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V ŠaĽ dňa 2l .l0.2020

UZEMNE ROZHODNUTIE

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úľad podľa $ l 17 zákona č. 50/l 976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskoršígh predpisov
(d'alej len ''stavebný zákon")' pľerokoval návľh v územnom konaní s účastníkmi konania
adotknut1imi orgánmí postupom podľa $ 35 a $ 36 stavebného zákona a podl'a $ 37 a $ 38
stavebného zákona posúdil návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby,
ktoý dňa 07 '07.2020 podala spoločnost'

sLovNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hľdlo é. 1,824l2 Bľatislava, IčO: 31322 832, ktorú
v konaní zastupuje .spoločnost' PORTIK, spol. s ľ. o.' so sídlom Tľnavská cesta č. 102,
821 01 Bratislava, rčo: tz 333 l13

(d'alej len ''navľhovatel''') anazáklade tohto posúdenia v súlade s ustanoveniami $ 39 a $ 39a
stavebného zikona a $ 4 vyhlášky é. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zálkona, vnadväznosti na $ 32, g46 a $ 47 zákona č'7111967 Zb'
o správnom konaní v zneni neskorších predpisov (ďalej len ,,správny poriadok") vydáva

ľozhodnutie o umiestnení stavby

,,čSPH Slovnaft - Ručná autoumyváľeň"
v rozsahu:

Aľeálové komunikácie - úprava a rozšírenie
Sadové úpravy _ úprava a rozšírenie
oklepávač kobercov
Vysávač
Ručná autoumyváreň
Areálový ľozvod vody - napojenie autoumyváme
Zrušená vetva rozvodov vody
Preložka rozvodov vody
Zrušená vetva daŽďovej kanalizácie
PreloŽka dažďovej kanalizácie
Kanalizácia daŽď ová - autoumyváľeň
Kanalízácia zaolej ovaná - autoumyváreň
Prípojka NN _ ochľana ľozvodov
Areálový rozvod NN - napojenie autoumyvárne
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So' ó04.l EI. vedenie pre osvetlenie _ ochrana rozvodov
So' 604.2 El' vedenie pre osvetlenie _ napojenie nových stípov
So. 65l ' l Areálový rozvod SLP * napojeníe autoumyvárne

(ďalej len "stavba") na ul. Nitrianskej v Šďi, mestská čast'Veča, na pozemkoch registeľ ''C''
parc.č'3018/l,30l8/3 a30l8l5 (druhpozemkovzastavanáplochaanádvorie)vkatastrálnom
uzemi Sal'a, vo vlastníctve navrhovateľa' na účely umiestnenia ľučnej autoumyvárne
pľe potretly šiľokej veľejnosti tak, ako je zakľeslené v situačnom výkľese, ktoqý tvoľí
ncoddelitel'nú súčast' tohto rozhodnutia.

Učel a popis stavby:

Návrh rieŠi umicstnenie technologického cclku ľuČlrej autoumyvárnc - JctWash
do jestr'rrjúceho areálu Čcrpacej startice Slovnaft Šal'a - Veča' ako a.i salnotnó napoje-nie na
technickú infľaštrukturu aľeálu. Areál je napojený na štátnu cestu I/75 na ul. Nitrianskej
s existujúcim vjazdom/ýjazdom, ktoý ostáva bez.zmeny.

So. 105.1 Aľeálové komunikácie _ úprava a rozšíľenie
' objekt bude napojený na jestv. spevnene plochy čerpacej stanice, napojením sa zruší

pôvodné parkovisko a stojan pľe vysávač s odstavnými plochami.
' Vybuduje sa spevnená plocha pľe pľístup k objektu navľhovanej autoumyváme

a k parkovacim státiam - paľkovacie státia budú v počte 8 miest, z toho 1 pľe imobilného.
' Pri navrhovanej autoumyváme sa vybuduje ostľovček zo zámkovej dlaŽby pre obojstranný

vysávač a oklepávač kobercov a 2 odstavne plochy pre vozidlá počas úĺlrŽby.
' Pri zadnom vchode do jestvujúceho objektu kiosku, ktory slúŽi na zásobovanie, sa

vybuduje odstavná plocha pre zásobovacie vozidlá rozmerov 3,20 m x 6,80 m.
' Vozovka bude z cementobetónu, lemovaná vyvýšenými cestnými obrubníkmi,

na spevnených plochách sa obnoví a osadí nové trvalé dopravné značenie.
' Časť navrhovanej plochy sa vyspádujo smerom na jestv. spevnené plochy čerpacej

stanice' časť sa vyspáduje k odvodňovacím Žl'abom autoumyvárne a zvyšná plocha bude
odvodnená uličným vpustom.

' Spevnené plochy spolu: 428,OO m2,
' Z toho komunikácie pre automobily: 286,90 m2,
' Ztoho paľkovacie státia: l41,l0 m2

so. 106.1 Sadové úpravy _ úprava a rozšíľenie
' Volne plochy okolo spevnených plôch sa po Zarovnaní zahumusujú, pri parkovisku sa

vysadia kríky a stromy (6 kusov _ ihličnaté kríky a 4 listnaté stromy)
' Plocha zelene bude 85,60 m2.

So. 305c oklepávač kobercov
so.305d Vysávač
' obojstľanný vysávač a oklepávač kobercov budú umiestnené na južnej časti parcely,

pri navľhovanej autoumyváme' na ostrovčeku zo zámkovej dlaŽby, v rámci ktorého sa
nachádza plocha pľe odstavenie vozidla počas údrŽby (2x státie).

' odstavné plochy budú rozmerov 3,0 m x 5,0 m, ostrovček rozmerov l,2 m x 5,0 m, výŠka
ostrovčeka bude 85 mm.

so' 3l0 Ručná autoumyváľeň
' Prevádzka autoumyvárne bude slúŽiť pre potreby širokej verejnosti, na ručné bezdotykové

umývanie osobných automobilov a dodávkových áut do 3500 kg'
' objekt autoumyváme bude jednopodlažný, nepodpivničený objekt z dvoch modulov _ 2

miesta pre umýanie áut, s technologickým vybavením v strede autoumyvárne,
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obdĺŽnikového pôdorysného tvaru rozmerov lO,32 m x 6,9 m' Umývacíe boxy ncbudú
prejazdné'

' ĺ)ľclccs utnývatlitt budc ľicŠcllý čistou voclou, záveľečný op|ach karoséľií butte tlslltĺltic:ky
upľavcl]()l'l v'odtlu. Zariatlcnie unrĺlŽtlí Štandaľclltc volbu ttnlývacích progľalnov
zákazníkom- ovláĺlĺrIrie portálĺrvcj Iinky lrrrcle z ovlátlĺrcích panclov na Stene centrálnoj
'jcdnotky. Zaľiaĺlenie btlde chľátlcllé pľoti zamrznutiu vyhľievaným cirkulačným obehom
vody cez pištole, nádrž a centrálnu jednotkrr spät' k pištoĺiam.' objekt bude zaloŽený na podkladovom betóne o h*bk. l00 mm a na železobetónovej
základovej doske hrubky 25O _ 20O mm. Nosná konštrukcia bude z vertikálnej
a horizontálnej nosnej ocel'ovej konštrukcie, príslušných RVI prvkov a deliacich panelov.' Zastľešenie a konštrukcia strechy bude z pľefabrikovánej ocele'' Autoumyváreň bude napojená na areálové rozvody iody zjestwjúceho kiosku, bude
napojená na jestvujúce areálové rozvody elektro NN'elektro SLP a k-anďlizácie.' Navľhovaná stavba bude slúžit' ako doplnková funkcia k hlavnému funkčnému vyuŽitiu
pozemku.

so. 401.l Aľeálový rozvod vody _ napojenie autoumyváľne' Zásobovanie objekttl vodou }ude pripojcním na iĺlzvoĺl z jestv. kiosku voĺtovtlelnou
pľípojkou DN 25 z l'lDPE, v dizke l4,l 5 m.' o;rrtrti Č'S sa naclrádza jestvujťrci nadzemný hydľant najmerrej DN l00 vo vzdialenĺlsti do
80 m, pred obchodn;ým domom Tesco, potľeba poŽiarnôj vody bude zabezpečená z jestv'
nadzemneho hydrantu.

so. 401.2 Zľušená vetva ľozvodov vody
' Nakol'ko na jestv. trase ľozvodov vody je naplánovaná výstavba autoum yvárky, je

potrebné túto čast'trasy preložíť, pôvodná trasa bude zrušená.' DlŽka preloženej trasy bude 14,35 m.

so.401.3 Preložka ľozvodov vody
' Existujúca tľasa.rozvodov vody sa nachádza v časti navľlrovanej autotlmyváľky, pľeto je

p"ľ:-b'9 preloŽiť čast' vodovodu, prekládka bucle ríešcná potnrbírn órv zs z HDPE
v dlŽke l4,05 m a napojí sa na pÔvodné rozvody vody'

so. 402.l Zrušená vetva dažďovej kanalizácie
' Na' e'xistjúcej-.trase kanalizácie je navľhovaná autoumyváľka, táto časť trasy bude

preloŽená v cllžke 20,55 m a pÔvcldná trasa lrude zrušená.

so. 402.2 Pľeložka dažd'ovej kanalizácie
' Prekládka daŽďovej kanalizácie bude DN 200 vaĺzke tl,55 m anapojĺ sa do jestvujúcej

prečerpávacej šachty, narnýšenie odpadových vôd nemá vplyv na prečerpávacie zaľiaĺlenie.
so. 402.3 Kanalizácia dažd,ovä- autoumyváreň
' DaŽd'ová voda zo striech bude odvádzaná' zvodmi a zaustená do navrhovanej preloŽenej

vetvy aľeálovou dažďovou kanalizáciou, bude prevedená zPVC rur ox jo'o, vaĺztó
23,40m.

so. 403.1 Kanalizácia zaolejovaná - autoumyváreň
' Návrh rieši odvádzanie odpadoÚcľl vôd z paľkoviska a z autoumyvárne cez odlučovač

ropných látok Klartec KLI l0/5, v dizke v,z5 m, do existujúcej kanälizácie.' Areálový zberač sa navľhuje z potrubia PVC hladkých v teiéne, DN200.' Na lomoch smeru nivelety potrubia sú vstupné kanalizačné šachty z betónov,ých
prefabrikovaných diel cov s lí atinovými poklopmi'

so. 603.1 Pľípojka NN - ochľana ľozvodov
' V mieste navľlrovancho ĺlbjektu sú uloŽenó ľozvo<ly NN a káblovéhĺl vedenia

pre osvetlettie arcálu C'erpacej stanice, ktoré buĺle potrebne ochránit' a zabczpečit'.
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' Rozvody pripojky NN a verejného osvetlenia bucĺu tlloŽené do chráničiek v úseku budúcej
autoumyvárne a prekryté betónovou platňou v dĺzkc cca 9,0 m.

So. í103.2 Aľcálor'ý ľĺlz'oĺl NN _ napojcnic autounlYr,áľne' Napcljelrie objektu na zdrĺlj elektrickej cncľgie llilde z.jc.stv' rozvádzača kiosku RHl'
poclzcmnýnr káblĺlm C'YK\'-.l (l() rDlvádlirea Ŕltv' dĺzkrr irasy l9,50 m.' Meranie odberu elektrickej energie ostáva bez zmeny.

So. 604.l El. vedenie pľe osvetlenie _ ochrana ľozvodov' V rrliestc výstavby sú ľozvtlcjv pľipĺljky NN a káblovóhtl vedcnia pľc ĺrsvetlcttic aľeálu
čerpaccj stittticc' ktoré lluclc potľcbrrc ĺlchľárlit' a zalrezpeČit', pľeio btrdťt ultrŽelté do
chráničiek r'' úscku auttlttnryválne a pľckľyté tretónorĺltr plailit,rr u itĺzt . cca 9.0 m.

s(). ó0.l.2 El. veĺlcnic pľe osvetlcnic - napojcnie nových stĺpov' V mieste navľhovancj pľĺstupt-lvcj cesty ľodstavnej plochy pre zásobovacie vozidlo sa
nachádzajti stĺpy osvetlcnia. ktĺlľé budó pĺltrebne oilstrťrniĺi osadia *n n.,uJ .rĺipy na iné
poltlhy a brrtlú naptljene na pĺivtlĺlnc jeitvujťrce káhle elektľickej eneľgĺc pľc aľeálové
()S\'gllenic. nĺ;ta trasy nor,ýcll tablov pre osvĺ:ĺlenic buĺle cc:a l2.45 m.

So. 651.l. AreáIový rozvod SLP - napojenie autoumyvárne' Strukturovaný kabeliiŽrly systém je navrhnutý pre vytvorenie integrovaného kábloveho
systému, ktorý bude spiňat'sťrčasne poŽiadavky uzĺvateľa a umoŽní maximálnu flexibilitu
J Prípade akýchkol'vek zmien v budúcnosti'

' Struktúrovaná kabeláž slúŽi ako prenosové médium pre hlasov é a dátové pľenosy'
intercom a d'alšie systémy. Na ľealizáciu samotných prenosov musí byt' doplnená
o aktívne prvky siete' Štruktúrovaná kabe|ŕĺž bud.e záložená na pouzití medených káblov
so štyrmi kĺútenými pármi a optických prenosových trás umoŽňujúcich nasadlnie vel'mi
rýchlych počítačových sietí. aizkatľasy Ĺude z},žs m.

Pre umiestnenie a projektovú pľípravu stavby sa určujú tieto podmienky:
l' Stavba buclc utniestlrená nĺr ptlzcnlkoclr ľegisteľ "C'' parc, č' 30l8/l, 3018/3 a 3018/5

v katastrálnom úzcmí Šal'a (ttnrlr pozemkĺlv zastavaná plocha a nĺiĺtvoric) tak, ako je tĺl
zakĺcslenó na priloŽerxrlrr situačnoln výkrese v micľke i:200, kde jc označenc polohtlvé
a výškové umicstncnie vŠetkých navrh<;r,aných stavieb a ktoľú ŕypracoval ĺng. Pavo1
Skovajsa, autoľizovaný stavebný inŽinier, evidenčne čislo: .ĺló5*Á*l, P6RTIK. sptlt.
s r'o., Tmavská cesta l02,82| 0l Bratislava'

' Pľítvo k ptrzemkonl na ktorých sa povol'uje umiestneĺlic sta'by:
Navľlrĺrvatel'má kĺlotknutýnr pozenrkom registeľ ''C'' pilľc. č.30t8/l, 3ol8/3 a 3018/5
k. ú. Šal'a vlastnícke pľívĺl.

2' Ďalší sfupeň pľojektovej dokumentácie navľhĺrvancj stavby bude l'ypľacĺrvaný ĺrprávnenou
osobou v zmysle $ 44 stavebného zákona, * ónl'uĺloin na existenciu 

'pottzclnných

inŽinierskych sicti v nrieste stavby. Pri spracovaní projckttr buclú rcŠpektovalre pľĺsluŠne
ttstanovenia r\ 47 stavebnéhĺl zákona a $ 9 VYhl. č. 45ii2000 Z'z., kttlrotr sa vyĹonávajťr
niektore ustanovenia stavebnelro záktrna ako a.i starroviská dĺltknutých orgánou Štátne.j
spľávy vydávané podl'a osobitných predpisov.

3. Pľi spracovaní ďalšieho stupňa PD budú dodľŽane ustanovcnia STN 73 6005 - Pricstĺ;rĺlvĺi
úprava vedení technickeho vybavenia a vyhlášky MZP č' 53212002, ktorou sa ustanovrtjú
podľoblrosti ĺr všcobecných tcclrnickýclr poŽ.iadavkách na výstavhu a o r,šeobecllých
techrtických poŽiadavkáclt na stavtry uŽívane osobami s obrnedzlntru sclrĺrpnosťou pohýbu
a ĺlrientácie.
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4. Pnljcktovár clĺlkunrentácia prc stavcbné prrvolcnie buĺlc okľem aľchitektĺlnickej časti
obsalrovat'aj výkresy vŠclkýclr dľulrĺlv technickej vybavenosti prcĺlnrctnej stavby ataktieŽ
prqckt poŽi arne.j ĺlchrany, s tat i cké ptlsúĺlenie stavby'

5' Požiadavky vyplyvajúce z chránených území alebo ochranných pásiem alebo ich
blízkosti:

' Navľhovatel' je povinný rešpektovat' existujúce podzemné a nadzemné vedenia, zaiadenia
inŽinieľskych sietí a ich ochĺanné pásma, pri ktoých dôjde do styku so stavbou a jej
technickou vybavenost'ou a pred realizáciou práczabezpečívytýčenie inŽinierskych sietí.

' V stavebnom konaní bude potrebné aktualizovat' časovo obmedzené stanoviská,
vyjadľenia prevádzkovatelbv inžinieľskych sietí a dotknutych oľgánov.
Podmienky na zabezpečenie súladu uľbanistického a aľchitektonického ľiešenia
stavby s okolitým životným pľostredím, najmä pre polohové a výškové umiestnenie
stavby:

Priestoľovó a výškové umiestnenie objcktu:

' Vzdialenost' stavby od hĺanice pozemku parc. č. 3080/l - zo zadnej strany objektu
(parkovisko TESCO) sa stanowje na 0,55 m,

' vzdialenost' od hľanice pozemku parc. č' 3Ol8/2 (kiosk) sa stanovuje na l l,20 m,
' vzdialenost'autoumyváme od hranice paľc. č' 3080/1 (zo stľany nových parkovacích státí)

sa stanovuje na23,95 m,. Vzdialenost'objektu od OC TESCO sa stanovuje na 36,30 m.

' Yzdialenosť parkovacích státí od parc. č. 3080/l (zo strany oC TESCo) sa stanovuje
na 3,05 m,

' vzdialenosť plochy pre čistenie interiérov áut od objektu autoumyvárne bude |,20 m.

Plocha dotknutých pozemkov a plocha pre navrhovanú prevádzku:
- parc' č. 3018/l k. ú' Saľa celkom 995,00 m2

z toho plocha pľe potreby navrhovanej prevádzky
- parc. č' 3018/3 k. ú' Saľa l4ó,00m2

z toho p|o."hu pre navrhovanú pľevádzku
- parc. č. 3018/5 k. ú. Saľa 582,00 m2

105,97 m2

17,61m2

46L,23 m2ztoho plocha pľe navľhovanúprevádzku
celková plocha pre navrhovanú pľevádzku 584,81 m2

Zastav aná plocha objektu prev ädzky :
úžitková plocha objektu (umývacie boxy)

plocha spevnených plôch spolu:
z toho komunikácie pre automobily:
z toho parkovacie státia:

zeleň:

71,21m2
5ó,00 m2

428,00 m2
286,90 m2
l4l,l0 m2
85,60 m2

Počet boxov pľe ručné umýanie áut: 2
Státia na čistenie interiérov áut: 2 (rozmery 3,0 m x 5,0 m)
Parkovacie státia pľe prevádzku: 8 (7 x Íozmerov 2,5 mx 5,0 m)

_ z toho l pre imobilného (rozmerov 3,5 m x 5,2 m)

Výškové osadenie stavby:
- uýška podlahy prízemia objektu (boxov) bude: t0,000: upravený terén /|JT/
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celková výška stavÉy $udg; *4,080 m od podlahy pnzemía, od UT

Napojenie na rozvodné síete a kanalizáciu:

25 zHDPE,
navrhovaná stavba vyvoláva pľeloŽku časti trasy jestv' ľozvodu vody a daŽďovej

kanalizácie,
daŽďová voda zo strechy bude odvádzaná zvodmi do navrhovanej preloženej.vetvy

areálovej daŽd'ovej kanaÍízércie zPYC ruľ DN 2oO ado jestv. splaškovej kana|izácie

z objektu kiosku vedúcej k jest. čerpacej šachte pre spoločnú kanalizáciu daŽďových

a spiaškových vôd a dojestvujúcej kanalizačnej Šachty

odpadové vody z autóumyvárnó budú odvedené cez odlučovač ropných látok

s napojením na navrhovanú preloženú vetvu areálovej daŽďovej kanalizácie'

nupôj"r'i" objektu na zdroj elektrickej energie bude zjestv' rozvádzača kiosku RHl

zcmným káblom CYKY_J dtl rtlzvťtdzirča RJW,
osaĺlia Sa ľlové stĺpy areťrtovélrĺl tlsvetlellia, s napojením z pôvodnej polohy stlpov' ktoĺé

budú odstránené'
Navrhovaný objekt sa napojí na inŽinierske siete vody, kanalizäcie a na verejne rozvody

NN cez jesivujíce areálové prípojky pre objekt čerpacej stanice z ul' Nitrianskej'

YI
zo stnnovĺsk účastníkov konaniĺr:

Ďalšĺ stupeň projektovej dokumentácie bude predloíený na posúdenie dotknu{ým

orgánom, ktory si to vyhradili.

MsÚ Šal'a, oĺldelenie stľatégie a komunálnych činností, ľeferát investičných činností:
. Navrhovaná autoumyváräň Sa nachádza v priestorovo-funkčnej časti "Nová Veča

centrum.,, v 1okalite zmiešaného uzemia, s plevaŽujúcou funkciou vyššej a základnej

vybavenosti s príslušným verejným dopravným a technickým vybavením' Navrhovaná

stavba bude slúŽit' akoäoplnkouĺn'*"ĺä k hlavnému funkčnému vyuŽitiu pozemku'

. i,ĺ.'i; šáiu n"1na námietĹy k uvcdenej investičnej činnosti, zároveň žiada aby stavebník

v prípade dotyku výstavbý s pozemkďmi vo vlastníctve mesta, aby stavebník pozemky

dotknuté výstavbou vľátil do pôvodneho stavu'
. Stanovisko pod č. 58g4lzo20/osaKČ/189l zo dŤn20.03'2020.

Regionálny úrad veľejného zdľavotníctva v Nitľe:
. -predloiený 

návľh nä ú"emné konanie vyhovuje všeobecne zŕtväzĺým právnym predpisom

upravujúcim ochĺanu verejného z'dravia.
. závazÄéstanovísko pod č' HZPĺN2oz0/00633 zo dňa 25'0z'20za.

Okresné riaditel'stvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre:
. okesné riaditeľstvo Hasičského a záchĺanného zboru v Nitre podľa $ 25 odš. 4 zŕtkona é'

3l4/2l0l Z'z. posudzovaním projektovej dokumentácie stavieb v rámci územného

konania a stavebného konania , Ĺľudi'ka ióh protipoŽiarnej bezpečnosti a posuĺlzovaním

stavieb v kolaudačnom konaní z hľadiska spinenia poŽiadaviek protipoŽiamej

bezpečnosti stavby podľa schválenej PD na takýchto stavbách nevykonáva'
. Stanovisko pod e. onHz-wnz-2oz0l}O)z2z-002 zo dňa 02.03.2020'

okľesné riaditel,stvo policajného zboľu v Šali, okresný dopľavný inšpektorát Šal'a:

. oDI súhlasí s predÄetnoň stavbou podľa predloŽenej projektovej dokumentácie'
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oĺzta parkovacieho miesta pre osoby so zdľavotným postihnutím bude v zmysle
príslušnej STN'

9?I 'i 
vyhradzuje právo pripomienok k nasledujúcim stupňom projektovej dokumentácie.

oDI .si vyhradzuje právo dodatočne stanovit' podmienky alebo uložené podmienky
zmenit', ak si to vyŽiada bezpečnost' a plynulost' cestnej premávky alebo dôleŽitý verejný
záujem.
Stanovisko č. ORPZ-SA-OPDPS2 - l 7 -O l 9 l 2020 zo dŕn 26.06.2O2O

Slovenská spľáva ciest Bľatislava:
' Navrhovaná stavba nevyvoláva poŽiadavky na zmeny/upravy exístujúceho vjazdul

výjazdu'
' SSC súhlasí s vydaním územného ľozhodnutia podl'a predloŽenej PD.
' Stanovisko č. SSC/778712020/2320/12624 zo dfia 16.04'2020.

okresný úľad Nitľa, odboľ cestnej dopľavy a pozemných komunikácií:' Z hl'adiska ciest I' triedy nemám_e námietky voči umiestneniu stavby, nakoľko bude
umiestnená v priestore existujúcej ČspH.

' Pri rea|izácii treba dodržat' zákon č' 135/196l Zb. v zneni neskorších pľedpisov
v nadväznosti na vyhlášku č, 35/1984 Zb., ako i príslušné STN.

' Stavebník je povinný dodržat' podmíenky vyjadrenia Slovenskej správy ciest, IVSC
Bratislava, č. SsC/7787na2a/n20/|2624 zo dňa 16'04.2020 a stanoviska okresného
riaditeľstva PZ, oDI v Šali č. oRPZ-SA-oPDP52-|7-Olg/2O2O zo dňa26.06.2020' Stanovisko pod č. OU-NR-OCDPK-2020/O322ll-0O2 zo dňa l l.08.2020.

Krajský pamiatkový úľad Nitra:
Záväzne stanovisko č. KPUNR- 2020 l 608 I -2/ l 92 17 / GkO zo dňa 09' 03.2020.' Na 

_pľednretnej .stavlre je potrebne. atry stavebnik zabezpečil vykonanie aľcheologickeho
výskumu. KPLJ Nitra o archcologickom výskume a podmienkach jelro vykorrania
rozhodne v samostatnom rozhodnutí podľa $ 35 ods. 7 a $ 39 ods' l pamiatkového
zákona.

' Podl'a $ 44a pamiatkového zákona toto záväzné stanovisko stratí platnosť po uplynutí
troch rokov odo dňa vydania, ak nedôjde kjeho pouŽitiu na účel, pre ktorýje uičené'

Rozhodnutie č' KPUNR -2020 / 608 I - 4 l 28420 / GRo zo dňa og'O 4.2o2O.
' Spôsob vykonania záchľanného archeologického výskumu

a) aľcheologický výskum sa uskutoční v súčinnosti so stavbou formou sledovania odkľyvu
plôch uŽ vo fáze povrchovej skľývky, výkopov zemných ýh a ostatných zemných prác,
vyhladávania azberu archeologických nálezov, následne plošnou sondáŽou na mieste
nálezov a odbomým zdokumentovaním ich náIezovej situácie.

' Navľhovaná stavba je situovaná v mieste evidovaného archeologického náleziska v polohe
Veča - benzínová pumpa s nálezmi z doby rímskej (4. stor.), ako aj v b|ízkosti
evidovaného archeologického náleziskav polohe Veča _ Tesco s nálezmi z obdobia
novoveku. Vzhľadom na rozsah a dĺuh navrhovanej stavebnej aktivity pľeto možno
predpokladat' narušenie archeologických nálezov alebo situácií.

' Stavebník dodrží všetky podmienky rozhodnutia č. KPUNR-202O/6O8l-4l2842o/GRo
zo dťla09.04.2020.

okľesný úrad Šal'a, odboľ krízového riadenia:
' odbor krízového ľiadenia súhlasí s vydaním územného rozhodnutia _ záväzne stanovisko

č. oU _ SA- oKR-2020/0 0227 3 -002 zo dňa 24'02.2020.
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okresný úrad Šal'a, odbor starostlivosti o životné prostredie!

Vyjadľenie podl'a $ 28 ods. 7 zákona é. 3642oa4 Z. z. o vodách č' oU-SA-oSZP-

2O2Ol OO21 97 -A02 zo dt'a I I .03.2020:
' Z hľadiska ochrany vodných pomeľov s predloŽenou PD súhlasíme'

. Podľa $ 52 ods. l'vodnéĹo ,irk nurú oĹi"ny ,,sO.4)1.z.PreloŽka daŽďovej kana]'izácie'

So. 402'3 Kanalizácia daŽďová - autou;yvareň a So' 403'l Kanalizácia zaolejovaná -
autoumyvár"ň.. uoJný*i stavbami, ktoru iovol'uje špeciálny stavebný úrad - okresný

úľad Šaĺa' odbor starostlivosti o Životné pľostľedie'
. V pdpaĺle, Že bola claŽĺl'ová kanalizáiia, ktorá je rryr'rŽívaná v súčasnosti' povoleltá

okresnýrr ĺraoom Šat'a. o,lbor staľtrstlivosti o Životne pĺlstľetlic' bucle čast',,So' 4()2'l

Zrušenávetva daŽďo v ej kaĺa|izáciď' zruš ená tunaj ší rn úradom.

. K Žiadosti o stavebné povolenie je pot'ób''é doloŽiť súhlasne stanovisko

od prevádzkovatel'a veľejného vodovodu a verejnej kanalizácie (ZsVS, a's' Šal'a)'

. Pľojektová dokumentáciä mnusí bý overená oábo*. spôsobilou osobou na projektovanie

inžinierskych stavieb s označením A2 (červená pečiatka) a vypracovaná v súlade

s vyhláškou é. 453/2OaO Z'z., ktorou sa vykonávajú niektoľé ustanovenia stavebného

zäkona.
. Ď"llií"peň projektovej dokumentácie poŽadujeme pred1ožiť na vy'jadrenie'

Stanovisko z hľadiska odpadoveho hospodárstva č. oU-SA -osZP-2O2OĺO023l9-002 zo dňa

04.03.2020:. Pri búracích prácach arcalizárciistavby vznikne odpad zaĺadený do podskupiny č' 15 0l -
obaly vĺátane odpadových obalov z triedeného zbôru komunálnych odpadov _ kategória

,'ostatný" a skupiny é. 17 _ stavebne odpady a odpady z demolácií wátane výkopovej

zeminy z kontaminovaných miest, kategóriá ,,ostátny', VyuŽitelná časť ďpadubude

odovzdaná na zhodnotenie op.ávnenyď orgaĺizáciátm, nevyuŽitelná časť odpadu bude

zneškodnená uloŽením na skládke príslušnej stavebnej triedy.
. Pôvodca odpadu zodpovedá 

"u 
nuŕludunie š odpadmi a plní povinnosti podľa $ 14 zákona

o odpadoch - povinnosti drŽiteľa odpadu (v zmysle $- 77 ods' 7 zákona o odpadoch je

pôvodcom odpaáou vznikajúcich pri stav. prácaäh zodpovedná pľávnická alebo ffzická

osoba - podniĹatel', pre ktoi_ti sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú)'
. orgány štátnej správy odpadového hôspodáľstva sa v'anysle $ 99 ods' 1 písm' b) bod 5

zákona o odpadoch vyjadrujú k dokňentácii v kolaudačnom konaní, kde stavebník

predloŽídokladotom,akonaloŽilsovzniknutýmiodpadmi.
. Stavebník je povinný dodrŽat' všetky platné ustaňovenia zálkona o odpadoch, najmä

ustanovenia $ 13 _ Zákazy a ustanoveniuä 5 t+ - Povinnosti držiteľa odpadu'

' Toto vyjadrenie platí aj pre vydanie stavebného povolenia'

Zéryäzné stanovisko orgánu štátnej správy ochľany pľírody a kľajiny č' oU_SA-oSZP-

2o2O ĺ 002212'002 zo dŕra 20.02.2020 :

. Na dotknutom tlzemí v zmysle $ 12 zákona o ochrane prírody a kĺajiny platí prvý stupeň

územnej ochĺany. Realizáciou stavby nedôjde k zásahu do osobitne chránených

záujmových ĺ"'.nĺ a objektov ochrany prírodý a kĺajiny. V záujmovom území nie sú

ohĺôzené zinjmy ochrany pľírody a krajiny'
. Dodľžať všetky'podmi"nt y .,u"á"ne vä vyjadľení orgánu štátnej správy ochľany prírody

a kĺajiny'

Zápaĺloslovenská distľihučnĺí, n' s' Bratislava:
. Stavba nie je v kolízii s distribučnými elektrickýrni rozvodmi na uľčcných parcelách'

Pokrytie bilančných nárokov odberu elektrickcj éneľgic br"rcle riešené z existujitcich NN

ľozvodov 
" 

e*istu.1ĺr"eľro odbeľného miesta. ľráapoklad navýšenia celkového odberu el'

eneľgie zo siete energetiky bude 39 kW'
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' Pri.stavebných prácach dodrŽat' bezpečnostne predpisy pre pľácu v blízkosti clektrickeho
veoenla.

' DodľŽat' všetky podmienky uvedené vo vyjadľení č' CD :29I8/2O2O zo dňa 11 .o3.zO2O'

sPP - distribúcia a. s., Bratislava:' Umiestnenie stavby nie je vkolízii s existujúcimi plynárenskými zanadeniami v správe
SPP-D.

' Stavcbník je povinný pred začatím stavebnéhcl ktlnania predloŽit' projektovu
dokumentáciu pre účely stavebneho konania nir postrdelrie SPP-D'' DodrŽat' vŠetky podmienky vyjadrenia č' TDArŠ/0 O83/2O2O/Gá zo dňa O4.O3 '2O2O.

Západoslovenská vodáľenská spoločnost'' a. s.' oZ Galanta, so sĺdlom v Šali:
Vodovod:
' Nová vodovodná prípojka sa nenavrhuje, bude využitáexist. vodovodná prípojka, jedná sa

o ľozšírenie areálových ľozvodov.
' Meľanie vody _bude uľčeným meradlom exístujúcim vodomerom umiestneným

v exisfujúcej vodomernej šachte.
' V zmysle $ 27 ods. 7 zákona č. 442/2002 Z'z. je zakázané prepojit' rozvody z vlastneho

zdroja vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný väoouoa alebá s veľejn;im
voĺlovodom.

' Vodu pre poŽiarne účely z veľejneho vodovodu - negaranfujeme. Ako prevádzkovatel,
veľcjného voclovodu podl'a $ 15, ods. 7, pism' f; zálkona č. 44z/20O2 Z.z' musĺ bý.
ulnoŽnený pristup k verejnému vodovodu a oclbcr z nelrtl trasičským jeĺtntrtkám cez svoje
existu jťroe zariaĺlenĺa'

Kanalizácia:
' S odvádľ.aním splaŠkov'ých odpadových vôd do veľejnej kanalizácie cez existujúcu

karralizačnú prípojku súhlasíme, vlastníkom kanalizačrrcj pripojky je stavebník.' Do verejnej kanalizácie budú odvádzané splaškové óĺpujo'e vody zexist. kiosku
a technologické vody Z procesu autoumyváme, ktoré budú prečistené v óRL.' Za oRL cŠte pľcĺl sútokom s tľasou sptaŠkovýclr r,ôĺl zriaclit' ľcvíznu Šachtu za účelomodobeľania vzoriek vypúšťaných odpadových vÔd z navrhovanéhĺr predčistiacehcl
zaľiadenia.

' Pre celkoqý odtok z autounryváľky (technol, vody z autoumyvárky + splaškové vody
z kiosku -| zráŽkĺrvé voĺĺy) sú určcnÓ limity pre ŕvalifikovanú boáovu vzorku, vzorku
trcba odtrbeľat' V nrieste ..kontľolná šachta KŠ,,.' Zachytený obsah oRt je zakázané vypťlšt'at' do verejnej kanalizácie. Na likviĺláciu
odpadu z oRL zabezpečiť a ku t<olaudacii stavby pieďloŽít' znrluvu s oprávnenou
oľganizáciou s licenciou na likvidáciu.

' Sptisob tlrčeniir mnoŽstva odvedenej vody: na základe nameľanélrtr mnoŽstva ĺloĺlanejvĺlĺly voclomeronr pľeváclzkovatcl'a veiejného r.oclovĺldu s pripočítaninr mnoŽstva
zrĺĺŽkových u66 1'ypúšt'aných do verejnej kanalizácie' DalŠí stupeň projektovej dokumentácie stavebník pľedloží na vyjadľenie.' Dodržat'všetky podmienky vyjadrenia č.21788/2020 zo dňa 17.O3.2O2a.

Slovak Telekom, a. s., Bľatislava a DIGI SLOVAKIA, s.ľ.o:' Na definovanom území dôjde do styku so siet'ami elektronických komunikácií (ďalej len
SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s., ďalebcl Dlcl sLOVAŕIA, s.ľ.o'' Slovak Telekom a's. a DIGI SLOVAKIA' s'r'o' žiada zahrnút' do podmienok uľčených
stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnenĺ stavby atebĺl stavebného
povolenia VŠeobecné podmienky ochrany SEK, ktoľé sú neoddelitel'nou súčastbu ich
stanoviska.

I
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. Exist. zariadenia sú chránené ochrann:im pásmom ($ 68 zélkona č. 35|/201l Z'z')

azátoveňje potrebné dodľŽaÍ'ustanovenie $ 65 zákona Č- 35ll201l Z'z' oochĺane

proti rušeniu.
. V zmysle $ 16 ods' 7 zákona č. 35l/2}ll Z.z. o elektronických komunikáciách sa

do pľáiektrl_stavby musí zakesliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie

tejto povinnosti zodpovedá projektant.
. Siavebník je povinný rešpektovat' a dodrŽať všetky podmienky uvedené v stanovisku č'

óól2010033 zo dňa 16.04.2020'

Orange Slovensko a. s., MICHLOVSKY, spol. s r. o', Piešťany:
. V dotknutom území nedôjde ku stľetu pódzemných telekornunikačných zariadení (PTZ)

prevádzkovateľa orange Slovensko a. s. Bratislava, existujúce vedenia sú chránené

ochĺanným pásmom.
. DodrŽaŕ vsetky podmienky vyjadľenia č. BA-0933l20z0 zo díla l0.03.2020'

SALAMON INTERF{ET, s. ľ. o., Šal'a:
. Vzáujmovom území'pi rea|izácii stavby ncdôjde do styku sSTI spol' SALAMON

INTERNET' s. Í. o.
. Existujúce telekomunikačne zanadenia a infraštruktuľa sú chránené ochĺanným pásmom

($ ó8 žákonač:.35ll2O:rI Z'z.) azátovsťlje potrebné dodrŽat'ustanovenie $ 65 zákona č'

351/z0ll Z.z. o ochľane proti rušeniu.
. Stavebník doclrží všetky iodmienky vyjadľenia pod č. sb 2204366 zo dňa 12.02.202l -

CableNet, s' r. o'' Galanta - vyjadrenie zo dňa 24.08.2020,

Heizer optik spol. s r. o., Braiislava - vyjadrenie č. vyJ l43l20 ex zo dňa 10.08'2020'

Wisper s.r'o. Nové Zámky _ vyjadrenie zo dňa 18.08'2020'
. Y záujmovom území sa nenachádzajú siete uvedených spoločností' ľesp. nedôjde do styku

so sieťami v ich správe.

Ďalšie podmienky:
. Projekt stavbý pre stavebné konanie musí spracovať odbome spôsobilá osoba v zmysle

stavebného zátkona. Pri spracovaní projektu budú ľešpektované príslušne ustanovenia $ 47

stavebného zákona a ľ 9 vyhl. č. 453/2000 Z. z', ktorou sa vykonávajú niektoré

ustanovenia stavebného zétkona ako aj vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy

vydávané podľa osobitných predpisov'
. PoŽiadavky vo vyjadreniacľrdotĹnutých orgánov a účastníkov konania budú zapracované

do PD pre ďalší sňpen (projektová dokumentácia pľe vydanie stavebného povolenia)'
. Ďalší stupeĺ prqänovej dokumentácie bude predloŽený na posúdenie dotknutým

oľgánom, ktoľé siio vyhľadili a overený v zmysle poŽiadaviek zákoĺa č:. 124/2o06 Z'z'

o bezpečnosti a ochrane zdtaviapľi práci'
. Stave'bník preukaže v stavebnom ŕonaní podl'a $ 58 ods. 2 stavebneho zákona' Že má

k stavbou dotknutým pozemkom /alebo ich častii vlastnícke, alebo iné právo podl'a $ 139

ods.l stavebného ,{konu, ktore ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu'

Pod pojmom..iné práva k pozemkom a stavbám'' pouŽit1ým v spojení "vlastnícke alebo iné

p'auä ŕ pozemkom a stavbám na nich'' sa podl'a povahy prípadu podľa $ l39'ods.1 písm,

u) ,tuu"tneno zákona rozumie uŽívanie pozemku alebo stavby na záVlaďe nájomnej

zmluvy, dohody o budúcej kúpnej zmluve alebo dohody o budúcej zmluve o Vecnom

bremene, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej Zmenu.
. Stavebník požiáda tunäjšĺ stavebný úrad o vydanie zžlväzného stanoviska v zmysle $ l40b

stavebného zákonapreipeciálne siavebné úľady na povolenie vodnej stavby a spevnených

plôch, súvisiacich s hlavnou stavbou.
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Stavebne povolenie na stavebnó objekty:
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Preložka dažd'ovej kanalízárcie
Kanalizácia dažĺl'ová - autoumyváreň
Kanatizácia zaolejovaná - autoumyváreň

llude pľetlnlettlm samĺlstatného stavcbnc'ho povolenia vycleivanehtr špcciiilnym stavebllýmťlracloln pre vcldtté stavby - okresrrýtlr úľaäom 
" 

š.rĺ,'ôdburn,r", starostlivosti oŽivĺltnéproslreĺlie.

Učastníci konania:

- SLo\'rNAFT a's' Bratislava; TESCO sToRES SR a.s. Bratíslava, Slovenský pozemkovýfond Bratislava, mesto Šaľa.

V priebehu územného konania neboli uplatnené námietky a pripomienky účastníkov konania.
Pri1xrrnienky dotkntrtých orgánrrv a ťrčastníkov kotrania k umicstnclriu stavby a k PD bolizalrrntrté do podnriclrok rozlrilcĺnutia' Poĺlrnienky k rcalizagii st avby zo stanovísk clotknutýchorgánov a účastníkov konania budú zahrnuté v poclmierilĺach stavebného povolenia.
Tofĺr ľozhĺtĺlnutie o umiestnení stavlry poĺtlh $ d0 oĺls. l staYebnéhĺl zákona v zncnĺncskorších pľeĺlpisov 

_platí ĺlva ľok1"oĺlo dňn nadobuĺlnutia pľávoplatnosti, ncstľácavšnk platnost', pokial' bola v tcjto lehäte podaná žiaĺtost, o stavebné poĺ,otenie.
Podl'a $ 40 ĺxls' 3 stavebného zákona clas platnosti úzenlnélro ľozhodnutia môŽe stavebný úradpreĺllŽit' na Žiadost' navrhovatel'a, ak ju p.xlal pred "plŕ;ii; ieľ,oty.
Podl'a $ 40 ods' 4 stavebného zákona úzenrné ľozlroctnutie je z.itväzné aj pľe pľávnychnásfupcov jeho navrhovatel'a a ostatných účastníkov územnélro konania.

so.402.2
so.402.3
so.403.1

odôvodnenie:

Dňa 
.07 '07 '2020 podal navľhovatel' náwh na vydanie územného ľozhodnutia na umiestnenievyššie uvedenej stavby.

Stavebný úrad vymedzil okruh účastníkov konania podl'a ust' $ 34 stavebného zákona'v zmysle ktoľého je účastníkom konania navľhovatel'. ;il" at nĺc j. J"*b;ým úľadomprislušnlim na územné konanie, ten komu.toto postavcnie vypl;ýva zosobitných pretlpisĺrv aprávnicke ĺlsoby a ýzické osoby, ktoľých vlastníckc aleuó ine pľáva k pozemkonr alebostavbáln' ako aj k suseclnýrn pĺ-lzcmkom a stavbánr vrátane bytov. môŽu byt. rĺlzhodnutínrpľiamo dotknuté'

Podl'a $ 36 ods' 4 stavebného zákona bolo dňa 05'08.2020 začatie územného konaniaoznánrené vŠetkýn známym účastnĺkonr konania a dotkntltým o.gano*- u organizáciám'k prerokovaniu návľlru :ú:ľl" stavcbný ťrľad nariĺrĺlĺl ĺst''*|";"dnávanie spojené s mieslnymzistbvaním na deli 20'08.2020, o ýslejku ktoróho b"l ili';,í' z,áznam.
Stavebný úrad záľoveň voznámeni ozačatí konania vzmyslc $ 33 správneho poľiadku.vspojitostí s $ 3 ods' 2 a $ ] ods..4 spľávnelro pnĺuĺLu upĺlzornil ťlčastníkov, Žena stavebnom úrade počas úľaĺlných hoĺlín, najneskôr i'soĹ- nu ústnotn pĺljednávaní lnôŽunahliaĺlnut' do podkladov rozlrodnutia. Učastnĺci korrania boli tieŽ poučení, že pľed vydanínlrozhodnutia sa môŽu vyjadrit'k jeho podkladom. prípadne nouilrnĺľ ich cloplnenie.
Účastníci konania mĺlhli svojc námietky- a pľiponrienky uplatnit' najneskôr pri ústnompojednávarrí' inak sä na ne n"p'ihliodlo. Ý ľovnake; telrotĹ nlol.,lĺ oznĺňĺt'lvo;e"stanoviskádotknuté oľgány. Ak orgán, ktoný bol uy.orr',,rrer'ý o začĺrtí ťlzemnélto konania' neoznánri
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V určenej lehote Svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa zato,žeso stavbou z hl'adiska
ním sledovaných záujmov súhlasí'

Podl'a $ 37 ods- 3 stavebneho zákona neprihliada na nálnietky a pripornicltky, ktoľé sú
v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou a podl'a g 4z o,l'.+ stavebncho
zákona v odvolacom konaní sa neprilrliada na námictky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené
v prvosfupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnene mĺlhli byť. 

-

Na ústnom pojednávaní boli prítomní oboznámenĺ s pro-iektovou clokutttentáciou stavby a boli
pľerokované všetky doklady, stanoviská a vyjaĺJrcnia, ktĺlľé boli v ťtzenlnonl konaní cloloŽene.
Stanoviská oznámili:
- MsU Šal'a, oddelenie stratégie a komunálnych činností, referát investíčných čínností,_ Regionálny úľad verejného zdravotníctva v Nitre,_ okresné riaditel'stvo Hasičského azácltanného zboru v Nitľe,- okľesné riaditel'stvo policajného zboru v Šali, okľesný dopravný inŠpektorát,- Slovenská správa ciest Bratislava,
- okresný úrad Nitľa' oclboľ cestnej dopľavy a pozemných komunikácií,_ Krajský panriatkový ťlľad Nitra'
- okľesný úľad Šal'a. odbor krĺzového riadenia,- okĺesný úrad Šal'a, odbor starostlivosti o Životne prostredie,- Západoslovenská distľibučná, a. s. Bratíslava,- sPP - distribúcia a. s.' Bľatislava,
- Západoslovenská vodárenská spoločnost', a. s', OZ Galanta, so sĺdlom v Šali,- Slovak Telekom, a. s., Bľatislava a DIGI SLOVAKIA' s.ľ.o'- oľangc Slovensko a. s., MICHLOVSKY, spol' s r. o., Piešťany,- SALAMON INTERNET' s. r. o.. Šal'a.- CableNet, s. r. o., Galanta,
- Heizer Optik spol. s r, o., Bratislava,
- Wisper s'r'o. Nové Zámky.

Stanoviská <lotknutých oľgánov a účastlríkov konania boli klaclnó, prípadnc pripomienky,
niimietky boli zolrl'aĺlnené v poĺlmicnkach ľozhodnutia. Stavebný úľad zaistíl vzäjomný súlad
pľcdlĺrŽerrých stanclvísk dotknutých oľgánov a organizácií vyŽadovaných 

" 
o*obitnyrri

predpismi, zabczpečil plrrenie poŽiadaviek vlastníkov ňpľávcov sietí tcclrniókého vybavónia
na napojenie a tieto starroviská a poŽiadavky a podmienky účastníkov konania zahrnul
do podmienok tolrto ľozhodnutia.

Navľhovateľ k návľhu predtoŽil nasledovné doklady potľebné k posúdeniu umiestnenia
pľedmetnej stavby: projektovú dokumentáciu stavĹy 

_ 

na územné konanie, stanoviská
dotknutých oľgánov a vyjadrenia správcov podzemných inžinieľskych sietĺ, splnomocnenie
na zastupovanie v konaní a doklad o zaplatení správneho poplatku.

Tunajší úľad ptrsťrdil návľlr na uniestnenie stavby podl'a $ 37 stavebnélro zákona a zistil, Že
unriestnenie zodpovedá hl'adiskám staľostlivosti o Životné prostľedie, resp. že t;ýmto
hl'acliskám neoclporuje' ani neohľozuje Životne prostreĺtic a jej umíestnenim nebuĺlťr ohľozené
veľcjne záujnry ani ncpľinreľane obnredzené, či oluozcne piĺuo o pľávom clľáncné záujnry
ťrčastrrĺkov konania. Umiestrtcním stavby rrebucle trvalĺl'obrnediené uŽívanie strseĺlnýclt
pozemkov na určený účel.

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navľhovanej stavby vyhovuje všeobecným
technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení vyhláiky ĺ. šziĺzooz"Z.z', ktorou saustanowjú podrobností o všeobecných technických poŽiadavkách na qýstavbu a
o všeobecných technických poŽiadavkách na stavĹy uiivané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie.
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Pľíloha k ľozhodnutiu:

- overená situácia

Doľučí sa:

účastníci (doručenky)
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SkollŠlatovalo s'a' Že ulllĺcstllcnie stavby je v súladc s platntlu ťlzemllo-plán6vac()tl
doktrulentáciou UPNo v jchtl zncní znlicll aĺloplnkov. V priebei'u t nnunĺr,-""ĺ-,.'íĺ'prccllozene
námietky účastníkov konania'

Stavclrný ťlrĺtĺl tra záklaclo 1'ýsletlku prerukovania nĺlvľlrtt, vyhoclnotcní stanovĺsk a vyjaĺlľeni
clotknutých tlľgitlrov vyhĺlvcl niivrlru vo vcci vyctanía rizĹnrneho rozhot1nutia |ľcĺĺmetncjstavby a ľozlrodol sa tak' ako jc to ttvedcné vo výrókovc.j časti tt'llrto rĺlzhĺlclnutia.

Poučenie o odvolaní:

Pocll'a $ 5-3 a nasl. zákona č. 7111967 Zb. o spriivnotrr konaní (spľávny poľiadok) v znení
neskoľŠích pľedpisov, pľtlti tcltnuto rozhodntltiLl moŽnĺl poĺlat' oĺvolanie (ríadny opľavný'pľtlstľiedok)' a to v lchote l5 clní odo dňa ĺlĺlručenia ľozlroĺlirrrtia.
odvolanie sa podťrva na Mcsto Šal'a * Mestský úraĺl. Námestie Sv. Trojice č' 7, g27 l5 Šal,aodvolacím ĺlľgánoln je okľesný úľad Nitľa, ojbo, výstavby a bytovej potitiky'
Rozhoĺlnutie je po vyčerpaní riadnych opravnýcň p.u*i'i.dŔo' ireskúmätel,ne správnym
sťldom poĺll'a ustanovení Spľávneho súdnehô poľiädku'1zákon č. l62'/20t5 Z,z.).

Poplatok:

Spravny poplatok podl'a zákona č' 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v zneĺíneskorších
predpisov PoloŽky 59 písm. a) ods. 2 vo výške 200.0ď € bol zapiatlný dňa 3 l.O7 .2O2a.

1

2,

3.

4.

SLO\,rNAFT, a.s., Vlčie hĺdlo č' I,824l2 Bratislava
TESCO STORES SR, a, s., Cesta na Senac Z, g}l04 Bratislava
Slovenský pozcrnkový tbnd, Búctkova cesta č. 36,817 15 Bratislava
Mesto Šal'a, Nĺim. Sv. Trojice č. 7,927 l5 Šaľa

dotknuté orgány

5. Kľajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla lI' č. 8,94g 0l Nitra6' Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Št"fá''ikouu č. 58, 949 63 Nitra7. okľesné riaditel'stvo Hasičského azárcttallného zboru v Nitre,
Dolnočermánska č. 64,949l l Nitľa

8' Slovenská správa ciest, Miletičova l9, 826lg Bratislava9. okľesný úrad Nitra, odbor CD a PK, Šteflĺnikova tr.69,949 0l Nitľa
l0 oR PZ. okľesný dopravný inŠpektorát. Staničná é,. 23, g27 0l Šaľa
l t. okľesný úľad Šaľa. odbor kľízovélrcl ľiadenia. Hlavná č' 2l1, g27 ot Šaľal2' okesný úľad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostreĺlie, Hlavná č,' 2/l,927 0l Šal,a13. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 8ŕ 47 Bratislava
14. SPP-distribúcia, a. s., Mlynske nivy 44/b,825 l l Bratislava
15. Zŕryadoslovenská vodárenská spoločnost', a. s. Nitľa, Pázmáťta 4, g27 0l Šal'al6' Slovak Telekom, a.s., Bajkalskä č.28,8l7 62 Bratislava
17. Michlovský spol.s r.o., Ul. Letnä796/9, g2l 01Piešťany
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18. Salamon Intemet s. ľ. o.' Paľtizánska 18,g27 01 Šaľa
l9. CableNet' s.r.o.' Slnečná č. 535/19,924 01 Galanta
2o. Heizeľ optik spol. s r' o.' Hľaničná 18, 821 05 Bratislava
21. VISPER s. ľ. o', Jánošíkova č. 10, 94a 78 Nové Zámky
22. MsÚ v Šali, rcferát investičných činností
23. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností

ostatnĺ:

24.|ng. Pavol Skovajsa, PORTIK, spol. s ľ. o., Tmavská cesta č. 102, 82l 0l Bratislava
25. PORTIK, spol. s r. o.' Trnavská cesta č. l02,82l01 Bratislava

(splnomocnený zástupca navrhovateľa)
- k spisu

i.-
I :.
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*

Mgr. Eva
vedúca stavebného

nazálk|ade Poverenia zo dňa 3 tL.2016


