl'a stavebného zákona nenahrádza rozhodnutie ani opatľenie

iných špeciálnych stavebných úľadov, ktoľé vydávajú povolenie na stavbu podl'a osobitných
predpisov.

Doľučí sa:

l. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a spľáva ciest Bľatislava,
Miletičova č. 19, P. o. Box 64,820 05 Bratislava 25

2. okľesný uľad Nita, odboľ CD a PK, Štefáľrikova tr. č. 69, 949 0l Nitľa
- k spisu

MESTO
STAVEBNÝ Únno
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Mgr. Eva
vedúca stavebného

na základe Poverenia zo dŕn 30.1l.2016
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