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VEREJNÁ VYHlÁŠrĺ
sTAvEBľÉ povoLENIE

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podl'a $ l 17 zákon a é. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poľiadku (stavebný zikon) vznení neskoĺších predpisov
(ďa|ej len ''stavebný zákon''), pľeskúmalo v stavebnomkonaní podľa $ 62 stavebného zákona
Žiadosť o stavebné povolenie, ktoru dňa 23'og.2020 podala spolóčnost;

MeT Šaľa, spol. s r. o.' so sídlom Kvetnĺ{ č. 4,927 0l Šal'a, rčo: sĺ 1l5 161, ktoľú
1k91aní zastupuje Ing. aľch. Katarína Robeková, bytom čeľnochov vrch č. 1207,
91ó 01 Staľá Tuľá
(d'alej len ''stavebník'') a na základe tohto preslcumania podl'a $ 66 stavebného zäkona
avsúlade s $ l0 vyhlášky č,.453/2ooaZ.z., ktorou sa vykonává;ú niektoré ustanovenia
stavebného zélkona, vnadväznosti na $ 32,s 46 a $ 47 zélkona č).7l/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších pľedpisov (ďalej len ,,správny poriadok.,,1vydélva

nalíniovústavbu 
stavebné povolenie

,,Rekonštľukcia zaľiadenia na využitie eneľgie geoteľmáInej vody -Plynoinštalácia _ prepojenie CK 31 _ Separačná stanica cľv*
(ďalej len "stavba") na pozemkoch register ''C'' parc' é. 2476/l, 2476/74, 2476/75, 2477,
25a8/7 a 2508/8 katastľálne územie Šaľa _ druh pozemkov zastavaná plocha a nádvorie -
vo vlastníctve navľhovatel'a a na pozemkoch registeľ ''C'' paľc' č,. 2424/1,25a8l2,25a8/4 a
250816 katastrálne územie Šal'a - druh pozemkov ostatná plocha a zastavaná plocha a
nádvorie - vo vlastníctve mesta Šal'a, ku ktoľým má navrhovátel' zmluw o budúcej zmluve
o zľiadení vecných bremien č).464/2019.

Pre navrhovanú stavbu sa uskutočnilo zisťovacie konanie, po ukončení ktorého vydal
okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o Životné prostľedie, ako príslušný oľgán štátnej
správy na posudzovanie vplyvov na životné pľostľedie (EIA) rozhodnutie č. oU-šA_osZP-
20l9l005963_l9-Ne zo dňa 23.O8.2a19, podľa ktorého sa navrhovaná čirrnosť nebude
posudzovať podl'a zil<ona č. 2412006 Z.z. Rozhodnutie zo zisťovacieho konania sa stalo
právoplatným a vykonatelhým dňa 25.lo.2ol9.



Č. sp.3654/2020 - Č. z. 40558/2020/sU/3ó54 str' 2

Na stavbu bolo vyĺlané ľĺlzhtlĺltrutie o umiestncní stavby .lnestom, 
Ša|1,' Pod č'

3O526/2020/SU/1002 dňa 08.()6'2()20. ktoľc sa stalo právopllitrlým a vykonatel'nýrn dňa

t3.a7.2020.

a

Popis stavbY:

Účelom navrhovanej stavby je riešenie STL plynovodrr na pľepojenic sepaľačnej_nádrŽe

geotermálnej vody s mik.oĺ,ribínou umiestnenoí v kotolni CK 3l spolĺlčnosti MeT Šaľa'

spol. s r.o.
ďto.,obou ncbudú dotknuté ochranné pásma jestv. podzelnných inŽinieľskych sietí, rozvod

plýnu uu,t" vcĺlclrý sťrbcŽne s cxistujťlcim ľtlzt'otlĺltlt geotcnrlálnej vĺrdy'

iráalizácia pľeĺlnletnej stavby a jclrtl rlásledná prevádzka nelruĺle maĺ' Žiadny negatĺvny

vplyv na Životnc pľclstľedic. Zvýšcnínr ťlčinncjŠieho vyuŽiĺia geoteľmálnej eneľgic ĺlÔjde

k úsporám energie.
VonkajŠí areálový STL plynovod (30kPa) začina pri objekte Separačná stanica, potrubie

sa napojí na plánovane teclrnologicke zanadenie na suŠenie plynu, ktoý sa odparuje

zo separačnej nádrže geotennálnej vody. V mieste napojenía bude umiestnený gul'ový
uzáver, MK50. Potrubie klesne do zeme a bude vedené po strojovňu kotolne CK31.
Na fasáde strojovne potrubie stúpa na stľechu strojovne a bude súbeŽne vedené s potrubím
vykurovacej vody. Zo stľechy strojovne bude plynovod vedený na existujúci potrubný
most' Po potrubnom moste sa rozvod plynu privedie k objektu Kotolňa cK3l.
Rozvod plynu bucle ukorrčený v kotolni pred technologickým zariadením Mikľoturbína'
Parametre prepojenia:
- STL areálový plynovod - ó3x5,8 - HDPEIOO/SDRI l - 12l m - 30 kPa
- STL areálový plynovod - DN50 - ocel' tr' l l.353 - 90 - 30 kPa
Pri stavebných a montáŽnych prácach budú dodrŽané všetky zásady ochrany zdtavía
a bezpečnosti pri pľáci, ako aj príslušne STN a všetky súvisiace platné vyhlášky a právne
pľedpisy'

Pľe uskutočnenic stavby sa uľčujú tieto podmienky:

l ' Stavba bude uskutočnená podl'a projektovej dokurnentácie overenej v stavebnom konaní,
ktoru vypľacoval: Ing. Ákos Szabó _ HWGS, P. Pázmáŕn č.2l25l27,927 Ol Šal'a,
autorizovaný stavebný inŽinier, evidenčné číslo: 0629* A+5-7,2,5.
Projektová dokumentácia je prílohou tohto rozhodnutia, pľípadné zmeny nesmú byt'
vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úľadu.

2. Podľa $ 75 ods. l' stavebného zákona stavebník zabezpeči výýčenie pľiestorovej polohy
stavby na dotknutých pozemkoch právnickou alebo ťyzickou osobou oprávnenou
vykonávať geodetické a kaľtografické činnosti a autorizačne overenie vybraných
geodetických a kartograťrckých činností autorizovaným geodetom a kartografom.
Vytýčenie stavby bude zabezpečené v súlade s podmienkami rozhodnutia o umiestnení
stavby vydaného mestom Šaľa pod č.30526l2o2o/su/lOO2 dňa 08.0ó.2020, ktoré sa stalo
právoplatným a vykonatel'ným dňa 13.07.2020.

3' Pri uskutočňovaní stavby je nutne dodľŽiavat' predpisy týkajúce sa bezpečnosti pľáce a
technických zanadcni, najmä vyhlášky č. 14712013 Z. z.) ktorou sa ustanovujú
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdtavia pri stavebných pľácach a prácach
s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbomej spôsobilosti na výkon niektorých pľacovných
činností a dbat'na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

4. Pľi uskutočňovaní musia byt'dodržane príslušné ustanovenia $ 43d aŽ $ 43i stavebneho
zákona a vyhláŠky č' 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných



technických poži.adavkách na výstavbu a o vŠeobecných technických požiadavkách
na stavby užívane osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a oriántácie a príslušné
technické norĺny'

5' Stavba bude ukončená najneskôľ do dvoch ľokov od právoplatnosti stavebnéhopovolenia.

6' Stavba bude uskutočňovaná dodávatel'sky, dodávatel'om stavby bude spoločnosť TIG _HILL month, s'r.o., so sídlorn Partizánska č' 20, 927 ol'Š;lĹ'-lôó,"i7023 12l.Dodávatel' stavby musí zabezpečiť vedenie uskutočňovania stavby stavbyvedúcim.
7. Pripojenie na inŽinierske siete:
' Vonkajší areálový plynovoĺl začína 

-pri 
objekte Sepaľačná stanica, potrubie sa rrapojĺ

na plánované technolĺlgicke zariadónie ňu sušenie plynu, ttore ie separovanezo separačnej nádrže geotermálnej vody.

8' Všetky inštalačné pľáce musia uskutočňovat'odborní pracovníci.
9. Podmienky dotknutých orgánov a iné podmienky:

Pred uskutočnením zemných pľác stavebník zabezpečí vytýčenie podzemných vedenĺinžinieľskych sietí v mieste stavby a jej prípojok ich spľávcami.-Pľi kolízii s fýmitovcdeniami je stavebník povinný ĺór' 
_pľôo" 

začatím stavebných prác preložit,
na vlastné náklady.

Kr4iskÝ namiatkový úľaĺl Nitľa:' V pľípade zistenia archeologického nálezu, náiezca alebo osoba zoclpoveclnáza.vykoniwanie prác podl'a ustanovenia $ 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznánrinález najneskôr na druhy pľacovný deň iftajskému pamiatkovému úľadu Nitra a nálezponechá bez zmeny aŽ do obhliadky Krajským pamiätkovým úradom v Nitre alebo nímpoverenou odbonre spÔsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohláserria.Do vykonania obhliadky je nálezca..pwinný vykonatĺ všetky nevyhrrutné opatreniana záclľanu nálezu. 
-nuj,''a zabezpďit'_ ho proti poškodeniu, inehoánoteniu, znieeniu

a odcudzeniu' Aľcheologický nálezmôŽe vyzävihnút'a preĺniestniť z pôvodného miesta az nálezových súvisĺostí iba opľávnená osobá metódami archeologického výskumu.' DodrŽat' podmienky zäväzného stanoviska KPUNR-2ap/A328-2/44373/Cro zo dňa06.06.20t9.

.okľesneriaditel'stvoHu'ĺe'keprojektovejdokumentácii
nemá pľipomienky.

' Stanovisko oR HaZZ v Nitre pod č' oRHZ-NR2_2019/000655-002 zo dňa 17.06.2019.

Č. sp.3654/2a2o - Č. z. 40558/2o2o/su/3654

K pľojektovej dokumentácii
a súhlasí s pľojektovou dokumentáciou'

str. 3

al'a, odbor krízového ľiadenia nemá pripomienky

' Záväzné stanovisko č. oU-sA-oKR-2020/001426-002 zo dŕn22.Ol '2020.

Stanovisko k vyhodnoteniu zapracovania poĺlmicnok určených v rozhoĺlnutĺzo zist'ovacieho konania, vydane podt'a $ 38 oäs. a pĺsm' c) zákona č. 24/2006 Z.z.o posudzovaní vplyvov 
' 
na Životné prostľedie u o ,rn"nl a doplnenĺ niektorých zákonovv zneni neskoľších pĺedpisov (ďalej len,,zákon o posudzovaní,.) :' okľesný úľad Šaľa, odbor starostiivosti oživotne |rostredie, súhlasí so spôsobom
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Vysporiadania sa s podmienkami určenými V rozhodnutí vydanom v Zist'ovacom konaní č.
oU-sA_oSZP-20l9l0059ó3-l9-Ne Zo dňa 23.08'2019 knavrhovanej činnosti
a konštatuje, Že nezistil take skutočnosti, ktoré by boli v rozpoľe so zákonom
o posudzovaní vplyvov na životne prostredie a s rozhodnutím vydanom v zist'ovacom
konanĺ a ľelevantnými podmienkami určenými v predmetnom ľozhodnutí. Záväzne stanovisko pod č. oU-SA-oSZP-z020ĺ006664-002 zo dtn05.10.2020.

Vvjaclľenie podl'a $ 28 ods. l zákona č. 3(1412004 Z'z. o vodách:
' oU Šal'a z hl'adiska ochľany vodných pomerov . p.o;áĹióuóu dokumentáciou súhlasí.
' Stavba trude uskutočncná v sťrlaĺle s predloŽenou projektovou dokumentáciou, ktorú

r'ypľacoval lng. Ákos SzabÓ v apľíli 20l9'
' Vzjadrenie č' oU-SA-osZP-20l9/0052z5-2-Yegzodňa 1 l.06'20l9.
VviaĺlľeIlit': z lrl'aĺl i ska lrĺrsrlnrlárstv :l'

' Rea|izácia stavby nebude produkovať odpady obsahujúce nebezpečne látky, resp. odpady
kontamitlované nebezpečn;imi látkami. Všetky odpady budú zneškodňované na skládke
prísluŠllej stavebncj triedy v zmysle platncj legislatívy'

' okľcsrrý úľad Šal'a z hl'adiska oclpaĺlového ĺrospodárstva súhlasí s realizovaním stavby
podl'a predloŽenej PD.

' Podl'a $ ó ods. l Zákona o odpadoch je hierarchia odpadového hospodárstva záväzné
poradie týchto priorít:

a) predchádzanie vzniku odpadu,
b) prípľava na opätovné pouŽitie,
c) recyklácia,
d) iné zhodnocovanie, napr. energetické zhodnocovanie,
e) zneŠkodňovanie.

' Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podl'a $ 14 zákona
o odpadoch - Povinnosti drŽitel'a odpadu (v zmysle $ 77 ods. 2 zákóna o odpadoch je
pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stavebných prácach zodpovedná právnióká oroĎu
alebo fyzická osoba - podnikatel', pre ktoľú sa tieto pľáce v konečnom stádiu vykonávajú)'' oľgány štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle $ 99 ods. 1 písm. b) bď 5
zákona o odpadoch sa vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní, je potrebné
predloŽiť doklad o naloŽení so vzniknutými odpadmi.

' Dodržať všetky podmienky vyjadrenia pod č. oU-sA-oS ZP-2O1gl0o5242-z zo dtn
13.06.2019.

Vyjaĺlrenie oľgánu štátnej správy ochľanv prírody a krajinJ!
' Na dotknutom úz,emí platí prvý stupeň územnej ochrany, stavbou nedôjde k zásahu

do osobitne chľánených a záujmových území a objektov ochľany prírody a krá1ĺny'' Ak sa na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šal'a nachádzajú dreviny s obvodom kmeňa
nad 40 cm meraným vo výške l30 m nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou
nad l0 m2, ktoré budú bľániť ľekonštrukcii zariadenia, je podľa $ a7 oÁ. 3 zákona
o ochĺane prírody a krajiny potrebný súhlas na výrub od okľesného úradu Šaľa.' Ak sa na pozemkoch vo vlastníctve fyzických osôb alebo pľávnických osôb nachádzajú
dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výŠke l30 m nad zemou a súvislé
kĺovite porasty s výmerou nad l0 m2, ktoré budú brániť vo qýstavbe, je podľa $ 47 ods. 3
zákona o ochrane prírody a kajiny potrebný súhlas na qýrub od mesta Šaľa'' Pri ochľane stromovej vegetácie sa riadit'ustanoveniami STN 83 7010 ochľana prírody,
ošetrovanie, udľŽiavanie a ochrana stromovej vegetácie (platí pre zastavané územié obce),
a pri ukladaní inžinierskych sietí v blízkosti koľeňovej sústavy najmä kapitolou 4
Poškodenie drevín a pľevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach. Hĺbenie
yý,kopov sa nesmie vykonávat' v koreňovom priestore (d'alej v uvedenej STN časť 4'2.4
Hlbenie výkopov a 4'2'4.l ochľanné opatľenia).
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' Pri realizácii stavby nesmie dôjst'k poškodeniu alebo zničeniu drevín rastúcich mimo lesa(stľomov a kľov) v okolí stavebneho pozemku v zmysle $ 47 ods. l zákona o ochraneprírody a kľajiny. Dreviny nachádzajúce- sa v maňipulačnom priestore stavby budúchránené pľed poškodením alebo zničeňím (napr. dreven;1m debnením, zábradlĺm a pod.).Vprípade vykonávania činností vblízkosii ärevín postupovať podl'a STN 83 7010ochľana prírody ošetrovanie, udrŽiavanie u o"hrunu stromovej vegetácíe (platípľe zastavane územie obce), najmä kapitola 4 Poškodenie drevín a piwencĺa pľedpoškodením pri stavebných čimostiach'
' Podl'a $ 17 ods. 5 vy1rlášky MŽP SR č. 24l2}a3 Z.z. sa rez živých konáľov listnatýchdrevín s pľiemeľom viac ako 5 cm vykonáva vo vegetačnom ouaóuĺ od l ' apríla do 30.septembľa, najmä vjeho pľvej polovici, svýnimňou obdobia tvorby nou1'.I' listov.V inom ako vegetačnom období moŽno taký rcz vykonávať len ŕprípadoch ľezovpľodukčných ovocných dľevín alebo v prípadocĹ bezprostredného ohľozenia zdľavía aleboŽivota človeka, alebo značnej škody na májetku'' Vyjadrenie pod č' oU-SA-oszP-2}t9/Oošzqo-z zo dňa |3.06.2019.

' Uvedená stavba nie je v zmysle ,{koru č. 137/2ua Z.z. oovzduší v znení neskoršíchpredpisov (d'alej len ,,zákon o ovzduší") vymedzená aĹo zdroj znečistbvania ovzdušia
a z uvedeného dôvodu k vydaniu stavebnéňo povolenia nie je potrebný súhlas orgánuoclľany ovzdušia v zmysle zŕtkonao ovzdušĺ'' Stanovisko pod č. oU_SA-osZP-20lg/O052g5-2 zo dňa 1l.06,2019.

TiiY SĺJD $lovakia s.ľ.o.. Bľatislava:' V schválenej technickej konštrukčnej dokumentácii a v pľedpisoch použitých pľi návrhu
a posudzovaní zaľiadenia nedôjde k zmenám ovplyvňujúciľrr bezpeč'nost' iosudzovanehozanadenia.

' Budú dodrŽiavané ustanovenia vyhlášky MPSVR sR č. 50s/2 0O9 Z.z. v zneníneskoľšíchpľedpisov, predpisy, technické nonny tu uvedené.' Zanadenie /skupiny B písm. g. plynovod z nekovového materiálu/ môŽe byt,prevádzkované len na základe vykonanój úľadnej skúšky.' Dolržať všetky podmienky odborného stanoviska s 
"rr. 

e. 7rc5u7t58/50/19/GT/os/R
zo dňa 17.05.20119.

' Podl'a predloŽenejprojektovej dok"-..táĹ,ie výstavba nie je v kolĺzii s distribučn;fmielektľickými rozvodmi na dotknutých parcelách.' Protí uskutočneniu stavby nemáme Žiadne námietky.' Dodržať všetky podmienky vyjadľenia č. CD 53gg'8/20lg zo dňa 16.07.2llg.

SPľ _ distribúcia a. s.. Bľatislava:
' SPP_D s vydaním stavebného povolenia na uvedenú stavbu súhlasí, umiestnénie stavby

nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskýni zariaderriami v správe SPP_D.' Pľístrrp k akýnkoľvek technologickýrn zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia
s nimije prĺsne zakénaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzt'ahuje 

"yoňe 
pouoí"ni" sPP_D.' V zmysle $ 79 a $ 80 zákona o eneľgetike s_tavebuík nesmie bóz súhläsu prerĺĺdzkovatel.a

distribučnej siete v ochľannom a v bezpečnostnom pásme plynĺĺľenských zaľiadenĺvykonávat'činnosti, ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachtý' ĺrvalé porurty a pod'' !od!{ všetky všeobecne podmienky vyjádrenia č. TD/Ns/0467l202O/Pe zo dňa08.10.2020.
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7,( ^^,l^-l^.'^*ôl,Á r,^.l.ĺ xôňdl'.ĺ ._^l^x nostt oz ír..l..-ĺa -^ -írlt^_ ., č_l:.

V záujmových parcelách dotknutých stavbou sa inŽínierske siete v správe ZsVS, a.s.,

nenachádzajú. S vydaním stavebného povolenia súhlasíme.
DodrŽať podmienky vyjadrenia č. 47 9z9 12019 zo dňa 26.06.20|9.

Slovak Telekom a.s. Bľatislava:
V záujmovom územĺ nedôjde do styku so sieťami elektronických komtrnikácii (SEK)
spoločnosti Slovak Telekom, a.s' ďalebo DIGI SLOVAKIA s.r.o.
DodľŽat' podmienky uvedene vo vyjadľení č.6612026757 zo dŕn22.09.2020.

MICHLOVSKY. spol. s.r.o. Piešt'nnv - ORANGE SLOVENSKO a.s.:
, Y zžtujmovom území nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa orange Slovensko a.s
. DodrŽat' všetky podmienky rozhodnutia č. BA-329812020 zo dňa 07 .10'2020.

MENERT-TH ERM s.ľ.o.. Šaľa:. V lokalite, kde sa bude ľealizovat'horeuvedená stavba sa nenachádzajú tepelné siete, ktoré
sú k dnešnému dňu v spľáve našej spoločnosti.

' Vyjadrenie č.2012020 zo dňa 20.ol.2020.

SALAMON INTER|IET s. r. o. Šal'a:
. Súhlasíme s projektovou dokumentáciou, pri ľealizácii stavby dôjde do styku s STI

spo|očnosti SALAMON INTERNET' s.r.o.
. Existujťlce telekomunikačné zariadenia a infraštruktúra sú chránené ochrannýn pásmom

($ ó8 zákona č:. 35l/20|| Z'z.), zároveň je potrebné dodľŽať ustanovenia $ ó5 zákona
č.35ll20ll Z.z. o ochľane proti ruŠeniu.

. Stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác poŽiadať spoločnost' o výýčenie
polohy STI, pľiamo na povrchu terénu na základe objednávky a oznámiť začatie prác
v ochľannom pásme STI spoločnosti SALAMON INTERNET s.r.o.

. DodrŽat' zitkaz prechádzania ťažkými vozidlami alebo mechanizmami nad tľasou STI,
k;im sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.

. DodrŽat' všetky ďalšie podmíenky uvedené vo vyjadrení č. Sb 2204518 zo dňa
04.tt.20zo.

CableNet. s.ľ.o.. Galanta:. V záujmovom území uvedenej stavby sa nenachádzajú žiadne podzemné ani nadzemné
ľozvody v správe spoločnosti CableNet, s.ľ.o. s vydaním územného/stavebného povolenia
súhlasíme.

' Vyjadrenie zo dŕn22.0l.za20.

MsÚ Šal'a. oddelenie stľatégie a Eomunálnvch činností:
Referát investičných činností :
' Mesto Šal'a nemá nĺĺĺnietky k uvedenej investičnej činnosti z hl'adiska súladu s územným

plánom mesta a v zmysle predloženej projektovej dokumentácie so stavbou súhlasí'
. Zäroveň žiada, aby na ukladanie nových tľás boli využívané jestv. vlastné trasy, aby

v minimálnej mieľe boli znehodnocované nezastavané mestské pozemky trasami inŽ. sietí
a po ukončení výstavby pozemky dotknuté výstavbou boli vrátené do pôvodného stavu'

. ZÍlváznéstanovisko č. l45l9/20l9loSaKČ/34I6 zodňa ló.07.20l9'

Refeľát dopravy a technických činností:
. V dôsledku nutnosti zásahu do verejneho priestranstvaje stavebník povinný včas poŽiadat'

Mesto Šal'a - referát dopľavy a technických činností povolenie zvláštneho užívania
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veľejného priestranstva _ Vydanie rozkopávkoveho povolenia (podl'a rozsahu prác
požiadat' tieŽ o povolenie čiastočnej, resp. úplnej uzávierky miestnej komunikácie
a uľčenie umiestnenia a pouŽitia dočasneho dopr. značenia, k čomu je nutné pľedl oŽiť aj
nákres dočasného dopravného značenia.
V prípade zásahu do telesa komunikácie alebo chodníka musí byt'pri spätnej úpľave horná
asfaltovo-betónová vrstva vyhotovená v šírke jedného jazdného pruĹu, pri lhodníkoclr
v celej ich šírke. V úsekoch chodníka zo zámkovej d|ažby pred výkopôvými prácami
dlaŽba bude ľozobratá v celej šírke chodníka a po vykonäní prác 

_ 
uuae uvedená

do pôvodneho stavu.
DodtŽat' podmienky záväzného stanoviska č' l38l3l2ot9losaKČB2?4 Zo dňa
04.07.2019.

MsÚ Šal'a. oddelcnie spráw maietku a zariadenĺ mesta
' Na nelrnutel'nosti parc. CKN č. 24z4l3 sa nachádza.- spevnená plocha, prístupová

kornunikácia k Mestskej športovej hale (d'alej aj ako ,,MsŠHl' ), v časti kľiŽovania stävby
s prístupovou komrrnikáciou k MŠH rcalizovat'stavbu bez'r'ýkopovou metódou všade tam,
kde je to technicky moŽné.

' V prípade potreby zásahov do telesa prístupovej komunikácie k MsŠH fieto vykonať v čo
najmenšom moŽnom ľozsalru tak, aby bol zabezpečený neobmedzenÝ 

^ 
nepretrŽitý

prístup k MsŠH a následne vykonat' 
'iatnĺ 

úpravu'prístupovej komunikácie s vľchnou
betónovou/asfaltovou úpravou.

' Teľmín realizŕpie prác prerokovať so spľávcom vĺsŠH a informovať spľávcu
o plánovaných obmedzeniach, aby uŽívanie MsŠH bolo obmedzené v čo najmešej moŽnej
miere.

' Na parcele 242413 môže príst' ku kolĺzii trasy stavby s prístreškom vo vlastníctve mesta
Šaľa, ktory je vybudovaňý vedl'a Mestskej kolkárne i aĺeá|i ľvĺsŠH 

" ;lúä ako sklad
náradia. V pľípade kolízie je stavebník povinný zabezpečiť premiestnenie toho prístrešku
na vlastné náklady.

' V dôsledku nutnosti do zásahu do verejného pľiestľanstva je stavebník povinný včas
požiadať mesto Šaľa _ refeľát dopravy a technických činností povolenie zvláštneho
užív ania verej ného pľi estranstva _ vyd anie rozkopávkového povolenia.

' V prípade výkopových pľác v zeleni je potrebne zabezpečit'spätné zatrávnenie - postup
konzultovať so správcom mestskej zelene.

' Pľed realizáciou stavby poŽiadať spľávcu veľejného osvetlenia o vytýčení vedení
veľejného osvetlenia.

' Po zrealizovaní stavby a ukončení prác je potrebné na MsÚ Šaľa, oddelenie správy
majetku a zariadení mesta doľučiť geometrický plán skutočného zametania stavĹy zä
účelom zriadenia vecného bremena na nehnutel'nosti vo vlastníctve mesta 1vrátane
ochľanného a bbezpečnodtného pásma, ak sa zľiaďuje)' Zriadenie vecného bremena
podlieha v zmysle $ 4 ods. 3 písm. q) Zásad hospodárenía s majetkom mesta Šaľa
schváleniu Mestským zasfupitel'stvom v Šali.

' Súhlasí s investičnou činnostbu v zmysle predloženej projektovej dokumentácie stavby
v kat. území Šal'a.

' Dodľžať všetky podmienky stanoviska č. t23t6/2}l9losWaZM/29o6 zo dŤla04.06.2019.' Stavebník je povinný dodrŽať všetky podmienky uvedené v Zmluve o budúcej zmluve
o zriadení vecných bremien č). 464/2019 zo dtn |8.o7 '20lg.

Ďalšie ooĺlmienkv:
' Stavebný mateľiál a zariadenie staveniska budú umiestnené len na pozemku vo vlastníctve

stavebníka, resp' na pľenajatom pozemku'
' Pľed výjazdom vozidiel a ostatných mechanizmov zo staveniska na verejné komunikácie
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budú tieto očistené tak, aby nedochádzalo k znečist'ovaniu komunikácie, v prípade
znečistenia komunikácie stavebnik zabezpeč,i jej očistenie na vlastné náklady' Súčasne
bude dodrŽané VZN mesta Šal'a č' 7/2016 v pĺatnom znení o nakladaní s komunálnym
odpadom a dĺobným stavebným odpadom na území mesta Šal'a'
Stavebník ku kolaudačnému konaniu preukáŽe, ako naloŽil s odpadmí vzniknutýrni počas
výstavby'
Stavebník ku kolaudácii predloŽí doklad o výýčení stavby, zameranie stavby, doklady
o predpísaných skúškach.
Stavebník zabezpeč'í, aby sa počas realizácie minimalizovali negatívne vplyvy na okolie a
Životné prostredie a v plnom rozsahu bude znášať prípadne škody spôsobené stavebnou
činnostbu.

l0. Stavebník ku kolaudácii predložĺ doklady o oveľení vhodných sÍavebných výrobkov'
Na uskutočnenie stavby moŽno pouŽiť íba stavebný výrobok, ktorý je podl'a osobitných
predpisov vhodný na pouŽitie v stavbe na zamýšl'aný účel. Tieto doklady sú súčastbu
dokumentácie uloženej na stavbe.

1 l. Stavebník je povĺnný oznámit'stavebnému úradu teľmĺn začatia stavby a je povinný
stavbu viditel'ne označit' štítkom,,Stavba povolená'',

12. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby výstavbou čo najmenej rušil uŽívanie susedných
pozemkov a stavieb a aby vykonanými prácami nevznikli škody' ktorým moŽno zabránit'.
Prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstľánit' na vlastné nĺĺklady.

13. Stavebníkje povinný od prvého dňa prípravných prác až po ukončenie stavebných prác
viest' stavebný denník, ktoý je súčast'ou dokumentácie uloŽenej na stavenisku. Stavebný
denník predloží ku kolaudácii stavby.

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

15. Stavebník všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená, je povinný plnit' a
po doručení tohto povolenia ich brat'na vedomie s t;im, Že sa ich plniť zavŕizuje.

Účastníci konania:

- MeT Šal'a spol. s.r'o., Mesto Šal'a, ZdruŽenie domových samospráv; Zainteresovaná
veľejnost'; Ing' Akos Szabó - HWGS; TIG-HILL month, s.r.o., Šaľa; vlastníci susedných
pozemkov a stavieb na nich register "C'' a pozernkov register ''E'' v katastrálnom území
Šal'a'

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:

V priebehu stavebného konania bolí uplatnené pripomienky ZdruŽenia domových samospráv
(ZDs)' so sídlom Rovniankova č. 14, 851 02 Bratislava (písomnost' zo dťl'a 06'10.2020,
doručená elektronicky dňa 07,10,2020), ktoré je účastníkom konania z dôvodu, Že mu toto
postavenie vyplýva z osobitného predpisu (zákon č' 24l2a06 Z.z. o posudzovaní vplyvov
na Životné prostredie a o Zmene a doplneni niektoľých zákonov v znení neskorších
pľedpisov):

a) K prednetnej stavbe ,,Rekonštrukcia zariadenia na využitie energie geotermóInej vody -
Plynoinštalócia - pľepojenie CK 3I _ Separačnó stanica GTV" bolo vykonané zist'ovacie
konanie zgkončené rozhodnutím, v horom si Združenie domových samospróv uplatnilo
pripomienĺql' Podľa $ 24 ods. 2 poslednd veta zókona EIA č. 24/2006 Z. z. sú minimólne
v rozsahu uplatnených pripomienok priamo dotknuté próva a opróvnené zúujmy
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Združenitl domových samospráv' Podl'a ý l40c ods. I Sĺavebného zákona je rozhodruúie
zo zi'sĺ'ĺlvacieho konania podkladom pre každé povoľovacie konunie, teda aj predmetné
sĺavebné konanie' Vzhl'adom Íra uvedené, pripomienky uplatnené v zist'ovacom konaní
deJinýú environmentólne próva a zdýmy núšho zĺlruženia priamo dotknuté
umiestňovanou sÍavbou; zapracovaníe a zoltl'cĺlnenie Íýchto pripomienok a požiadaviek
do pľojektovej ĺlokumentócie pre stavebné ľozhodnutie žiaĺIame vyhoĺInotiĺ' jednotlivo.

Stanovisko stavcbného úradu:
PoŽiadavka sa zamieta

Q Žtadame pľedložit'poNrc]enie o splnení podmienky dostatočnej dopľavnej kapacitnosti a že
sa na predmelnťt sĺ.avbu nevzt'ahujú usĺanovenia $ 19 cesĺného zdkona o buclovaní
dosĺatočne dopravne kapacitnej cestnej infrašĺrukttiry; žiadame predložit' stanĺsvisko, že
navrhované dopravné riešenie je dostatočné'

Stanovisko stavebneho úradu
PoŽiadavka sa zamieta.

Q Žiatlame preukázaĺ'splnenie zóujmov ochrany vôĺl predložením rozhodnutia poĺll'a $ t6a
Vĺldného zákona.

Stanovisko stavebného úradu:
Požiadavka sa zamieta.

ď Žĺadame preukózat'doĺJržanie zdkonom chránených záujmov podl'a s 18 ods. 5 a/alebo
s 65 Vodného zókona vyjadrením orgdnu štótnej vodnej správy a správcu dotknutého
povodia.

Stanovisko stavebneho úradu:
PoŽiadavka sa zamieta.

e) Žiadame predložit' projekt preventívnych a kompenzačných environmenĺáĺnych opalrení
v súvislosti s predmetnou stavbou podl'a $ 3 ods. 5 zákona oPK č. 543/2002 Z.z.

Stanovisko stavebného úľadu:
PoŽiadavka sa zamieta.

.ĺ) Žiadame preukazat'splnenie všeobecnej požiadavky na projekciu stavieb podľa f 47 písm'
e) a písm. j) sĺavebného zúkona: ,,Stavby sa musia navrhovat' tak, aby boĺi po celý čas
životnosti v súlade so zókladnými požiadavkami na stavby, so zastavovacími podmienkami
a aby boli zhotovené z vhodných stavebných výrobkov a pritom aby technicky systém
budouy v rcimci techniclcych, funkčných a ekonomicbých možností umožňovaĺ dosiahnut'
nciklaclovú eÍbkĺívnost'ĺ,zhl'uclom na kIimatické poďmienbl, umiestnenie stavby a spôsob jej
užívania, najmci využitím vysokoúčinných alteľnatívnych energeticbých sysĺémov
založených na obnoviteľných zdrojoch eneľgie a aulomatizavaných riadiacich'
regulačných a monitorovacích systémov; ĺlispozičné a pľevcidzkové riešenie stctl,h}, čo

čo najlep.ýie v-vužilo slnečné žiarenie a denné svet|o" preukázať splnenie
podmienky podl'a ý 47 písm. e) a písm' j) Stavebného zdkona odbornými výpočtami
preukazujúcimi najlepšie zohľadnenie miesĺnych kĺimaticlrych pomerov stavby. Uvedené
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všeobecné požiadavky na projekciu stavieb žicldame riešit' prĺrodnými opatľeniami
v zmysle bodu h q i ĺahto vyjadrenia.

Stanovisko stavebneho úradu:
PoŽiadavka sa zamieta.

g) Podľa $ 46 ods. ! Stavebného zókana je pľojektanĺ povinný spracovat' pľojeh v súlade

s $ 45 ods, 2 Stavebného zókona, ktoľého súčast'ou teda majú byť aj ,,vypracovanie
projekĺu .stavieb potrebného na vydanie stal,ebného povolenia vrátane statickych a
dynamicbých výpočtov konšÍrukcií stavieb cĺ prĺýektol,ého energetického hoĺJnotenia";
pričom podl'a $ 62 ods' l písm' b) Stavebného zĺjkona mal stavebný úrad overit' úplnost'

takejto projektovej dokumentácie. Tieto výpočý zároveň dokladuili splnenie minimdlnych
požiadavok nq projekciu stavieb podl'a ý 47 Stavebnéhtl zúklna'

Stanovisko stavebneho úľadu:
PoŽiadavka sa zamieta.

L Požadujeme skonlrolovat' hydratlicl<y výpočet prietokových množstiev vodných stavieb

majúci charakter dynamického výpočtu konšĺľukcie vodných sĺavieb, ktorý má vplyv napr.

na uľčenie správneho profilu vodných stavieb (nielen vel'kost', ale aj nar napríklad
potrubí), pričom vypočílava priebeh prietoku vôd vo vodných stavbdch počas
relevantného času. Z environmentólneho hl'adiska má tento výpočet vpĺyv na nasledovné:

i. preukdzanie, že stavbaje správnym spôsobom pripojencÍ a zĺjsobovanó vodou
ii. preukázanie, že stavba je napqiend na funkčnti a eko\ogickú kanalizóciu

splaškových vôd
iii. zabezpečene plynulého odtoku dažd'ových vôd v čase a prevencia nópoľových či

povodňových vĺn s prípadnýnl poltžitím vhodného technického riešenia tzv.

odtokových bŕzd
lr,. zabezpečenie pľimerane.j hydraulickej sily v oRL a tak overenie jej účinnĺlsti

v celom priebehu času
v' pľípadné prehodnotenie veľko,sti vodných stavieb (napr. veľkost' potrubia a

reĺenčnej nódrže), kde sa dá dosiahnut' ich objemové zníženie a tak aj men.ší

nápor na záber pôdy či menšie nóroĺry na vstupoch do výroby ýchto vodných

stavieb.
Tieto výpočty majú byť súčast'ou DSP podľa S 45 ods. 2 písm. c) Stavebného zákona'

Stanovisko stavebneho úradu:
PoŽiadavka sa zamieta.

2. Pĺlžaĺlujeme výpočel energetickej efektivity v znlysle vyhlášok č. 35/2020 Z'z., č. 324/20I6
Z.z. a 364/20]2 Z.z., ktorým sa vykonávajú zákony o energetickej hospodárnosti
a certifikócii budov č' 318/2019 Z.z., 300/2al2 Z.z' a č. 555/2005 Z'z. Sričasťou DSP majú

byt' nĺĺsĺedovné výpočĺy ako súčast' projektového energetického hodnotenia podl'a s 45

ods. 2 písm' c) Stavebného zókona:
vi. tepelnotechnicky návrh a posúdenie stavebných konštrukcií budovy (zókladné

údaje, posúdenie tepelnotechniclqch vlastností a hodnotenie podlh EN STN)

vii' energetické posúdenie technického systému budovy a stanovenie potreby tepla
u energie pre jednotlivé ĺldberné miesta a energetické nosiče

viii. posúdenie globóIneho ukazovatel'a výpočtotn potreby dodanej energ.ie, primĺirnej
energie a emisií Coz,

ix. minimólnych tepelnoizolačných vlastností výpočtom (max. hodnota U)
)c. uľčenie minimálnej teploty vnútorného povrchu
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xi. vypočítanie priemernej výmeny vzduchu
Žiatlame overiť, že prísľušné výpočty vrĺiĺane hydrauĺiclcych výpočtov prietokových
množstiev a energetickej eJ'ektivity boli súčast'otl projekĺovej dokumentdcie, že sĺavby
svojim vyhotovením ýmto výpočĺom reáĺne svojou prevcidzkou zodpoveĺlajú a vyhovujti
a teda neohrozujti zóujľny podl'a osobitných zdkonov'

Stanovisko stavebného úradu:
PoŽiadavka sa zamieta

h) Žiadame adelĺváĺne slavebnému konaniu preukózat' splnenie povinností vyplyvĺliúce
zo zókona o odpadoch č. 79/20I 5 Z,z.
(ĺtĺĺ1lĺ iil.t'lľĺ!)&1]|!!:()!r!|ľĺ,ll,:k 1rlĺlllikul,.-! 111!1411l'pĺlt'iľlltltlĺi'1lĺnlltikutelQ.

Stanovisko stavebneho úradu:
Požiadavke bolo vyhovené.

S ľealizóciou stavby ,, Rekonštrukcia zariadenia na využitie energie geoteľmálnej vĺlĺľy -
Plynoinšĺalócia prepojenie CK3I _ Separac|nĺj sĺanica GTV" súhlasíme; do podmienok
s t uve b n é ho pov o l e ni a ž i a dam e zahr ntit' na s l e dov n é po dmie nlgl :

t) Upravy saĺlovými úpravami v zmysle melodilql Štundardy minimólnej vybavenosti obcí,
Bratislava 20I0 (hĺlll,y;/1yly,wLllllllpp;k,!]!i1]!,:iIgĽ-!y-Q:-!-:l$-LĽb!!.,1-:J!žsa!]s72!!!Jlu!!aL:-
metodicke-4;1191'49-4!9-oznclmctu!L;!-(J!?Q||i)*kĺl,pabaľ;tlp!!!!:ĺl:3tlĺtl!ttlg!alL!I!2!Ľ!!]!ui.-
!ú!i_pĺu.!-.? j.aj!r) tak, aby budované prvw pre obnovtt biodiverzity v rómci 

'gflgvých 
a

terénnych úprav znížovali tepelné napcitie a podporovali milcroklímu v aredli.

Stanovisko stavebneho úradu:
PoŽiadavka sa zamieta.

2) Zókladnými výpočtami vodohospoddrskych stavieh dokladovaĺ' ekologickti slabililu et

odĺokové pomery v území tak, aby projekt súčasne splňal metodiku Európskej komisie
PR.RUCKA NA PODPORU WBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA
RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍR)DNE V)DY V EUR)PE (ft1'1!.p-'/i4lľt'1lt.1U1'8!!i!k

ĺ k J i I e s /ĺly;e!s' ll ly ľ' - ! l ! u t l. i l 4 ĺyýt t n l # 2 )'

Stanovisko stavebneho úradu :
Požiadavka sa zamieta.

3) Strechy budov zrea\izovat'ako zeĺené vegetačné strechy.

Stanovisko stavebného úradu
PoŽiadavka sa zamieta.

1) Zrealizovat'zelené (vegetačné)fasády alebo predsadené zelené vegeĺačné.fasády.

Stanovisko stavebného úradu:
Požiadavka sa zamieta.

5) Aptikovanie materióĺov zo zhodnotených odpadov s novým eko dizajnom ako zodpovedný
prístup k obehovému hospodórsrvu pre riešenia stavby (napr. retencia, zlepšenie
infilĺrácie - strechy, komunikdcie, chodníIq,, paľkovacie plochy, sadové úpravy) a lo
využitím dielcov a materidĺov zo zhodnotených odpadov s drenážnott funkcionalitou, ktoré
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zqbezpeči(t minimólne 80%o podiel pľiesakovej plochy a preukózatel'ne zaĺJržania
minimálne 8 l vody/m2 po ĺlobu prvých I5 min. dažd'a a znižia lepelné nap(jÍie v danom
území (\t:\.'..]!.\ĺĺllt,,.t1ll'ĺtt'1'4!91l1tľ' ĺll':< !ilľl ľťlĺ,!lt'tltt tlĺtt:hu 14|1).

Alteľnatívne žiadame asfaltové pĺochy zrealizovat' z vodopriepustného asÍbltu a hetónu, ktoré
umožnia ai priamu inĺiltrdctu daždĺlvých vôd; kanalizácicl bltde zachovanci.

Podl'a tizemného pIdnu je potľebné parkovacie miesĺa realizovat' z vodopriepustných
materiálov'

Stanovisko stavebného úradu:
PoŽiadavka sa zamieta

6) Zabezpečit' separovaný zber odpadĺl; v dostatočnom množslve zubezpečiĺ' umiestnenie
zberných nódob osobitne pre zber''
. komllncíIneho zmesového odpadu označeného cliernou /ilrbou,, kovov označeného červenouJärbou
. papiera označeného modroufarbou
. skla označeného zelenou.farbou
. plastov označenéhĺl žltouJhrbou
. bio-odpadu označenéhĺl hnedoufaľbou

Stanovisko stavebného úľadu:
PoŽiadavka sa zamieta'

Zároveň Vds v súlade s $ 2J ods.l Spróvneho poriadku žiadame o doručenie elektronickej
kópie spisu (skenu) resp' jeho časĺí v rozsahu týkajúcich sa nami upĺatnených pripomienok,
t,j.

i
ii
iii

Koorĺlinqčnó situdcia
Sprievodná sprdva
Písomné vyhodnotenĺe spôsobu zapracovania podmienok z rozhodnutia EIA spolu
so stanoviskom príslušného orgónu podľa $ ]40c ods. 2 Stavebného zdkona
Preukĺjzanie dostatočne.i dopravnej kapacity dopravného napojenia
Sprievadná spróva lýkajúca sa odpadového hospodóľsua a jeho zabezpečenia
Sprievodnd správa ýkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (oRI'), cestnej zelene,
odtoku z povrchu komunikócii, vyhodnotenie možnosti použitia dľenážnej dlažby
Pľeukázanie dos tatočn ej dopravnej kapac ity dopr avného napoj enia
Sprievodná spróva ýkajúca sa naplnenia zóujmov podl'a Vodného zákona
a rozhodnutia podľa $ I6a Vodného zdkona
SprievodnĺÍ správa ĺýkajúca sa napľnenia požiadaviek čo najlepšie zohľadnit' miestne
klimatické pomeľy stavby a zqpracovanie Adaptačnej stratégie SR

Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviest'v rozhodnutí, S podkladmi
rozhodnutia žiadame byť oboznámení pred samoĺným vydaním rozhodnutia a nósledne sa
knim podľa $ 33 ods.2 Spróvneho poriadlcu vyjadríme. Rozhodnutie ako aj ostatné
písomnosti žiadame doručovat' v zmysle ý 25a Sprdvneho poľiadku do elektľonickej
schrónky nášho združeniu na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk: listiny
vpapierove.i Jilrme nezasielat'. Toto podanie písomne potvrdíme poĺlľa $ 19 ods, 1

Spróvneho poriadku cesĺou elektronickej podatel'ne na ústľednom portóIi verejnej spľávy
slovensko.sk.

iv.
v.

vi.

vil.
viii,

tx.

Stanovisko stavebného úradu:
Požiadavka sa zamieta'
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Stavebník pod č. 508/2020/PJ zo dňa 12.10.2020 doručil tunajšiemu stavebnélnu írradu dňa
13.l0.2020 stanovisko k vyjadreniu účastníka konania.

Stavebný úrad pľedloŽene pripomienky povaŽuje za neakceptovateľné, ich vyhodnotením sa
podrobnejšie Zaoberá v odôvodnení tohto rozhodnutia.

Záväzne stanoviská dotknutých orgánov sú zohl'adnené v podmienkach stavebného povolenia.

Podl'a $ 67 ods' 2 stavebného zákona stavebné povolenie stľatí platnost', ak sa so stavbou
nezačalo do dvoch rokov odo dňa, ked' naĺlobudlo právoplatnost', pokial' stavebný úľad
v odôvodnených prípadoch neuľčil nazačatie stavby dlhšiu lehotu'

Stavba nesmie byť začatá, pokial'stavebné povolenie nenadobudne pľávoplatnost'/$ 52
zákona č. 71/1967 Zb, o správnom konaní (správny poriadok) v znení ncskorších
pľeĺlpisov/.

Podl'a $ 70 stavebného zákona je stavebné povoleniezá.ľäizné aj pľe právnych nástupcov
konania.

Odôvodnenie:

Spoločnost'MeT Šal'a, spol. sr.o'' so sídlom ul' Kvetná č.4,927 0l Šaľa, lČo: :q ll5 l6l,
poĺlala dňa23'o9'2020 žiadost'o vydanie stavebného povolenia na uvedenú líniovú stavbu;
týmto dňom bolo začaté stavebné konanie.

Pre navrhovanú stavbu sa uskutočnilo zisťovacie konanie, po ukončení ktorého vydal
okresný úrad Šal'a, odbor staľostlivosti o životné pľostredie, ako pľíslušný oľgán štátnej
spľávy na posudzovanie vplyvov na Životné pľostredie (EIA) rozhodnutie č' OU-SA-OSZP-
20l9l005963-l9-Ne zo dňa 23.08.2019, podl'a ktoľeho sa navrhovaná činnosť nebude
posudzovat' podl'a zäkona č,' 24/2006 Z.z- Rozhodnutie zo zist'ovacieho konania sa stalo
právoplatným a vykonatel'ným dňa 25.l0.20|9.

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby mestom Šaľa pod č.
30526l2020/SU/l002 dňa 08.06.2020, ktoré sa stalo právoplatným a vykonatel'ným dňa
t3.o7.2020.

Stavebník k Žiadosti o stavebné povolenie dŕĺa 29.09.2020 predloŽil vyhodnotenie spôsobu
zapracovania podmienok určených v ľozhodnutí okĺesného úľadu Šaľa, odboru starostlivosti
o Životné prostredie č. oU_sA-osZP-2oI9l0059ó3-19-Ne zo dňa 23.08.2019.

Stavebný úrad oznámi| začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a
dotknut;ým orgánom aorganizétciám v súlade s ustanovením $ ól ods. l a ods. 4 stavebneho
zákona verejnou vyhláškou, zároveň nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym
zísťovanim ĺa20.10.2020, o ýsledku ktoľeho bol spísaný zäznam.

V oznámení stavebný úľad upozornil účastníkov konania, Že svoje námietky a pripomienky
k Žiadosti môŽu uplatnit'najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak Že sa na ne neprihliadne.
Na pripomienky a námietky, ktoľé boli alebo mohli byt uplatnené v územnom konaní alebo
pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada. TaktieŽ uviedol, Že v rovnakej lehote
rnôžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán v uľčenej alebo
predlŽenej lehote neoznámi svoje stanovisko kpovoľovanej stavbe, podl'a $ 6l ods.6
stavebného zákona má sa zaÍo,že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí'

Stavebný úrad v zmysle $ l40c ods. 2 stavebného zžlkona spolu s oznámením o začatí
stavebneho konania poslal príslušnému orgánu okľesnému úľadu Šal'a, odboru sarostlivosti
o životné prostredie kópiu Žiadosti o vydanie stavebného povolenia, pľojektovu dokumentáciu
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a vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí vydanom

V Zist'ovacom konaní.

Stavebný úrad v uskutočnenom SpľáVnom konaní preskúmal predloŽenú Žiaclost' z hl'adísk

uvedených v $ 62 stavebného záŔona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými

orgánmi a organizťlctami a zistí|, Že jej rea|izáciou alebo uŽívaním nie sú ohĺozené zŕtujmy

chiánené stavebným zákonom, predpismi vydarrými na jeho uskutoónenie a osobitnými

predpismi, nie sú ohľozene záujrny spoločnosti ani neprimeľane obmedzenÓ či ohrozené práva

a opľávnene záujmy účastníkov konania'

Stanoviská oznámili:
- Kĺajský pamiatkový úrad Nitľa,
_ okresné riaditel'stvo Hasičského a záchramého zboru v Nitre,
- ľÚv SÚD slovakia s'ľ.o'' Bratislava,
_ okľesný úrad Šaľa, odbor krizového riadenia,
- okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP,
- Zäpadoslovenská distribučná, a.s', Bľatislava,
_ SPP - distribúcia a.s., Bratislava,
- Západoslovenská vodáľenská spoločnosť, a.s., Saľa'
_ Michlovský, spol. s.r.o., Piešťany,
_ MENERT-THERM s.r.o., Šal'a,
- SALAMON INTERENT, s.ľ.o. Šaľa,
- CableNet, s.r.o., Galanta,
- Slovak Telekom a.s. Bratislava,
- MsU Šaľa, oddelenie stľategie a komunálnych činností:

referát investíčných činností,
ľeferát dopravy a technických činností,

_ MsU Šal'a, oddelenie správy majetku a zariadenĺ mesta

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predloŽených stanovísk dotknutých orgánov a

oľganizácií poŽadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie poŽiadaviek vlastníkov a

'piáu"ou 
inžinierskych sieti a ich stanoviská a poŽiadavky zahrnul do podmienok tohto

ľozhodnutia.

Stavebník k žiadosti predloŽil nasledovne doklady: projektovú dokumentáciu, kópiu zmluvy
o budúcej zmluve o ziadeni vccných bremien č' 46412019, kópiu katastľálnej mapy,

rozhodnutia, stanoviská, vyjadľenia, súhlasy dotknutých orgánov, vyhodnotenie zapracovania

podmienok uvedených v rozhodnutí zo zisťovacieho konania a doklad o uhradení správneho

poplatku,

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a

podmienky územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu

štavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bľánili vydaniu stavebneho povolenia, preto

rozhodol tak, akoje uvedené vo výľoku tohto rozhodnutia'

Rozhodnutie o nĺ{mietkach a nľinomienkach účastníkov konania sa odôvodňuie takto:

V priebehu stavebného konania bolo predloŽené vyjadrenie účastníka konania, ZdrtlŽenia

domových samospľáv, so sídlom Rovniankova č. 14, 851 02 Bratislava (písomnosť zo dňa

06.10.ž02q doručená elektronicky na stavebný úľad dňa 07.10.2020), ktoľé je účastníkom

konania z dôvodu, že mu toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu (zákon č. 24l20a6

Z.z. o posudzovaní vplyvov na Životne pľostľedie a o Zmene a doplnení niektoých zákonov

v zneni neskoľších predpisov)'
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Stavebník dŕn 13.l0.2020 doručil stavebnému úľadu vyjadrenie k uplatneným pripomienkam
zainteresovanej verejnosti, Združenia domových samospráv - v predložených pripomienkach
ZdruŽenia domových samospľáv je uvedene:

Združenie domových samosprdv si ako dotknutá verejnost' v predmetnom stavebnom konaní
pre stavbu ,,Rekonštrukcia zariadenia na využitie energie geotermólnej vody
Plynoinštalácia _ prepojenie CK 3l _ Separačnó stonica GTV" uplatňuje svoje prĺiva za
účelom kontroly spĺnenia verejných zóujmov životného prostredia. Podl'a $ 17 zókona
o životnom prostredí č. 17/l992 Zb. ,,(l) Každý je povinný, predovšetlEm opatreniami priamo
pri zdroji, predchódzat' znečistbvaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia a
ľninimalizovat' nepriaznivé dôsledlql svojej činnosti na životné prostredie. (2) Každý, kto
využíva územia aleho prírodné zdroje, projektuje, vyknndva alebo odstraňuje stavby, je
povinný také činnosti vykondvat' len po zhodnotení ich vplyvov na životné prostredie a
zat'aženie územia, a to v rozsahu uslanovenom ýmĺo zákonom a osobitnými predpismi. (3)
Každý, klo hodlá zaviest' do výroby, obehu alebo spotreby^ technológie, výroblcy a tdttE, alebo
kto ich hodlĺi dovážat', je povinný zabezpečit', aby spĺňalĺ podmienky ochľany životného
prostredia a aby v prĺpadoch ustanovených ýmlo zákonom a osobitnými predpismi boli
posúdené z hl'adiska ich možných vplyvov na životné prostľedie. " ' Podľa $ 66 ĺltls. I písm' b)
je stavebný úrad povinný overit' splnenie zóujmov životného prostredia; v tomto smeľe
žiadame v stavebnom konaní overit'aj nasledovné environmentólne zdujmy:

a) K predmetnej stavbe ,,Rekonštrukcia zariadenig na využitie energie geotermtŕInej voĺIy
- Plynoinštaldcia - prepojenie CK 3I _ Separačnó stanica cTV" bolo vykonané
zist'ovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom si Združenie domových samospráv
uplatnilo pripomienlql' Podľa $ 24 ods. 2 posledná veta zúkona EIA č' 24/2006 Z. z. sú
minimólne v ľozsahu uplatnených pľipomienok priamo dotlvluté próva a oprávnené
záujmy Združenia domových samospráv' Podĺ|a $ I40c ods. ] Sĺavebného zákona je
rozhodnuĺie zo zisťovacieho konania podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj
predmetné stavebné konanie' Vzhl'adom no uvedené, pripomienky uplaÍnené v
zist'ovacom konaní detinujú environmentdlne próvo a zóujmy nóšho združenia priamo
dotknuté umiestňovanou síavbou; zapracovanie a zoh!,adnenie týchto pripomienok a
požiadaviek do projektovej dokumentócie pre stavebné rozhodnutie žiaďame
vyhodnotit' jednotl ivo.

Stanovisko MeT Šaľa. spol. s r.o.:

Podmienky určené v rozhodnutĺ č. oU-sA-osZP-2019/005963_19_Ne zo dňa 23.08.2019
zo zistbvacieho konania navrhovanej éinnosti, k stavbe ,,Rekonštrukcia zariadenia na
vyuŽitie energie geotermálnej Vody - Plynoinštalácia - prepojenie CK 3'ĺ _ Separačná
stanica GTV", podl'a zákona é' 2412006 Z.z. Zákon o posudzovaní vplyvov na Životné
prostredie a o zmene a doplnení nĺektoých zákonov, boIi zapracované do projektovej
dokumentácĺe pre stavebné povolenie. V súlade s $ 140c stavebného zákona boli potrebné
dokumenty (vrátane vyhodnotenia jednotliuých podmienok ElA) zaslané na okresný úrad
Sal'a, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Stanovisko stavebného úľadu:

okresný úľad Šaľa, odbor staľostlivosti o ŽP vydal v zist'ovacom konaní rozhodnutie pod č'
oU-SA-oSZP-20l9/0a5963-l9-Ne. za dňa 23.08.2020 pre uvedenú stavbu, podľa ktorého
stavba sa nebude posudzovať podl'a ustanovení zákona č,. s 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na Životné prostľedie v zneni neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon
o posudzovaní"). Podkladom pre rozhodnutie boli návrhy a vyjadrenia účastníkov konania,
stanoviská dotknutých orgánov, predložený materiál _ oznámenie o zmene navrhovanej
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činnosti a skutočnosť spľávnemu oľgánu známa' Že sa jedná o ľozšíľenie jestvujúcej

navrhovanej činnosti. V zisťovacom konaní v zmysle $ 24 zákona č. 2412006 Z.z. dotknutá
verejnost' - ZdrlŽenie domových samospráv (d'alej ZDS) prejavila záujem-na navrhovanej
činn-osti preclloŽením vyjadrenia s pripomienkami, S ktonŕmi okľesný úrad Šal'a sa zaoberal
jednotlivo vo svojom rozhodnutí'

Spľávny oľgán opodstatnené poŽiadavky a pripomienky vypl;ývajúce Zo stanovísk dotknutých
orgánov azvyjadrenia ZDS akceptoval azapÍacoval ich do podmienok svojho ľozhodnutia.
Po vyhodnotení pripomienok ZDS a vyjadrení navľhovatel'a k predmetným pľipomienkam
správny orgán dospel k záveru, Že väčšina vznesených pripomienok je bezpredmetná
a neopodstatnená a nesúvisí s charakterom navrhovanej činnosti.

ZDS proti rozhodnutiu okĺesného úradu Šal'a podalo v zákonnej lehote odvolanie. odvolací
oľgán, okresný úrad Nitra, odboľ opľavných pľostriedkov, ľeferát starostlivosti o Životné
prostredie vydalo rozhodnutie v odvolacom konaní, v ktorom zamietol odvolanie ZDS
s odôvodnením a skonštatoval, žc zo strany prvostupňového správneho orgánu nedošlo
k porušeniu hmotnopľávnych predpisov, že s predmetnými pľipomienkami prvostupňový
správny oľgán vo svojom rozhodnutí sa zaoberal jednotlivo, aj s uvedením vyjadrenia
navrhovateľa a tieto pripomienky vyhodnotil jednotlivo. PoŽiadavky, ktoré boli vyhodnotené
ako bezpľedmetné, netýkajú sa zmeny navrhovanej činnosti (napľ. poŽiadavky ohl'adom
parkovacích miest, verejnej hĺomadnej dopravy, dopľavné napojenie a iné) a preto tieto
poŽiaĺlavky nie je možné zohl'adniť.

Nakol'ko odvolací oľgán potvrdil rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní a odvolanie ZDS
zamietol, ľozhodnutie okľesného úľadu Šaľa sa stalo právoplatným a vykonatel'n;im dňa
25.10.2019.

Stavebník, spoločnost' MeT Šal'a, spol. s r'o. podal Žiadosť o stavebné povolenie spolu
s pľojektovou dokumentáciou pre stavebné konanie, ktorá bola vypracovaná v súlade a
.o 

'ohl'udn"ním 
podmienok uvedených v rozhodnutí okresného úradu Šal'a zo zistbvacieho

konanía' Zéroveň dňa 29.09.2020 predloŽil písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania
podmienok určených v rozhodnutí zo zist'ovacieho konania, ktoré násleĺlne stavebný úraĺl
v súlade s ustanovením $ 140c ods. 2 stavebného zŕlkona spolu so Žiadosťou o povolenie
stavby, oznámením o začati stavebného konania a projektovou dokumentáciou zaslal
okľesnému úradu Šal'a, odbor starostlivosti o životné prostredie.
Pľíslušný organ následne dňa 05.10.2020 vyda| záv'ďzné stanovisko č. oU-sA-oSZP-
2020l0a6664-O02, v ktorom súhlasí so spôsobom vysporiadania sa s podmienkami určenými
vrozhodnuti vydanom vzisťovacom konaní kzmene navrhovanej činnosti akonštatuje, Že
nezistil také skutočnosti, ktoré by boli v rozpore so zákonom o posudzovaní, s ľozhodnutím
vydanom v zistbvacom konaní a relevantnými podmienkami uľčenými v pľedmetnom
rozhodnutí.

Podľa $ l40c ods. l stavebného zŕlkoĺa ,,Ak sa pre začatie územného konania, stavebného
konania alebo kolaudačného konania vyžaduje ako jeden z podkĺadov pre jeho začatie
rozhodnutie podľa osobitného predpisu, je také rozhodnuĺie použiteľné ako podklaĺI v každom
z týchto konaní týkajúcom sa loho istéIto využívania územia alebo tej istej slavby, ak
v niektorom nóvrhu na začatĺe ĺohto konania nedôjde k zmene v predmete konania
v porovnaní s predmetom zist'ovacieho konania alebo posudzovania vplyvov na životné
prostredie podl'a osobitného predpisu. "

Nakol'ko v rozhodnutí zo zisťovacieho konania už boli pripomienky ZDS vyhodnotené
jednotlivo a väčšina vznesených pripomienok bola bezpredmetná a neopodstatnená

a nesúvisela s chaľakterom navrhovanej činnosti, taktieŽ odvolací orgán potvľdil toto

rozhodnutie a odvolanie ZDS zamietol, na zäklade týchto skutočností stavebný úrad je toho
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názoru, Že podmienky určené v rozhodnutí zo zistbvacieho konania boli zohl'adnené
v projektovej dokumentácii pre stavebné konanie a pripomienky apoŽiadavky ZDS uplatnené
v zisťovacom konaní, ktoľe boli vyhodnotené ako bezpredmetné, nie je moŽné zohl'adniť,
lebo nesúvisia s predmetom stavebného konania, preto stavebný úrad tuto poŽiadavku

zamietol.

b) Žtadame predložit' potvrdenie o splnení podmienlry dostatočnej dopravnej kapacitnosti
a že sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia $ 19 cesĺného zdkona o budovaní
dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infľaštruktúry; žiadame predložit'stanovisko, že
navrhované dopravné riešenie je dostatočné.

Stanovisko MeT Šaľa. epol. s r.o.:

PoŽiadavka je irelevantná, nakol'ko predmetom projektu nie je cestná infraštruktúra.

Stanovisko stavebného úľadu:

Stavebník k Žiadosti o vydanie stavebného povolenia predloŽil záväzné stanovisko MsU Šaľa,
referátu dopľavy atechnických činností č' l3813l20|9/oSaKČl3274 zo dňa 04.07.2019,
ktorého podmienky boli zapracovane do vyroku tohto stavebného povolenia. Predmetom
Zmeny navrhovanej činnostije osadenie vonkajšieho STL plynovodu na prepojenie separačnej

nädrže geotermálnej vody s mikrotuľbínou umiestnenou v kotolni CK31. Cast' potrubia bude
vedená nad zemou a časť bude zapustená do Zema Realizácia predmetnej stavby nevýaduje
riešenie dostatočnej dopľavnej kapacitnosti, jedná sa o povolenie líniovej stavby
vonkajšieho STL plynovodu a nie riešenia cestnej infraštruktúry, preto stavebný úrad tuto
poŽiadavku zamietol.

c) Žiadame preukózat'splnenie zdujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa $ I6a
Vodného zókona.

Stanovisko MeT Šaľa. spol. s r.o.:

Predmetom tohto stavebného povolenia nie je nakladanie s Vodami. Uskutočnenie
predmetnej stavby nemá vplyv na kvalitu pozemných vôd. Vzhľadom na to nie je potrebné
preukázať splnenie záujmov ochrany vÔd predloŽenĺm rozhodnutĺa podl'a $ 16a Vodného
zákona.
V rámci stavebného povolenia bola predloŽená projektová dokumentácia posúdená orgánmi
v oblasti Životného prostredia - orgán ochrany prĺrody a krajiny, vodohospodársky orgán,
orgán na úseku odpadového hospodárstva, ktorĺ vydali sÚhlasné stanoviská k navrhovanej
stavbe, čím potvrdili súlad stavby s platnýmiosobĺtnými predpismi.

Stanovisko stavebného úľadu:

Stavebný uľad neľozhoduje podl'a zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon)

a stotoŽňuje sa s názorom stavebníka. Pľojektová dokumentácia na stavebné konanie bola
vypľacovaná na základe podmienok uvedených v rozhodnutí zo zistbvacieho konania
a v súlade s podmienkami dotknutých orgánov zúzemného konania. Na základe predloŽenej

pľojektovej dokumentácie na stavebné konanie sa k nej vyjadrovali oľgrĺny z oblasti životného
prostredia, ako aj príslušný orgán štátnej vodnej správy vo vyjadrení č. oU-SA-osZP-
20l9l0052z5-2-Yeg zo dňa lt.06.2019, vktorom súhlasí spredloŽenou projektovou
dokumentáciou s podmienkou, že stavba bude uskutočnená v súlade s touto dokumentáciou.
Toto vyjadrenie je súčasne zálvázným stanoviskom pre stavebný oľgán v stavebnom konaní
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apodl'a $ l40b ods. 1 stavebného zákona obsah záväzného stanoviska je pľe správny orgán

vkonaní podl'a tohto zákona záväzný a bez zosúladenia zá*äzného stanoviska sinými
záväznými stanoviskami nemôŽe rozhodnúť vo veci. Na základe uvedených skutočností

stavebný úľad tuto Žiadost'ZDS zamietol.

Ô Žtaĺlame preltkózaĺ'dodržanie zákonom chránených zúujmov podľa $ 18 ods. 5 a/alebo

$ ó5 Vodného zókona vyjadrením orgánu štátnej vodnej správy a 'spľátcu dotknutého

povodia.

Stanovisko MeT šaľa. spot. s r.o.:

Citované paragrafy pojednávajÚ o všeobecnom uŽívaní vôd. Predmetná poŽiadavka je

irelevantná, nakoľk-o stavba nie je vodnou stavbou - nerieŠi odoberanie alebo iné používanie
povrchových alebo podzemných vôd.'orgán 

štátnej vodnej správy posúdil projektovú dokumentáciu pĺedmetnej stavby v zmysle
zákona é. gdq2ao4 Z.z. o vodách. Stavebnému úradu bolo predloŽené vyjadrenie orgánu

štátnej vodnej správy, v ktorom je uvedené, Že z hl'adiska ochrany vodných pomerov je

moŽné vydať stavebné povolenĺe na stavbu.

Stanovisko stavebného úradu:

Stavebný úľad sa stotožňuje suvedeným názorom stavebníka apovaŽuje poŽiadavku ZDS
zabezpiedmetné, nakol'ko ako to uŽ bolo uvedené v stanovisku stavebného úradu k bodu c)

vyjadľónia ZDs, k projektovej dokumentácii na stavebné konania bolo predloŽe-né kladné
sianovisko príslušného oľgánu štátnej vodnej spľávy - okresného úradu Saľa, odboru

staľostlivosti o Životné prostredie pod č' oU-SA-oSZP'20l9l005225-2-Yeg zo dňa

ll.06.2019. Povoľovaná stavba nie je vodnou stavbou anebude negatívne vplývať na vodné

pomery v záujmovom území, pľeto stavebný úľad tejto poŽiadavke nevyhovel.

e) Žiadame predlažit' pľoiek prevenĺívnych a kompenzačných environmentálnych opatrení
v súvisĺosti s predmetnou stavbou podľa $ 3 ods. 5 zókona oPK č. 543/2002 Z.z.

Stanovlsko MeT šaľa. spot. s ľ.o.:

K predmetnej stavbe bolo vydané súhlasné stanoviko ou-SA-oszP-2019l0a5240'2 zo dňa
13.6.2019. Predmetom projektu je inŽinierska stavba - plynoinštalácia. K výrubu drevĺn
a krov V rámci navrhovanej stavby nedÔjde. V rámci navrhovanej investície sa neuvaŽuje
so Žiadnymi úpravamizeleňe, terénne úprarĺy budú relizované v rámci navrhovanej investície
tak, aby boli dodžané aktuálne platné STN, poŽiadavky kladené prĺslušnou legislatívou
a podmienky určené vo vyjadrení ou_sA-oszP-2o19loo524o-2 zo dňa 13.6.2019. Spätná
úprava povrchov bude prevedená v zmysle vy|adrení vlastnĺkov pozemkov.

Stanovisko stavebného úľadu:

Jedná sa o všeobecný bod zákona é. 54312002 Z.z.,ktoý bude dodrŽaný, nakoľko legislatíva

na úseku ochrany pľírody a kľajiny platí všeobecne a vyplýva z legislatívnych požiadaviek

uveĺlených vo všeobecne zétväzných právnych predpisoch, pričom ich dodľŽiavanie je jednou

z povinností stavebníka' resp. realizátoľa výstavby aprevádzky navrhovanej investície alebo

budúcich vlastnĺkov nehnutcľností.
Stavebný úľad sa stotožňuje s vyššie uvedeným stanoviskom stavebníka. V konaní boli
pľedloŽené stanoviská dotknutých orgánov. Príslušný orgán ochrany príľody a krajiny

v zmysle $ l40b ods' l stavebného zákona posúdil pľojektovu dokumentáciu a vydal

na stavbu súhlasné zálväzné stanovisko v zmysle platných právnych predpisov pod č. OU_SA_
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osZP-z0L9/005240-2 zo dňa 13.06'2019, Vktorom uviedol, Že stavbou nedôjde kzásahu
do osobitne chránených a zŕlujmových územi a objektov ochľany príľody a krajiny' Projektová
dokumentácia pre stavebné konanie bola vypľacovaná v súlade s podmienkami uvedenými
v rozhodnuti zo zist'ovacieho konania, ktoré budú dodržané aj pri uskutočňovanĺ stavby. Táto
poŽiadavka sa zamieta.

J) Žiadore preukózat' splnenie všeobecnej požiadavlcy na projekciu stavieb podl'a ! 17
písm. e) a písm. j) sĺavebného zdkona: ',Stavby sa musia navrhovat'tak, aby boli po celý
čas živoĺnosti v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so Zastavovacími
podmienkami a aby boli zhotovené z vhodných stavebných výrobkov a pritom aby
techniclql systém budovy v rámci technických, funkčných a ekonomiclEch možností
umožňoval ďosicthnuť nákIucloýú eJbktívnost' vzhl'ilĺlom na kĺimcllické pldlnienkv,
umiestnenie stavby a spôsob jej užívania, najmci využitím vysokoúčinných alternatívnych
energetických systémov založených na obnovitel'ných zdrojoch energie a
automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov; dispozičné a
pľevcitlzkollé ľiešenie stavbv čo najviuc zohl'adňovalo k|imaĺické podmienk.v miestct

stuvhy u možnosti pozenku tak, uh-v scl čo najlep.šie v}lužilo slnečné žiarenie a denné
svetlo''. Žiadame preukdzat' splnenie podmienky podľa $ 47 písm. e) a písm' j)
Stavebného zdkona odbornými výpočtami preukazujúcimi najlepšie zohl'adnenie
miestnych klimaticbých pomerov stavby' Uvedené všeobecné požiadavlry na projekciu
stavieb žiadame riešit'prírodnými opatreniami v zmysle bodu h a i tohto vyjadrenia'

Stanovlsko MeT Šaľa. sool. s r.o.:

Dokumentácia pre stavebné povolenie je spracovaná v súlade so stavebným zákonom
odborne spôsobilým projektantom a spĺňa podmienky p|atných noriem STN pre navrhovanie
stavieb. Všetky navrhnuté materiály majú certifikát' ostatné poŽiadavky sú irelevantne,
nakoľko ide o inŽiniersku stavbu.

Stanovisko stavebného úľadu:

V zmysle $ 47 stavebného zákona ,,Stavby sa musia navľhovat' tak, aby boĺi po celý čas
životnosti v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so zastavovacími podmienkami
a aby boli zhotovené z vhodných stavebných výrobkov. " Podl'a $ 43f stavebného zákona ,,Na
uskutočnenie slavby možno navrhnút' a použit' iba slavebný výrobok, ktorý je podľa
osobitných predpisov lk) vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel (d'alej len "vhodný

stavebný výrobok")." Predložená projektová dokumentácia bola vypracovaná vsúlade
s ustanoveniami stavebného zákonu á 

' 
ptutny-i STN oprávneným projektantom _ Ing. Ákos

Szabó, autorizovaný stavebný inžinier' ev. č. 0ó29*A*5-1,2,5, HWGS, P. Pázmáňa č.

2l25l27,927 ol Šaľa, navrhnuté stavebné materiály musia mať ceľtifikáty. V súlade s $ 18

ods. e) Vyhlášky č. 453lzo00 Z.z., ktotou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného

zélkona stavebník pri kolaudačnom konaní na ústne konanie spojené s miestnym zistbvaním
predkladá doklady o overenĺ poŽadovaných vlastností výľobkov (ceľtifikáty) a ďalšie doklady
určené v podmienkach stavebného povolenia'

Ustanoveni a $ 47 písm. e) a písm. j) stavebného zákona zohľadňujú kĺyteria a všeobecné
technické poŽiadavky pľe navrhovanie a povoľovanie budov a nie líniových stavieb.
Predmetom stavebného konania je líniová stavba - ,,Rekonštrukcia zaľiadenia na využitie
energie geotermálnej vody _ Plynoinštalácia - prepojenie CK 31 - Sepaľačná stanica GTv" -

osadenie vonkajšieho STL plynovodu na prepojenie sepaľačnej nädňe geotermálnej vody
s mikĺoturbínou umiestnenou v kotolni CK3l. Časť potrubia bude vedená nad zemou a časť
bude zapustená do zeme, Nakol'ko sa jedná o inžiniersku stavbu, uvedené poŽiadavky nie je
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moŽné splniť, pťeto stavebný úrad ich povaŽuje Za neodôVodnené a tieto požiadavky zamieta.

g) Poĺll'a $ 46 oĺls. ] Stgvebného zdkona je projektant povinný spracovať projekt v súlade

s $ 45 ods' 2 Stavebného zókona, ktorého súčust'ou teda majú byť aj ,,vypracovanie
projektu stavieb potrebného na vydanie stavebného povolenia vrátane staĺickych ĺl
dynamických výpočtov konštľukcií sĺaýieb a projektového energetického hodnotenia";
pričom podl'a s ó2 ods. I písru. b) Sĺavebného zókona mal stavebný úrad overit'ĺiplnost'
takejto projektovej dokumentdcie. Tieĺo výpočĺy zdroveň dokladuiú splnenie

minimdlnych požiadavok na projekciu sĺavieb podl'a $ 47 Stavebného zákona.

Stanovisko MeT šaľa. spol. s r.o.:

PoŽiadavka je irelevantná, nakoľko ide o inŽiniersku stavbu'

Stanovisko stavebného úradu:

Stavebný úrad sa stotoŽňuje so stanoviskom stavebníka, pľojektová dokumentácia bola
vypracovaná v súlade s platnými pľávnymi pľedpismi a noľmami STN a vzhl'adom

na charakter stavby ide o líniovú stavbu, kde uskutočnenie predmetnej stavby nevyŽaduje

vypľacovanie statických a dynamických výpočtov ani pľojekt energetického hodnotenia'

Zákon č. 555/2005 Z.z o energetickej hospodáľnosti budov a o Zmene a doplnení niektoýclr
zákonov podl'a $ l tohto zákona ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšeníe energetickej

hospodámosti budov s ciel'om optimalizovat' vnútoľné prostredie v budovách a znižit'
emisie oxidu uhličitého z pľevádzky budov a pôsobnost' orgánov verejnej správy.

Z uvecleného vyplýva, že táto pripomienka ZDS je bezpredmetná, vôbec nesúvisí
s pľedmetom stavebného konania, je to líniová stavba a nie budova, preto pripornienka sa

zamieta.

I. Požaĺlujeme skontrolovat' hydľaulický výpočet prietokových množstiev vodných stavieb
majúci charakter dynamického výpočtu konštľukcie vodných stavieb, ktoľý má vplyv napr.

na určenie správneho profilu vodných stavieb (nielen vel'kost', ale aj nar naprĺklad
potrubí), pričom vypočítava priebeh pľietoku vôd vo vodných sĺavbách počas
relevantného času. Z environmentálneho hľadiska má tento výpočet vplyv na nasledovné:

xii' preukózanie, že stavbaje správnym spôsobom pripojend a zásobovanó vodou

xiii. preukdzanie, že stavba je napojená na funkčnú a ekologickú kanalizáciu
splaškových vôd

xiv. zabezpečene plynulého odtoku dažd'ových vôd v čase a prevenciu núporových či
povodňových vin s prípadným použiĺím vhodného technického riešenia tzv.

odtokových bŕzd
Xv' zabezpečenie primeranej hydľaulickej sily v oRL a ĺuk overenie jej účinnosti

v celom priebehu času
wi. prípadné pľehodnotenie vel'kosti vodných stavieb (napľ. veľkost' pĺstrubia a

retenčnei nódrže), kde sa dó dosiahnut' ich objemové zníženie a tak aj menší

ncipor na zdber pôdy či menšie náľoky na vstupoch do výroby ýchto vodných

stavieb.
Tieto výpočý majú byt'súčasťou DSP podľa $ 45 ods' 2 písm. c) Stavebného zókona'

Stanovisko MeT Šaľa. spol. s r.o.:

PoŽiadavka je irelevantná, nakol'ko ide o inŽiniersku stavbu.



1

Č. sp' 365412020 - Č. z' 40558ĺ2o2o/su|3654 str. 2 I

2' Požadujeme výpočet energetickej efektivity v zmysle vyhlášok č. 35/2020 Z.z', č. 324/20I6
Z.z. a 364/2012 Z.z., ktorým sa vykoncivajú zókony o energeĺickej hospodárnosti
a ceľĺifikácii budov č. 3I8/20I9 Z.z., 300/20l2 Z.z. a č. 555/2005 Z.z' Sĺičast'ou DSP majú
byt' nasledovné výpočĺy ako súčast' projektového energetického hodnotenia podl'a $ 45
ods. 2 písm' c) Stavebného zdkona:
xvii. tepeInotechniclql navrh a posúdenie stavebných konštrukcií budovy (zĺikĺadné

úda.ie, posúdenie tepelnotechnichých vlastností a hodnoĺenie pĺldl'a EN STN)
miii' energelické posúdenie technického systému budovy a stanovenie potreby tepla

a energie pre jednotlivé odberné miesta a energetické nosiče
xix' posúdenie globálneho ukazovatel'a výpočtom potreby dodanej energie, primórnej

energie a emisií Coz.
xx. minimálnych tepelnoizolaciných vlastnostĺ výpočtom (max' hodnota U)
xxi' určenie mĺnimáĺnej teploty vnútorného povrchtl

xxii. vypočítanie priemernej výmeny vzduchu
Žiadarne overiĺ', že príslušné výpočty vľátane hydrauliclqlch výpočtov prietokových
množstiev a energetickej e.fektiviĺy boli súčast'ou projektovej dokumentócie, že stavby
svojim vyhotovením lýmto výpočtom redlne svojou prevddzkou zodpovedajú avyhovuiú
a teda neohrozujú zóujmy podľa osobitných zdkonov.

Stanovisko MeT Šaľa. spol. s r.o.:

PoŽiadavka je irelevantná, nakol'ko ide o inŽinieľsku stavbu.

Stanovisko stavebného úradu k bodom č. 1. a č.2.:

Stavebný úrad v plnom rozsahu stotoŽňuje s názoľom stavebníka, uvedené poŽiadavky sa
týkajú vodných stavieb a budov, nesúvisia s predmetom tohto stavebného konania.
Projektová dokumentácia pre stavebné konanie bola vypľacovaná odboľne spôsobilou osobou
v zmysle ustanovení príslušných platných právnych predpisov a noriem. Pri spracovaní
projektovej dokumentácie boli rešpektované príslušné ustanovenia stavebného zálkona a vyhl.
č). 45312000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ako aj

vyjadľenia dotknutých orgánov štátnej správy vydávané podl'a osobitných pľedpisov,
projektová dokumentácia pľe stavebné konanie bola spracovaná tiež v súlade s podmienkami
rozhodnutia zo zisťovacieho konania vydaného okresným úradom vŠali. Kprojektovej
dokumentácii sa vyjadľovali dotknuté orgány, správcovia inžinieľskych sietí, ako aj vlastníci
dotknutých pozemkov, ktoré k navľhovanej stavbe zauja|i kladné stanovisko' Stavebný úľad

na základe týchto stanovísk a vyjadrení vo výľoku rozhodnutia stanovil podmienky, ktoré
eliminujú alebo zmieľňujú vp|yv na Životné prostredie. Z uvedených dôvodov tieto
požiadavky sa zamietajú.

h) Žiadame adela,átne stavebnému konaniu preukázat' spľnenie povinnosÍí vyplyvajúce
al zúkona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.

Úlllls:ĺĺwĺl,tl'

9tanovisko MeT Šaľa. spot. s r.o.:

odpady budú likvidované V zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektoých zákonov. K predmetnej stavbe bolo vydané súhlasné stanovisko oU-SA-osZP-
20191005242-2 zo dňa 1 3.6.201 9.
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Stanovisko stavebného úradu :

Projektová dokumentácia pre stavebne povolenie bola spracovaná a stavba bola navľhnutá

v zmysle platných právnych predpisov a noríem. V projektovej dokumentácíi bola ricŠcná

oblast' nakladania s odpadmi v súlade s platnou legislatívou' K pľojektovej dokumentácii

pre územné a stavebné konanie bolo vydané vyjadrenie orgánu štátnej správy na úseku

odpadového hospodárstva - okľesneho úradu v Šali, odboru staľostlivosti o Životné prostredie

č' oU_SA_osZP-2OlglOO5242-2 zo dlia 13.06.2019, v ktoronr je uvedené, Že s realizovaním

stavby podl'a predloŽenej PD súhlasí. Realizácia stavby nebude produkovať odpady

obsahujúce nebezpečné látky, resp. odpady kontaminované nebezpečnými látkami. Všetky
odpady budú zneškodňované na skládke príslušnej stavebnej tľiedy v zmysle platnej

legislatívy.
okľesný úrad Šal'a zároveň upozorňuje žíadaÍe|'a na nasledovné ustanovenia zákona

o odpadoch:. Podl'a {ĺ ó ods. I Zákona o odpadoch je hierarchia odpadového hospodárstva záväzné

poradie týchto priorít:

0 predchádzanie vzniku odpadu,
g) príprava na opätovné pouŽítie,
h) recyklácia,
i) iné zhodnocovanie, napr' energeticke zhodnocovanie,
j) zneškodňovanie.. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa $ 14 zákona

o odpadoch - Povinnosti drŽiteľa odpadu (v zmysle $ 77 ods' 2 zákona o odpadoch je
pôvódcom odpadov vznikajúcich pri stavebných prácach zodpovedná právnická osoba

alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktoru sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú).
. oľgány štátnej správy odpadového hospodáľstva v zmysle $ 99 ods. l písm. b) bod 5

zákona o odpadoch sa vy'jadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní, je potrebné

pĺedloŽiť doklad o naložení so vzniknut;imi odpadmi'
Všetky podmienky uvedeného stanoviska boli stavebným úradom zapracované do vyroku

tohto rozhodnutia. Stavebník v súlade s $ l8 ods' e) Vyhlášky č). 453/2000 Z.z., ktorou sa

vykonávajú niektoľé ustanovenia stavebného zákona v kolaudačnom konaní na ústne

konanie spojené s miestnym zisťovaním predkladá doklady o oveľení poŽadovaných

vlastností v1hobkov (certifikáty) a ďalšie doklady určené v podmienkach stavebného

oovolenia - tj. aj vyjadľenie orgánu štátnej správy v zmysle zŕlkona o odpadoch, vydané
ku kolaudácii pľedmetnej stavby na základe dokladov pľeukazujúcich splenia
povinností vyplývajúce zozátkona oodpadoch č.79l2ol5Z.z. Stavebný úrad týmto
považuje požiadavku za splnenú - požiaĺlavke bolo vyhovené.

S realizáciou stavby ,, Rekonštrukcia zaľiadenia na využitie eneľgie geĺstermĺi|nej vody '
Plynoinštalócia prepojenie CK3l - Separačnd stanica GTV" súhlasíme; do podmienok

s tavebného povolenia žiadame zahrnút' nas l edovné podmienky :

t) Upravy saclovými úpravami v zmysle metoditE Štandardy minimálnej vybavenosti obcí,

Bratislava 2010 //l'ľ.'',.'lĺ'lt,l I'. llt i nio n. s k.i ttl i ll i.s l e ľ.s t l,tl- I ,'7t1t:;1aYlY1-j 1 u; 9- !!M! :pl!!1t L tJ!!l!l 
-

obci*dJ:I-95-mbl tak, aby budované prvky pre obnovu biodiverziý v ľómci sadových a

teľénnych úprav znížovali tepelné napdtie a podporovali milľoklímu v areáli.

Stanovisko MeT šaľa. spol. s r.o.:

Predmetom tohto stavebného povolenia je plynoinštalácia, jedná sa o podzemnú stavbu'
Vzhľadom na uvedené nie je moŽné v rámci tejto stavby zvýŠit' podiel sadových úprav.
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Uvedená stavba nebude mat'Vplyv na zvyšovanie teplotných pomerov V okolístavby. Spätná
úprava výkopov v trávnatej ploche bude riešená prostredníctvom zahrnutia uýkopovej ryhy
zeminou a Vysiatím trávy (uvedenie do pôvodného stavu v zmysle poŽiadaviek vlastníka
pozemkov). K rozkopávkam v areáli kotolne nedôjde, nakol'ko potrubie zhaly tepelných
čerpadieldo kotolne bude vedené vzduchom.

Stanovisko stavebného úľadu:

Uvedené požiadavky povaŽuje stavebnú lútadza irelevantné, vzhľadom na chaľakteľ stavby sú

uvedené pripomienky ZDS bczpredmetné' Predmetom stavebného konania je osadenie
vonkajšieho STL plynovodu na pľepojenie separačnej nádrŽe geoteľmálnej vody
s mikrotuľbínou umiestnenou v kotolni cK3l. Časť potrubia bude vedená nad zemou a čast'

bude zapustená do zeme. Realizácia predmetnej stavby bude rešpektovat' ochranu jestvujúcej

zelene počas výkopových pľác, uskutočnením stavby nedôjde k znečisteniu povrchových
a podzemných vôd a materiály z ktorých sú potrubia vyrobené zodpovedajú poŽiadavkám

na technické plynové zariadenia v zmysle príslušných noriem. V konaní sa vyjadľili
jednotlivé organizačne z|ožky okľesného úľadu Sal'a, odboru staľostlivosti o životné
prostredie chĺániace veľejné zäujmy z hladiska Životného prostrcdia a ich podmienky sú

uvedené vo výĺoku rozhodnutia. Výkopy po uskutočnení líniovej stavby budú dané

do pôvodného staw v zmysle poŽiadaviek vlastníkov pozemkov a v súlade s pľedložen1imi

stanoviskami dotknutých oľgánov a spľávcov inŽinierskych sietí. Stavebný úrad túto

poŽiadavku zamietol.

2) Základnými výpočtami vodohospodórsĺrych stavieb dokladovat' ekologickú stabilitu a
odto.kové pomery v území tak, aby pl;ojekt súčayrye''-p]ľľl metodiku Európskej komisie
PRÍRUČKA NA P)DP)RLI WBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA
RETENČNÝCH )PATRENÍ PRE PRÍRODNE V)DY V E(]R)PE (l!,I!p: ttĺĺ'1'14ctt lluitla-
s k li l c s ĺĺ,ĺ.ĺtl/,riáĺl.ľic' - h 11l-1!, 

j L4 tc.-u-. ! t ľ ttľll).

Stanovisko MeT Šaľa. soot. s r.o.:

Predmetná stavba nie je vodnou stavbou. Realizáciou stavby nebudú narušené exĺstujúce
odtokové pomery v územĺ.

Stanovisko stavebného úradu:

Vyššie uvedené poŽiadavky považuje stavebnú úrad za neakceptovateľné, vzhľadom na

chaľakteľ stavby ide o inŽiniersku stavbu, ktorá nie je vodohospodáľskou stavbou, projekt

nerieši vodozátdrŽné a ani retenčné opatrenia. V konaní sa vyjadrili jednotlivé organizačné
z|oŽky okresného úradu Šal'a, odboru starostlivosti o životné prostredie chľániace verejné

záujmy z hladiska Životného prostredia a ich podmienky sú uvedené vo vý'roku ľozhodnutia.

Uvedené podmienky nie je moŽné zaptacovať do výľokovej časti stavebného povolenia, preto

tieto poŽiadavky sú neodôvodnené a zamietajú sa.

3) Strechy budov zrealizovat' ako zelené vegetačné strechy.

Stanovisko MeT Šaľa. spol. s r.o.:

PoŽĺadavka je irelevantná.

4) Zrealizovat' zelené (vegetačné) fasódy alebo predsadené zelené vegetačné fasódy'

Stanovisko MeT Šaľa. spol. s r.o.:



Č' sp.3654ĺ2020 - Č. z.4o55sl202o/sul3654

PoŽiadavka je irelevantná'

str.24

5) Aptikovanie materiá[ov zo zhoĺlnotených ĺsĺlpadov s novým eko dizajnom ako zodpovedný
prístup k obehovému hospodársĺvu pre riešenia stavby (napr. reĺencia, zlepšenie
infilĺrácie - strechy, komunikócie, chodnílE, parkovacie plochy, sadové úpravy) a to
využitím dielcov a materidlov zo zhodnotených odpadov s drenóžnoufunkcionalitou, ktoré

zabezpečia minimálne 80%o podiel priesakovej plochy a preukózatel'ne zadržania
minimálne 8 I vody/m2 po dobu prvých 15 nlin. dažd'a a znižia tepelné napdtie v danom

Alteľnatívne žiadame asfaltové plochy zrealizoyat' z vodopľiepustného as.faltu a betónu, ktoré

umožnia aj priamu inJiltráciu dažd'ových vôd: kanalizócia bude zachovanĺi.

Podľa územného pldnu je potrebné parkovacie miesta realizovat' z vodopriepustných
materiáIov.

Stanovisko MeT Saľa. spol. s r.o.:

Prĺ realizáciĺ stavby budú pouŽité certifikované materiály' ostatné poŽiadavky sú irelevantné,
nakol'ko ide o inžinĺersku stavbu.

Stanovisko stavebného ú k hodom č' J) : č. r') a č. 5):

Stavebný úrad stotožňuje sa s názorom stavebníka, tieto vyššie uvedené podmienky v bodoch

č:. 3), 4) a 5/ nesúvisia s pľedmetom tohto stavebného konanía, z daného hladiska a vzhl'adom
na charakteľ stavby ich vplyv na ľozhodnutie vo veci je malý, resp. zanedbateľný avyvoléxa
zbytočne prieťahy v konaní a zbýočné zat'ažovanie účastníkov konania a iných osôb, čo je
v ľozpoľe s ustanoveniami uvedenými u $ 3 spľávneho poriadku. Vyskýne sa otázka, či zDS
vôbec vie, o akú stavbu ide, alebo len ako obvykle dáva ku konaniam správnych orgánov
skoro identické pripomienky, námietky resp. odvolávania so zmeneným poradím jednotlivých
bodov či zmenenou drobnou štylistikou, čím zbytočne sťaŽuje povol'ovaciemu orgánu

postupovat' v zmysle ustanovení platných právnych predpisov.
Predložená projektová dokumentácia bola vypracovaná v súlade s ustanoveniami stavebného

zátkona a s platnými STN oprávneným projektantom, navrhnuté stavebne materiály sú
ceľtiťtkovaný. V súlade s $ 18 ods' e) Vyhlášky č,. 45312000 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoĺé ustanovenia stavebného zákona stavebník pri kolaudačnom konaní predloží doklady
o oveľení poŽadovaných vlastností vyrobkov (certifikáty) a ďalšie doklady uľčené
v podmienkach stavebného povolenia. Predmetom pľojektu je inžinierska stavba - líniová
stavba, nie je to vodná stavba ani budova, predmetom projektu nie sú ľetenčné opatľenia,

zelené strechy či fasády, komunikácie, chodníky, parkovacie miesta či asfaltové plochy ani
sadové úpravy' lde o inŽinieľsku stavbu umiestnenú v zemi. Spätná úpľava powchov bude
prevedená v súlade so spôsobom uvedenom v projektovej dokumentácii a v zmysle
požiadavíek vlastníkov a dotknutých orgánov. V konaní sa vyjadrili organizačné z|ožky
okresného úradu Šal'a, odboru staľostlivosti o Životné prostredie chĺániace veľejné záujmy
z hl'adíska Životného prostľedia, ich podmienky sú zohľadnené vo vyroku ľozhodnutia' Vyššic
uvedené poŽiadavky účastníka konania sú neodôvodnené. preto stavebný úrad ich zamietol.

6) Zabezpečit' separovaný zbeľ odpadu; v dostatočnom množsMe zabezpečit' umieslnenie
zberných núdob osobitne pre zber:
. komundlneho zmesového odpadu označeného čiernoufarbou,
. kovov označeného červenoufarbou
. papiera označeného modroufarbou
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skla označeného zelenou farbou
plas tov označe né ho žIto u far b ou
bio-odpadu označeného hne do u farbou

Šŕĺnavlelĺn MoŤ Sah qnnl e r rr '

Počas realizácie stavby budú odpady likvidované V zmysle zákona č. 79l2o15 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektoých zákonov. Nakol'ko ide o inŽiniersku stavbu,
pri prevádzke odpady Vznikat' nebudú - poŽiadavka je irelevantná.

Stanovisko stavebného úľadu:

V pľojektovej dokumentácii bola riešená oblast' nakladania s odpadmi v súlade s platnou
legislatívou, orgán štátnej spľávy na úseku odpadového hospodárstva vydal kladné stanovisko
pre územné a stavebné konanie' Realizácia stavby nebude produkovat' odpady obsahujúce
nebezpečné látky, resp. odpady kontaminované nebezpečnými látkami. V prípade, ak by
vznikli odpady pri uskutočnení stavby, tieto odpady budú zneškodňované na skládke
prísluŠnej stavebnej triedy v zmysle platnej legislatívy. Pri prevádzke inžinierskej stavby
nebudú vznikať odpady, požiadavka v bode č. ó/ nesúvisí s predmetom stavebného konania,
nejedná sa o stavbu, kde po uskutočneniby vznikali odpady, ktoľé vyzadujú separovaný zber
odpadu, pľeto stavebný úľad túto poŽiadavku zamietol'

Zároveň Vós vstllade s $ 23 ods.I Spróvneho poriadku žiadame odoručenie elektronickej
kópie spisu (skenu) resp. jeho častí v rozsahu ýkajúcich sa nami uplatnených pripomienok,
tj.:

x.

xi.
xii.

Koordinačnó situácia
Sprievodná spróva
Písomné vyhodnotenie spôsobu zaprqcovania podmienok z rozhodnutia EIA spoĺu
so stanoviskom príslušného organu podl'a $ l40c ods. 2 Stavebného zókona
Preukdzanie dostatočnej dopravnej kapac ity dopravného napoj enia
Sprievodná spľóva ýkajúca sa odpadového hospodársÚa a jeho zabezpečenia
Sprievodnó sprdva ýkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (oRL), cestnej zelene,
odtoku z povrchu komunikácii, vyhodnotenie možnosti ptlužitia drenóžnej dlažby
Preukózanie dos tatočnej dopravnej kapac ity dopr avného napoj e nia
Sprievodnó spróva ýkajlica sa naplnenia záujmov podľa Vodného zókona
a rozhodnutia podl'a $ I6a Vodného zákona
Sprievodná sprdva ýkajúca sa naplnenia požiadaviek čo najlepšie zohl'adnit' miestne
klimatické p()mery stavby 0 zapracovanie Adaptačnej sĺralégĺe SR

xltr,
xiv.
xv.

xvi.
xvrĺ'

xvtIt.

Toto vyjadľenie q spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviest'v rozhodnutí. S podkladmi
rozhodnuĺia žiadame byt'oboznúmení pred samotným vydaním rozhodnuĺia a ndsledne sa
knim podľa ý j3 ods. 2 Spróvneho poľiadku vyjadríme. Rozhodnutie ala aj ostatné
písomnosti žiadame doručovat' v zmysle $ 25a Sprdvneho poriadku do elektľonickej
schrdnlcy nĺišho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny
v papierovej forme nezasielat'. Toto podanie písomne pofurdíme podl|a ! 19 ods. l
Sprdvneho poriadku cestou elekĺronickej podateľne na ústrednom portóĺi verejnej správy
slovensko.sk.

Stanovisko MeT šaľa, spol. s r.o.:

Podl'a ustanovenie $ 58a ods. 3 stavebného zákona: KÓpiu Žiadosti o stavebné povolenie
týkajúce sa stavby, vo vá'ahu ku ktorej sa uskutoónilo posudzovanie vplyvov alebo
zistbvacle konanie podľa osobitného predpisu, 1ga) bez príloh zverejní stavebný úrad
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bezodkladne na svojej úradnej tabuli a na svojom Webovom sídle. Ak zverejnenie na
Webovom sidle nie je moŽné, zverelní ho stavebný úrad len na úradnej tabuli' Kópia Žiadosti
o stavebné povolenie musí byt zverejnená počas trvania konania až do jeho právoplatného

ukončenia. Zverejnenie musĺ obsahovať okrem kopie Žĺadostĺ o stavebné povolenie údaje
o sprístupnenĺ pŕávoplatného rozhodnutia vydaného v zist'ovacom konaní a záverečné
stanovisko na webovom sídle orgánu, ktorí ho vydal, ak bolo k stavbe vydané.

Stanovisko stavebného úľadu:

Stavebný úľad sa stotožňuje s názorom stavebníka. Začatie stavebného konania bolo
oznámené všetkým znilmym účastníkom konania a dotknutým oľgánom a oľganizáciám
v súlade s ust. $ 6l ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou. Učastníci konania mohli
svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne

neprihliadlo. V ľovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknutó orgány. Stavebný

urad zéroveň v oznámeni o začatí konania v zmysle $ 33 spľávneho poľiadku, v spojitosti s

$ 3 ods. 2 a $ 3 ods. 4 správneho poriadku upozomil účastníkov, Že na stavebnom úrade počas

úradných hodín, najneskôľ však na ústnom pojednávaní môŽu nahliadnut' do poclkladov

rozhodnutia. Učastníci konania boli tieŽ poučení, že pred vydanim rozhodnutia sa môŽu

vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie. Na ústnom pojednávaní boli
prítomní oboznámení s projektovou dokumentáciou stavby a boli prerokované všetky
doklady, stanoviská a vyjadrenia, ktoré boli ku konaniu doložené. V rozhodnutí vo výrokovej
časti sú uvádzané všetky infoľmácie týkajúcc sa povol'ovanej stavby, stanoviská, vyjadrenia,

súhlasy či pľipomienky dotknutých orgánov, spľávcov inžinierskych sietí a účastníkov
konania. Podklady rozhodnutia boli k dispozícii k nahliadnutiu na stavebnom úľadc. Stavebný
úrad poskytnuté informácie povaŽuje za plrre dostatočne.

Podľa ustanovení $ 23 ods. l spľávneho poľiadku ,,Učastníci konania a ich zástupcovia
a zúčastnene osoby majú právo nazeral' do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať

kópie spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní alebo dostať informáciu zo spisov s qýnimkou
zápisníc o hlasovaní iným spôsobom. Pokial' ide o právo nazerať do spisov a robit' si z nich
vypisky, ustálil sa v pľávnej praxi taký postup, Že rea|izäcia týchto práv prebieha

v prítomnosti zamestnanca správneho oľgánu'
Vzhľadom k rovnosti prístupu ku všetk;im účastníkom konania bola v stanovenej lehote

určená moŽnosť nahliadnutia do spisového materiálu' Dotknutá verejnosť Združenie
domových samospráv si neuplatnila moŽnosť nahliadnutia do spisového mateľiálu, ani sa

nezúčastnila na ústnom pojednávaní. Ustanovenia stavebného zákona a správneho poriadku
neukladajú povoľujúcemu orgánu povinnost', aby bol spis účastníkovi konania zaslaný

na nazľetie na ním určené miesto' Požiadavku na doručenie kópie spisu stavebný úrad

nevyhodnotil ako nahliadnutie do spisového mateľiálu v zmysle $ 23 ods. 1 spľávneho
poriadku.

Stavebný úrad nie je opľávnený šíriť autoľské diela, ani ich časti. Stavebník vo svojom
vyjadrení k pripomienkam ZDS a ani vlastník projektu k tomu nedal výslovne súhlas.

Zároveň nebol predloŽený ani zo strany ZdruŽenia domových samospráv súhlas od autora

pľojektovej dokumentácie. Prípadne námietky či pripomienky by mali byt účastníkmi konania

vznesené na ziklade oboznámenia sa s predmetom konania _ tj. vo vzťahu ku konkĺétnej

stavbe. Uvedená poŽiadavka na doručenie poŽadovaných materiálov je nad rámec

prebiehajúceho konania, v ľámci stavebného konania boli predloŽené všetky potrebné

dokumenty na posúdenie stavby a ďalšie zbytočne doplňovanie dokumentov by bolo
v rozpoľe s $ 3 ods' 4 zátkona č. 7l/1967 Zb. o správnom konani. Stavebný úľad povaŽuje

uplatnené vyjadrenie Zdĺuženia domových samospráv zazbyločné zat'aŽovanie účastníkov
konania a iných osôb, ktoľé vo väčšej mieľe nesúvisia s predmetom stavebného konania, preto

tieto poŽiadavky stavebný úrad zamietol.
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PoŽiadavky dotknutej verejnosti ako aj celý obsah predloŽeného vyjadrenia ZDs stavebný
úľad citoval vo výroku tohto rozhodnutia. Rozhodnutie má povahu veľejnej vyhlášky podľa
$ ó9 ods' 2 stavebného zákona a podl'a $ 2ó správneho poriadku a bude vyvesené po dobu 15

dní na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Šaľa. Posledný deň tejto lehoty je dňom
doručenia rozhodnutia. Rozhodnutie zverejní tunajší stavebný úrad aj na centrálnej úradnej
elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti ,'Elektronická úradná tabul'ď'.

Poučenie o odvolaní:

Podľa $ 53 a nasl. zákona č:' 7111967 Zb. o správnom konaní (spľávny poriadok) v znení
neskoršíclr pľedpisov, proti tomuto ľozhodnutiu moŽno podat' odvolanie (riadny opravný
prostriedok), a to v lehote l5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
odvolanie sa podáva na Mesto Šal'a - Mestský úrad, Námestie Sv. Tľojice č. 7, gz7 l5 Šal'a
odvolacím orgánom je okresný úrad Nitra, odbor qýstavby a býovej politiky.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných pľostriedkov pľeskúmatel'né správnym
súdom podl'a ustanovení Správneho súĺlneho poriadku (zákon č.16212015 Z.z.).

Poplatok:

Správny poplatok podl'a zákona č. l45/|995 Z. z. o spľávnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov PoloŽky ó0 písm' g) vo výške l00.00 € bol zaplatený dňa 23.09.2020.

Pľiloha pľe stavebníka:
- overená projektová dokumentácia

Toto rozhodnutie má povahu veľejnej vyhlášky podl'a $ 69 ods. 2 stavebného zákona
a podl'a $ 26 správneho poriadku a musí byt'vyvesené po dobu 15 dní na úľadnej tabuli
mesta Šal'a, súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým.
Za deň doľučenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia
ľozhodnutia.

Rozhodnutie zveľejní tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta - www.sala.sk
Verejná vyhláška sa zveľejňuje aj na centľálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli
www.slovensko. sk, v časti,,Elektľonická úradná tabuľď'.

Pečiatka a podpis orgánu, ktoý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie ozniímenia:
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l. MeT Šaľa spol' s.r.o., Kvetná 4,q27 0l Šaľa
2. Mesto Šaľa' Námestie Sv. Trojice 7,9z7 00 Šal'a

3. Zainteľesovaná verejnosť podľa ust. $ 24, $ 25 zákona č. 24ĺ2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na Životné prostľedie a o Zmene a doplnenĺ niektoých zákonov v znení

neskoršich predpisov
4. Ing' Akos Szabó - HWGS pľojekcia technických zaiadeni budov, P. PázmáŤn č. 2125/27 ,

927 0l Šal'a
5' TIG-HILL month, s'ľ.o', Paľtizánska č.20,g27 01 Šal'a
6. Vlastníci susedných pozemkov a stavieb na nich registeľ ''C'' paľc. č.2508/10,2507l|,

24?415, 242416, 2508i I , 242411, 2424/13, 242412, 242414, 250712, 250614, 247612,

2476188, 24'7613, 247614, 2476/5, 2476/6, 2476ĺ7, 247618, 247619, 2476110, 2476ĺ1l,
2476112, 2476113, 2476114, 2476/15, 2476lL6, 2476/|7, 2476/18, 2476ĺ19, 2476120,

247612l, 2476/22, 2476123, 2476ĺ24, 2476125, 2485, 2483, 248l/l, 248Il2, 2479lI,
z47gl2, 2437,2476187,2476186,2476185,2476184, 2476/83,2476182, 2476181,2476180,
2476179, 2476/89, 2475/l, 2475ll3, 2475/l2, 2475lll, 2475/|0, 2475ĺ9, 2476178,

2475116, 247518, 247517, 247516, 247515, 247514, 2474, 2473, 2472, 2471, 2470, 2469,
2468, 2467, 2466, 2465, 2464, 2463, 2462, 2461, 2460, 2459, 2458, ?457, 2456, 2455,
2444,244z/z,244213,2438lll a243813 katastľálne územie Šaľa, a pozemku registeľ ''E''
1469ll}l katastrálne územie Šal'a

Slovenská republika, spľávca: Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 8l7l5
Bratislava II (paľc'č." 2424/t (parcela reg. ,,E" l469/I0l), 2442/2, 2142/3 (parcela
reg. ,,E" 1469/l,01), 2138/l l, 2438/3)
Veselka Július a Priska r. Belovičová, SNP 5,927 01 Saľa (parc.č.: 2476/3)

$s' Huček Andrej a MUDľ' Tatiana Hučeková r' Romanová,, JánošíkovaZ7,927 0|

Saľa (parc.č. : 2476/4, 2475/I 3)
Lelovics Juraj a Katarína r. Szivákov á, okruž,ná 1025/|8, g27 0l Šaľa (parc'č':
2476/5)
Hubináková Natália r. Hubináková, Nešporova l1, 927 01Šaľa (parc.č.: 2176/6)

Ing. Petro Igor a Ing. Zvzana Petrová r' Sopková, LuŽná2257/2l,927 05 Sal'a

(paľc.č..' 2476/7)
Mátyus Peter, Hoľná 916/14,g27 O| Šaľa (parc.č.: 2476/8)
Hubinák Róbeľt, Nešporova ll,g27 0l Šaľa (parc.č." 2476/9)

Visnyei Mikuláš a Anna ľ' Šimšíková, Vajanského č.lO23l9,g27 Ol Šaľa (parc,č.:

2476/t0)
Bc. Černák Martin, Šuermova 28,927 0l Šaľa (parc.č.: 2476/I l)
Klenovič Dušan a Janar. Staneková, okružná z8,g27 0l Šaľa (parc.č.; 2476/I2)

Tanka Erik a Angela Tanková ľ. Kovácsová, Cintorínska 6,927 05 Šaľa (parc'č.:

2476/t 3)
PacdDr. Baručáková Ingrid ľ. Lenická, Horná 916/20,92? u Šaľa (parc.'č." 2476/14)

Tóth oto, Horná 916/12,927 ol Saľa (parc.č.: 2476/I5)
Šipĺcra Mária ľ' Pappová, okruŽná lo25l28,g27 OO Šaľa (parc'č.: 2476/16)
góhae Peteľ, Slnečná č,.lg39ĺ2,927 05 Šal'a (parc.č.: 2476/I7)
Skandík Vladimíľ a Jana ľ. Bajzíková, Vajanskeho I023l9,927 0l Saľa (parc.č.:

2476/t 8)
Ing. Igriciová Jana, Král'ovská č.29,927 01 Šal'a (parc.č': 2476/19)
róuer Petr, OkruŽní č.26, gz7 0l šal'a (parc'č.; 2476/20)
Vánik Kaľol, Bottova č'I02ll2, g27 Ol Ša|'a (paľc'č': 2476/21)
Ing. Menyhárt Štefan a Ľubica Menyhártová r. Pšenková, Ul. Čsl. armády 1020/6,
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927 Ol Šaľa(parc.č.; 2476/22)
- Gelnický Ladislav a Silvia r. Melicherová, Partizánska č.14, 927 Ol Ša|'a (paľc.č.;

2476/23)
927 0t Šaľa (parc'č.: 2476/24)

- ondriaš Mário, Budovatel'ská,544/28,927 0l Šal'a (parc'č': 2476/25)
ČemezPeter, Dolná 520/6,927 0l Šal'a (paľc.č'; zias)
Hanus Július, Galanta, Hanus Milan, Hanusová Helena, Sedlák Štefan aZuzanaľ.
Molnáľová (parc. č. : 2483)
Mgr. Zozvľáková Maľgaréta r. Lukácsová, Hlboká č.l049ll0,927 Ol šal'a (parc.č.;
2481/r,2481/2)

_ HorňákováEva r. Mészaľosová, Kvetná 2263ĺ2A,927 OI Šaľa (parc,č.: 2479/I,
247e/2)
Kubica Tibor a Mária Kubicová r. Rábeková, SNP l4,927 0l Šal'a (purc:.c,'; 2475/t 2)
Czigleová lldikó r' Czigleová, okruŽná 1025/?6,927 0| ŠaĽa 1puľt'.c'.: 2175ilI)
GálTiboľ aZuzanaGálová r. Voľôsová, Novomeskélro l8, 927 0l Šal'a (pctľc.č..-
2475/ r 0)
Horváthová Aneta ľ' Horváthová, Kvetná lo44/l,927 Ol Šaľa (parc.č.: 2475/9)
Horváth Ladislav, kpt. Jaľoša l2gol3z,g27 01šaľa (parc.č.; 2475/8, 2467)
Pál Alexander aZuzanaPálová ľ. Fiilôpová, Jánošíkova 1358/33, 927 0l Šal'a
(parc.č.: 2475/7)

- László Jozef a Maľgita ľod. Miháliková, Vlčan skä 2/556,927 0l Šaľa (parc.č' :
2475/6)
odĺážkaZo|tán a Mária t. Paczková' okĺužná 16,927 o Šďa @arc.č.: 2475/5)
Szabo Gejzaa Mária Szabová r. Masaryková, okruŽná 5,g27 00 Šaľa (parc'č.''
247s/4)
Petľova Viola, Agátová 22,g27 01 Šaľa (parc.č.: 2474)
Demeter Bohumil a Helena Demeteľová r. Lenčešová, Kvetná l039/15, 927 0l Šaľa
(paľc,č.: 2473)
lng. Kubolka lvan, Partizánska lO29/2,927 Ol Šaľa (parc.č': 2472)
Táboľský Stanislav a Veľonika Táboľská r. Král'ová, Nešporova |l,g27 01 Šal'a
(parc'č': 2471)
Hudecová Eva ľ. Mrázikovil, Vajanskóho |O2?./l,927 Ol Šaľa (parc.č.: 2470)
Demín Milan a Dana Demínová r' Kuricová, Horná IO,g27 0l Šaľa (parc.č.: 2469)
Hajdú Štefan aLýdiaHajdúová r. Krištofová, Horná 916l|2,927 0l Šaľa (parc.č.:
2468, 2466)
Ing' Tóth Radovan a Ing. Frederika Tóthová r. Gyeráková, SNP 95618,927 aI Šaľa
(parc'č.:2465)
Ščepka Robert a Eva Ščepková ľ' Szabadosová, okruŽná lO27/7,927 O| Šal'a (parc'č.:
2464)
Bereczová Mária ľ. Karkušová, Homá 916/8,927 Ol Šaľa (parc.č.: 2463)
Kuľaňková Elena ľ. Horváthová, SNP č,' 95614, ,9z7 al Šaľa (purc.č.: 2462)
Ščepka Emil a Alena Ščepková ľ. Vydľová,90635, Plavecký Peter, č. l55 (parc.č.:
246r)
Varga Gabriel a Maľgita Vargová r. Molnáľová, Nešporova9,927 0l Šaľa (parc.č':
2460)
Plevková Máľia, Bottova 6,92t 0l Šaľa (parc.č.: 2459)
Čurka Jozef aVeronika ľ' Mišíková, Febr. víťazstva 8,927 00 Šal'a (parc.č.: 2458)
Matuška Milan a Gabriela MatuŠková r. Kováčová, Ul. Vajanského l023l9,
927 OI Šaľa (parc.č.: 2457)
tng' Neuhol d Zlzana r. Podhradská, Zuzany Chalupovej 3 9 8 l /8, Bratislava, PSČ
85l 07 Bratislava (parc.č.: 2456)
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Husár Tibor, lJl. Partizánska 1029/6,927 01 Ša|'a (parc.č'; 2455)

- Mgľ. Zimmermannová Katarína r' Klihová , P.PŕlzmaŤn 54128,927 0| Šaľa (parc.č.:

2414t

Mesto Šal'a, úľadná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní
Mesto Šal'a - www'sala'sk - zveľejnenie po dobu l5 dní

dotknufým orgánom jednotlivo
-t. oR Hasičského a záchĺanného zboru v Nitre, Dolnočermánska ó4, 949 l1 Nitra
8. Kľajský.'pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II' č' 8, 949 0l Nitľa
9' TÚV SÚD Slovakia s.r.o., Jašíkova6,82l03 Bľatislava
l0' okresný úraĺl Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná 2ll,g27 0l Šal'a
l l . okresný ĺľao Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2ll,927 01 Šal'a
12. okľesný ĺrad Šal'a, odbor krízového riadenia, Hlavná 2l1,g27 0l Šal'a
13. Zéryadoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 8 l6 47 Bratislava
l4' SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44h,825 l l Bratislava
t5' Západoslovenská vodĺárenská spoločnosť, a. s. Nitra, Pázmžňa4,927 0l Šal'a

16. Slovak Telekorn a.s., Bajkalská 28' 9l'/ 62 Bratislava
17. MENERT-THERM s'ľ.o., Hlbokél3,927 0l Šaľa
l8. CableNet s.r.o', Slnečná 535l|9,924 0l Galanta
19' MICHLovsKÝ, spol. s r.o., Letná 79619,921 0l Piešťany
20. SALAMON INTERNET s.r.o., Partizánska L8,gz7 00 Šal'a
2l. MsU v Šali, oddelenie správy majetku azanaďeni mesta
22. MsU v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
23. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností

na vcdomie

24. lng. arch. Katarína Robeková, Černochov vrch č. |207,9l6 0l Staľá Tuľá
(splnomocnený zástupca stavebníka)

- k spisu
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