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UZEMNIE ROZHODNUTIE

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne pľíslušný stavebný úrad podl'a $ l l7 ods. 1 zákona č. 5O/Lg76 zb.
o územnom plĺĺnovaní a stavebnom poriadku (stavebný zakon) v znení neskorších predpisov (ďalej
len ,,stavebný zrikon'), prerokoval nárľh v územnom konaní s účastníkmi konania a_dotknuĺými
orgĺĺnmi postupom podľa $ 35 a $ 36 stavebného ziĺkona. Posúdil náwh podl'a $ 37 a $ 38
stavebného zélkoĺa, $ 32 zákona č. 7Lll967 Zb. o spravnom konaní v znení neskorších predpisov
({"!-"j 19n asprávny poriadok") posúdil náwh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, ktoý aĺu
17.08.2020 podala

Spoločnost' DOPA - Seľvis, s.Ĺo.' rČo: ĺs 863 768, A. Hlinku 4E3t7,951 31 Močeno\ ktoľú
y}9o"'1í_1astupuje spoločnost' PeTEXo s.ľ.o.' so sídlom Král'ovská 796t43, g27 ol Šal'a,
ICO:46 243 ssr

(ďalej len ''navrhovateľ''), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa $ 39 a 39a stavebného
zákon4 v nadvŽiznosti na $ 32, $ 46 a $ 47 zál<ona č,. 7l/|967 zb. o.pľá',,rno* konaní v zneni
neskoľších predpisov (ďalej len ,,spľávny poriadok") a $ 4 vyhlášky č. dssĺzoao Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoľé ustanovenia stavebného zŕl<ona

rozhodnutie o umiestnení stavby

Pľevádzková budova a garúŽ pľe autobusy

v ľozsĺhu:

so 01

so 02

so 03

so 04

so 05

so 06

so 07

Prevádzková budova

Ganĺž pľe autobusy

Komunikácie, paľkovislcň a spevnené plochy

ElektľiclcĹ pľípojka NN
Vodovodná prípojka

Plynová prĺpojka

Kanalizačná prípojka



so 08 Aľeálová dažďová kanalizácia

(ďalej len 'istavbn'') na Ul. Jescĺlskóho, na pozemkoch,ľsgisteľ "C'' p&ľc' č' l l95 a l 196 v kat. úaemí
Šal'a, (druh pozemkov zasťavané ploclry a nádvoria), n*pojenie na komunikáoiu a inžinieľske siete:
na poZemku registeľ ''C'' parc. č:. 1l4z/| v kat. územi Šaľa, na účely vytvorenia kancelárskych
priestoľov pre pracovníkov firmy a krytých paľkovacích miest pre fiĺemné vozid|ä _ autobusy tak,
ako je zakreslené v situačnom výkľese, ktoý worí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Stavba obsahuje:

Stavba obsahuje:
Nawhovaný objekt pľevádzkovej budovy aguiňe pre autobusy (Sol a So2) so sedlovou strechou

bude vyuŽiýpre firemné účely'

so 01 Pľevádzková budova

_ Je navrhnutá ako muľovaná stavba z póľobetónových tvĺíľnic so sedlovou strešnou

konštrukciou bez obýného podkrovného priestoru a bez suterénu. objekt bude slúŽiť na
vykonávanie administratívnych ptŕrc aubýovanie zamestnancov _ šoféľov po nočných
smenách'

_ vbudove sa budú nachädzať na l. NP: za vstupom priestory haly, kancelária, miestnosť
s qýlevkou, chodba, schodisko, WC (ženy a muži), archív, 2x kuchynka, z garáŽového
priestoru je situovaný vchod do technickej miestnosti,

_ 2. NP: schodisko, chodba, kancelária, k izba č. 2.03 prislúcha kúpel'ňa s WC amá pľiamy
prísfup k logii, k izbe 2.09 prislúcha kuchynka, WC a kupel'ňa, loggia.

- objekt je navrhnuý ako konštrukčný a dispozičný dvojtľakt pozostávajúci z vyššej halovej
časti a nižšej administľatívno_sociálnej časti obdĺzľrikového pôdoĺysného tvaru,

- vykurovanie objektu aohrev teplej vody bude pomocou centrálneho zdroja ato plynovým
kondenzačn;ým kotlom. V objekte je navrhnuý systém podlahového vykurovania.

so 02 Garáií pľe autobusy

- Je navľhnutá ako ocelbvá skeletová konštrukcia s opláštením zo sendvičoqých panelov.

- Podlaha garäŽeje nawhnutá zo stľojovo hladeného betónu aje vyspádovaná do línioqých
Žľabov. Bude slúžit'na paľkovanie autobusov v maximálnom počte 6.

so 03 Komunikácie, parkoviská a spevnené plochy

- Spevnené plochy sú navrhnuté betónové zo zänkovej dlaŽby azo zhutneného drveného

kameniva.
_ Spevnené plochy pozostávajú z komunikácií a parkovacích miest. Paľkovacie miesta v počte

2 pted objektom a 3 v objekte budú uľčené pľe osobné vozidlá zamestnancov.

so 04 Elektrická prípojka NN
_ Elektrická káblová prípojka bude slúžiť na napojenie objektu na verejný rozvod elektľickej

energie.
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Bude ľiešeĺrá zo vzdušného vedenia nn odbočkou cez poistkovú skrinku SPP osadenú na
existujúcom stĺpe č' 503 na Ul. Jesenského. Zo skrinky bude kábel NAYY-J 4x25 vedený
v chráničke v zemi do elektromerového rozvádzača RE.

so 05 Vodovodná pľípojka

- Zásobovanie navľhovaného objektu vodou bude realizsvané prostredníctvom novo
navľhovanej vodovodnej prípojky ústiacej v existujúcej Železobaónavej vodomemej Šachte.

- Navrhnutá je vodovo.dná prípojka materiálu a dimenzie HDPE PNl6 DN40 (50x4'6)

s celkovou dĺzkou 8,7 mzUl' Jesenského.

- Pľípojka bude slúžit'okrem zásobovania budovy pitnou vodou aj na účely prívodu vody do
hadicového navijaku na hasenie pľípadného požiaru.

so 06 Plynová pľípojka
_ Pripojenie objektu bude ľealizované novo navrhovanou STL plynovou prípojkou PEl00 D32

(DN25) alzuy 13 mzUl. Jesenského.

so 07 Kanalizačná prípojkn

- Odkanalizovanie objektu sa pľevedie deleĺrou kanalizačnou sústavou, tj. splaškové
a dažďové vody sa odvedú z objektu oddelene.

- odvádzanie splaškorných vôd bude realizované novo navrhovanou kanalizačnou prípojkou
PvC SN8 DNl5o (160x4,7) alzl<y 1'l mzUl. Jesenského.

so 08 Areálová daždbvá kanalizácia
_ Bude slúŽiť na odvádzanie daŽdbvej vody zo strechy objektu, zpriestoru garáže

a z okolitých spevnených plôch objektu do vsakovacieho systému.
- odvodnenie striech bude ľiešené cez strešné Žľaby. odvádzanie vôd z miestnosti gaĺéňe

bude ľiešené cez podlahové líniové Žľaby, do ktoých bude podlaha vyspádovaná.

odvodnenie navrhovaných spevnených plôch je ľiešené vyspádovaním ýchto plôch do
navľhovaných prefabrikovaných betónoqých uličných vpustov.

- DaŽďové vody budú následne potľubným systémom areálovej zaolejovanej dažďovej
kanalizácie odvádzané do novo navľhovaného koalescenčného odlučovača ropných látok.

/OP.U
_ Prďistená voda z oRL bude odvádzanázvodovým kanalizačným potrubím do vsakovacieho

systému pozostávajúceho zo 170 vsakovacích blokov.

Pľe umiestnenie a pľojektovú pľípravu stavby sa uľčujú tieto podmienkyl
1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch ľegister ltclt paľc. č. 1195 a 1196 s napojením na

komuníkáciu a inänierske siete: na pozemku register ''C'' parc, č, |142/1, v katastrálnom území
Šaľa tak, ako je zakreslené na pľiloŽenom situačnom ýkľese v mierke l:200, kde je označené
polohové a výškové umiestnenie všetkých navľhovaných stavieb, ktoru qryracoval Ing. Iozef
Tamaškovič, autoľizovaný stavebný inŽinier *A*1, Tamaškovič s.r.o. pľojektovanie stavieb,
Ul' Pázmaňa2020l3O'927 01 Šaľa.
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1. ĎalŠí stupeň projektovej dokumentácie navrhovanej stavby bude v1pracovaný opľávnenou
osobou v z.mysle $ 44 stavebného zákona.

2. Projektové ľiešenie navrhovanej stavby bude spĺňať poŽiadavky vyhlašky č,. 532ĺ2ao2 Z.z.,
ktoľou sa ustanovujú podľobnosti o všeobecných technických požiadavkách naqýstavbu a o
vŠeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnostbu
pohybu a orientácie.

3. Pľojektová dokumentácia pľe stavebné povolenie bude okľem aľchitektonickej časti obsahovať
aj výkresy všetkých dľuhov technickej vybavenosti predmetnej stavby (elektroinštalácia,

bleskozvod, plynoinštalácia, vodoínštalácia" kanalizáeia. vy'kuľovanie) ataktíež projekt
poŽiarnej ochľany, statické posúdenie stavby a tepelno-technické posúdenie stavby podl'a $ 4
ods. 3 zŕlkona č,. 555n0a5 Z.z. o energetickej hospodĺĺmosti budov a o zmene a doplnení
niektoých zákonov.

Stavebné povolenie na stavebný objekt so 08 Aľeálová dažďová kanalizĺcia bude vydávané na
zäklade samostatnej projektovej dokumentácie špeciálnym stavebným uradom pre vodné stavby -
okľesným úradom Saľa, odboľ starostlivosti o Životné pľostľedie'

Stavebné povolenie na stavebný objekt so 03 Komunikrĺcie, paľkoviská a spevnené plochy bude
pľedmetom samostatného stavebného povolenia vydávaného špeciálnym stavebn1ým úradom pre
cestné stavby - Mesto Šaľa.

4. Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a aľchitektonického riešenia stavby
s okolitým životným pľostredím, najmä pľe polohovó a výškové umiestnenie stavby:

Navľhovaný objekt prevádzkovej budovy a garáŽe pľe autobusy (So1 a So2):
1.Vzdialeĺrosť od hľanice pozemku, od Ul. Jesenského sa stanovuje ll42ll na min. 8,555 m

2.Vzdialenost'od hľanice susedných pozemkov a stavieb:
_ od hľaníce susedného pozemku parc. č. ll97l3z rnin' 5'945 m
_ od objekfu súp. č' ó50 napozemku paľc. č,.ll97/2:9,045 m
_ od objektu súp. č' 650 pozernku paĺc. č. ll97/I: l7,1 10 m
- od hľanice susedného pozemku parc. č. ll93ll: 2,500 m
- od objektu súp. č. 652 na pozemku paľc. č' 1193/2:3,040 m
- od objektu bez súp. č. na pozemku parc. č. ll93/3:3,040 m

Výška podlahy prízemia adminishatívnej budovy a skladu: *0,000: uroveň l' NP: 115,040
m.n.m.

Celková.ryška stavby:
Administľatívna budova So t: +7,720 m od podlahy prtzemia
Garáž So 2: +8,210 m od podlahy yizemia

Paľametľe navľhovaného objektu (Sol a So2):
oizka:41,400 m
Šíľka: 17,000 m
Užitková plocha Sol a So2: 70l,67m2
Zastavaná plocha Sol a So2: 649,30 m2

obostavaný priestoľ Sol 1018,5 m3

obostavanýpriestor So2 404l,5 m3
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obostavaný pľiestor spolu; 5060 m3

Celková plocha dotknutých pozemkov / parc. č. 1 l95 a 1196 v kat' území Šatď:2368,338 m2
Index zastavanej plochy: 27,42oÁ
Plocha zelene:1 ll, I 0 m2
Koefi cient zelene: 3},03yo

Napojenie ns inžinieľske siete:
' stavba bude napojená na veľejné rozvody inžjnierskych sietí prípojkou kanalizácie, vody,

plynu a elektľickej energie z ul. Jesenského.
- odvädzanie splaškoých vôd bude ľealizované novo navrhovanou kanalizačnou pľípojkou

PVC sN8 DNl50 (I6Ox4,7) dizuy ll mzUl' Jesenského'
- Pripojenie objektu na plyn bude realizované novo navľhovanou STL plynovou prípojkou

PE100 D32 (DN25) dlzl<y 13 m z Ul. Jesenského.
- Navrhovaná vodovodná prípojka materiálu adimenzie HDPE PN16 DN40 (50x4,6)

s celkovou dĺzkou 8,7 m z Ul. Jesenského.
- elektrická káblová prípojka bude riešená zo vzdušného vedenia nn odbočkou cez poistkovú

skrinku SPP osadenú na existujúcom stĺpe č. 503 na Ul. Jesenského.
' odvádzanie daŽďovej vody zo strechy objekÍu, zpriestoru garáže azokoliých spevnených

plôch bude Areálovou dažďovou kanalizáciou cez novo nawhovaný koalescenčný odlučovač
ropných látok /oRU do vsakovacicho systému pozostávajúceho zo 1'7o vsakovacích blokov'

5. Požjadavlcy vyplývajúce z chľánených území alebo ochľanných pásiem:
' Další stupeň projektovej dokumentácie bude qpracovaný s ohľadom na existencíu

podzemných inŽinieľskych sietí v mieste stavby'
' Pľi spľacovaní ďalšieho stupňa PD budú dodľžané ustanovenia sTN 73 6005 - Priestorová

úpľava vedení technického vybavenia a vyhlášky MlŽp e. 532/20a2, ktoľou sa ustanowjú
podrobnosti ovšeobecných technických poäadavkách na qýstavbu aovšeobecných
technických požiadavkäch na stavby uŽívané osobami s obmďzenou schopnost'ou pohybu a
oríentácie.

7' Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutych oľgánov:

Ďalší stupeň projektovej dokumentĺĺcie bude predtožený na posúdenie dotknutym oľgánom,
ktoľy si to vyhradili.

Kľajský pamiatkový úľad v Nitľe
' Ifuajsky pamiatkový úľad Nitľa vzhl'adom k tomu, že nie je moŽné vylúčiť narušenie doposial'

nepreskúmaného archeologického náleziska alebo nälezov, požaduje písomné ohlásenie
ľeálneho teľmínu začiatku ýkopoých prác súvisiacich so stavbou najmenej s dvojtýŽdňovým
predstihom Kľaj skému pamiatkovému úradu Nitľa.

' Itajský pamiatkový úľad Nitľa vykoná odboľný dohl'ad foľmou obhliadky výkopov stavby
pričom stavebník vytvorí všetky nevyhnutné predpoklady pľe vykonanie obhliadky.

' Podľa $ 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona v prípade aľcheologického nálezu oznĺ{mi näiezca
alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác, najneskôr na dľuhý pľacovný deň nález
Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre a néllez ponechá bezo zmerly až do obhliadky KPÚ
v Nitľe.

' DodľŽat' podmienky záväaného stanoviska č. KPUNR_2020/156l5-2l6l2l5lGRo zo dňa
a4.08.2020.
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okresné riaditel'stvo Hasičského a záchľanného zboľu v Nitre
. S ľiešením pľotipožiaľnej bezpečnosti stavby súhlasí bez prípomienok.
' Stanovisko č. ORHZ_NR2 - 2a20/0006a9-002 zo dťla 08.07 .2020.

Regionálny úľad verejného zdľavotnícfva v Nitre
' PľedloŽený n-ávrh na územné konanie - umiestnenie stavby ,,Pľevádzková budova a garáž pre

autobusý'vŠali, Jesenského ul., parc. č. lt95 aL|96 vyhowjevšeobecne záväznýmpľavnym
predpisom upravujúcim ochranu veľejného zdravia.

' V rámci stavebných pľác je potrebné zabezpečiť odvetranie bezokenných priestorov'
' Závazné stanovisko č. HzP/A/2a2a/02aI6 zo dťla l0,l1.2020.

Mv sR okresné ľiaditel'stvaPZv Šali, Okľesný dopľavný inšpektorát

' Súhlasí s umiestnením pľedmetnej stavby tak ako bolo v predloženej projektovej dokumentácii..
' oDI si vyhľadzuje právo pripomienok k nasledujúcim stupňom pľojektovej dokumentácie.
' oDI si vyhradzuje pľávo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené zmeniť, ak si to vyŽiada

bezpečnosť a plynulosť cestnej pľemávky alebo dôleŽitý verejný záujem.
' DodrŽať podmienky stanoviska pod č. ORPZ_SA_OPDP52-7_029/2020 zo dňa 29.07.2020.

okľesný úľad Šaľa, Odbor staľostlivosti o životné pľostľedie
' S realizáciou stavby nesmú bý' dotknuté zaképané činnosti vo vďahu ku chľáneným druhom

podl'a $ 35 zĺĺkona o ochrane prírody a kľajiny,
' Podl'a $ 47 ods. l zákona o ochľane prírody a kľajiny sa zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny,

z toho dôvodu stavebné práce u blízko rastucich drevín vykonat' tak, aby nedošlo
k poškodzovaniu a ničeniu ich koreňouých systémov a nadzemných častí.

' Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie sodpadmi aplní povinnosti podl'a $14 zákona
o odpadoch - povinnosti držiteľa odpadu (v zmysle $77 ods. 2 zálkona o odpadoch je pôvodcom
odpadov vznikajúcich pľi stavebných pľácach zodpovedná právnická osoba alebo fyzická osoba
_ podnikateľ, pľe ktoru sa tieto ptáce v konečnom štádiu vykonávajú.

' oľgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa v zmysle $99 ods. 1 písm. b) bod 5 zĺíkona
o odpadoch vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní, kde investor predloŽí doklad
o tom, ako naloŽil so vaniknutými odpadmi.

' so 8 - Aľeálová daŽďová kanalizácia má charakter vodnej stavby. V zrnysle $52 ods. l
vodného ziákona" lĺÍoré povol'uje špeciálny stavebný úľad na uskutočnenie vodnej stavby, je
potrebné povolenie podl'a $26 vodného zákona.

' V súlade s ustanovením $ l40b zĺíkona č,. 5011976 zb. o územnom planovaní a stavebnom
poľiadku (stavebný zákon) v znení neskorších pľedpisov toto vyjadrenie je súčasne zäväaným
stanoviskom pľe stavebný orgán v stavebnom konaní'

' DodľŽať podmienky vyjadľenia č. oU-sA_osZP-2020/004908-2 zo dňa 03.07.2a20.
' DodrŽať podmienkyvyjadľenia č. oU_SA_osZP-2020l004889_002 zo dňa 16.07.2020.
' Dodľžať podmienky vyjadľenia č. ou-sA-oszP-202a/0a4982-2 Veg. zo dhaa7.07.2020.

okľesný úľad Šal'a, odbor krízového ľiadenia
' Súhlasí bez pripomienok na ziĺklade závťimého stanoviska č. oU-sA-oKR_2020/004597-002

zo dňa 19.06.2020.

Západoslovenská vodáľenslaĺ spoločnost' a. s.
Spripojením stavby na verejný vodovod LT DN 100 asdodávkou súhlasíme za nasledovných
podmienok:
Vy-iadrenie vodovod:
' K danej parcele je existujúca vodovodná prípojka" ktorá je v technicky nevyhovujúcoÍn stave,
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stavebník ju na vlastné náklady odstľáni.
o odstľĺínenie vodovodnej prípojky musí stavebník požiadať ĺa Zákaznícke centrum oZ Šal'a,
a.s.. odstľánenie vodovodnej prípojky vykonajú qýlučne pracovníci ZsVS, a.s..
Dimenzia amatetiäl vodovodnej prípojky: navrhovaná DN40 (d50) materiál HDPE dĺŽka cca.
8,7 m.
Vlastníkom vodovodnej prípojky je stavebník.
V zmysle $27 ods.7 zákona 442/2002 Z.z. je zakžuané pľepojiť rozvody z vlastného zdľoja vody
s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s veľejným vodovodom.
Vodu pľe požiarne úč:ely z veľejného vodovodu negaľanfujeme. Ako prevádzkovatel'verejného
vodovodu podľa $15, ods. 7, písm. Í) zákona č. 442/2002 Z.z., musíme umoŽnit' pľístup
k veľejnému vodovodu a odber z neho hasičským jednotkám pľi poŽiamom zásahu cez svoje
existujúce zaiadeĺia, v rámci existujúcich kapacitných možností týchto zanadeni a veľejného
vodovodu.

Vyjadľenie kanalizácia:
Spripojením stavby na verejnú kanalizáciu BT DN 1000 asodvádzaním odpadových vôd
súhlasíme za nasledovných podmienok:
. Vlastníkom kanalizačnej prípojky je stavebnĺk.
' Dimenzia" materiál adruh kanalizačnej prípojky: navrhovaná DN l50, mateľiál PVC,

gľavitačná, dĺzka t tm.
' odvádzanie odpadových vôd zpowchového odtoku do verejnej kanalizácie (daŽďové vody zo

strechy a spevnených plôch) v mieste stavby je zakázané.
' Dodľžat'ďalšie podmienky vy'jadrenia č. 47l84/2a20 zo dňa 06.07.2020.

Západoslovenská distľibučná, a. s. Bľatislava
' Deliacim miestom medzi zariadeniami Žiadatel'a azaňadeniami Pľevádzkovateľa budú

poistkové spodky v istiacej pľípojkovej skrini na podpeľnom bode vzdušného vedenia,
' Hlavný istič žiadame dimenzovať k poŽadovanému ýkonu, tj. max. In: 3f]32A

s charakteristikou B,
' žiadame zaberyečiť plombovatel'nosť nemeľaných častí v elektľomerovom rozvädzači,
' meranie spotľeby eI. eneľgie žiadame umiestnit'na verejne pľístupné miesto na hľanici pozemku

a doporučujeme použiť celoplastoý elektľomeroý rozváĹdzaé podľa platných štandaľdov
Západoslovenská distribučná, a's.,

' v prípade potreby úpravy a pľeloŽky jestvujúcich distribučných zariadení žiadame postupovať
podl'a ustanovení zálkonač.251/20|2 o energetike $45.

' Dodľžať všetky podmienky stanoviska č. CD 47522ĺ2020 zo dňa a6.o7.2020.

sPP _ distľibúcia, a's. Bratislava
' Dodňať ochĺanné a bezpečnostné pásma jestvujúcich plynĺíľenských zariadení $ 79 a $ 80

Zákona o energetike.
' Stavebník je povinný pn rea|izácii stavby dodľžat' minimálne vzájomné vzdiďenosti medzi

navrhovan:ŕmi plynrárenskými zanadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi
a inžinierskymi sieťami v zmysle sTN 73 ó005, sTN 73 3050 a TPP 906 01.

' Pľed začatim zemných prác alalebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník
povinný zabezpečiť pľostľedníctvom príslušných prevádzkovatelbv presné vy!ýčenie všetkých
existujúcich podzemných vedení.

' Dodržat'ostatnépodmienkytohto vyjadrenia č' TD/Ks/Ol92/2020l{nzo dňa 16.07.2020.

Slovak Telekom, a.s. Bratislava
' Na definovanom území nedôjde do stýu so siet'ami elektľonických komunikácií spoločnosti.
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Dodržat' všetky podmienky vy,jadľenia k existencii telekomunikačných vedení zo dňa
03.06.2020 pod č. 661201490l.
DodľŽať všetky podmienky vyjadľenia k projektovej dokumentácii č. YPDI.222000020l zo dňa
02.07.2020.

Michlovský, spol. s.r.o.
' Na definovanom území nedôjde ku stretu PTZprevädzkovateľa orange Slovensko a.s.

' DodrŽať podmienky vyjadrenia č. BA_233l/z02o zo dňa n.a7.2020.

SALAMON INTERNET, s.ľ.o.
' Nedôjde do styku s STI spoločnosti SALAMON INTERNET, s.ro.
' DodľŽat'podmienky vyjadrenia č' Sb 220433l zo dňa 10'07.2020.

Mesto Šal'a, ľefeľát dopľavy a technictých činností
' Refeľát dopravy a technických činností súhlasí so stavbou pľe územné a stavebné konanie'
' Dodľžaťpodmienky záväzného stanoviska č,.334l|/2020/oSaKČ/3l35 zo dňa 26.|l,.2020.

Mesto Šal'a, oddelenie stratégie a komunátnych činností
' PredloŽený nawhovaný zämer z hľadiska funkčného vyažívania a priestorového uspoľiadania

nie je v rozpore so záväznou časťou územného plánu mesta Šal'a. V anysle podmieĺrok ÚPN
Mesta Šaľa.. Vyjadľenie č. 33194/2020/osaKČB222 zo dňa a7.08.2a2O.

Účastníci konania:
PeTEXo s.r.o., SATOMA s. r. o.' Szabó Alexander, Ing. Magdaléna Szabóová, Mesto Šaľa,
Železnice S lovenskej republiky.

V priebehu územného konania neboli vznesené námietky účastnftov konania.

Pripomienky dotknutých orgĺĺnov k umiestneniu stavby a k PD boli zďrrnuté do podmienok
rozhodnutia. Podmienky krealizilcii stavby zo stanovísk dotknuých orgĺänov budú zahmuté
v podmienkach stavebného povolenia.

Úzeĺnné rozhodnutie má podl'a $ 40 ods. l stavebného zákona platnosť 2 roky odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia' Nestratí však platnosť, ak bude v tejto lehote
podaná Žiadost'o stavebné povolenie predmetnej stavby.

Podľa $ 40 ods. 4 stavebného zĺ{{<ona územné ľozhodnutie je zäväzné aj pľe pľávnych nasfupcov
jeho navrhovatel'ov a ostatných účastníkov územného konania.

odôvodnenie:

Dňa l7'08.2020 podal nawhovateľ návľh na vydanie uzemného rozhodnutia na umiestnenie vyššie
uvedenej stavby.
K návľhu neboli predloŽené všetky doklady, pľeto bol navrhovateľ vyzvaý na doplnenia podania a
konanie bolo dňa 1l.09.2020 pľerušené. Návľh bol naposledy doplnený dňa l l .LI.2020 o vyjadrenie
zäväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdľavotníctvá v Nitre, stanovisko oR PZ v Šali,
Okresný dopravný inšpektoľát.

Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetk;ým anámym účas&íkom konania a
dotknuým orgĺínom a organizŕtciám. K pľerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie
spojené s miestnym zist'ovaním na deň l1.12'2020, o výsledku ktorého bol spísaný zäanarĺl

Stanoviská oznámili:
_ Ikajslcý pamiatkový urad v Nitľe
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_ okresne riaďteľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre- Regionĺĺlny úrad verejného zdravotníctva v Nitre- MV SR okresné ľiaditeľstvo PZ v Šali, okresný dopľavný inšpektorát' olcresný úľad Šďa, odbor starostlivosti o ävotné piostreäie- okresný wad Šafu odboľkrízového riadenia- Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.- Zäpadoslovenská distribučnrá" a. s. Bratislava- sPP - disfribúcia, a.s' Bratislava- Slovak Telekom, a.s. Bratislava. Michlovsk;ý, spol. s.ľ.o.- SALAMON INTERNET, s.r.o.. Mesto Šaľa, referát doptavya technických činností- Mesto Šďa, oddeleniestraíégie a komunálnych činností

Stavebný uľad zaistil vzájomný.súlad predloŽených stanovísk dotknuých orgĺánov a organizáciívyžadovaných osobitnýni predpismi, iabezpečil'pl"*ĺ" pozĺuour.ĺ"L vtasĺrĺňov a správcov sietítechnického vybavenia na napojenie u ii"to stanoviská a poŽiadavky zahmul do podmienok tohtoĺozhodnutia'

Tunajší urad posúdil náwh na umiestnenie stavby podl'a $ 37 stavebného zĺĺkona a zistil, Žeumiestnenie zodpovedá hľadiskĺĺm staľostlivosti o'äiotnJ pľostredie' resp. Že !ýmto hľadiskámneodporuje, ani neohľozaježivotnéprostrďíe. /

-S,|onštatovalo_sa, 
že umiestnenie stavby je v súlade s platnou územno_plánovacou dokumentáciouUPNO v z.nenízmien a doplnkov.

Projektová dokumentĺĺcia pre tľ;ernné roáodnutie navrhovanej stavby vyhovuje všeobecnýmtechnickým poäadavkĺárn na výstavbu podľa u'tuoouuni 
"ynasr.y 

č. 532/2002 Z,z., ktorou saustanovujú podrobnosti o všeobecných tgcbnických pozĺaďa*e.ľ, nu výstavbu a o všeobecnýchtechníckých poŽíadavkách na stavby uävané ósouámĺ s obmedzeĺrou schopnostbu pohybu aoľientácie.

Nawhovatelia k návľhu pľedložili nasledovné_ doklady potrebné k posúdeniu stavby: projektovudokumentáciu stavby, stanoviská dotknuých o'g,ĺnou a vyjadienia spnívcov podzemných
inŽinierskych sietí, doklad o zaplateĺrí správného popiutto.
Umie|1e1q stavby nebude tľvalo obmedzené uŽívanie zusedných pozerľrkov na určený účel,stavebnýuľad preto rozhodol tak, akoje uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie o odv-olaní:

Podl'a $ 53 a nasl. zákona č,.7111967 Zb. o spľávnom konaní (správny poľiadok) v znení neskoršíchpredpisov, proti tomuto roáodnutiu moŽno podať odvolanĺe 1ĺaaný bpľauny pľoshiedok), a to vlehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

!{vo|anie sa podáva na Mesto Šaľa - Mestský úrad, Niĺmestie Sv. Trojice č. 7 , g27 l5 Šaľa.
ldvolacím orgrĺnom je okesý úrad Nitra, oábo' výstavby a byovej politiky. 

'

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravnýď prostriedko'', piestumaielhé správnym súdompodľa ustanovení Správneho súdneho poĺádtu (zĺĺton e. K2120liZ.z.1.
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Poplatok:

Správny poplatok podl'a zákona é. l45/I995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskoľších
predpisov PoložJ<y 59 písm. a) ods. 2 vo rnýške 100.00 € bol zaplaiený dňa |7.08.2020 adoplatok
podľa Položky 59 písm' a) ods. 2 vo q.ýške 200.00 € bol doplatený dňa 03.12.2020.

Príloha pre navľhovatel'a:

- overená projektová dokumentácia pre územné konanie

- situácia v mierke 1:200

Doľučí sa:

účastníci (el. doručovanie)
l. PeTEXo s.r.o., Kľáľovská796/43,g27 0l Šaľa (splnomomenýzĺstupcanawhovateľa)
2. SATOMA s' r. o.' Ul. Jeseĺrského č' 121652^927 01 Šal'a
3. Szabó Alexander,
4. Ing. Magdaléna Szabóová,
5. Mesto Šala' }tJá''Ít. Sv. Trojice č.7,g;2715 Šďa
6. Železĺúce Sloveĺrskej.epubliky, Klemensova 8, 8l3 6lBľatislava

dotknuté orgĺĺny
7. Regionálny rľad verejného zdravotníctva Štefánikova t. 58, 949 63 Nitľa
8. Krajský pamiatkový úrad Nitľ4 Námestie Jana Pavla II. č. 8, 949 01 Nitľa
9. oRHazz v Nitre' Dolnočermánska 64,949 11 Nitra
1o. oR Pz v Šali,.Olcresnýdopravný inšpektorát, Staničná 23,g27 0l Šaľa
1 1. okresný úrad Šďa, odboľkľízovéhoriadenia' Hlavná 2/l,g27 ol Šďa
12. Michlovský spol. s.r.o., Lenä79619,9zl 0l Piešťany
t3. okresný urad Šďa, odbor starostlivosti o Živofiré pľóstredie, Hlavná 2ll,g27 ot Šďa
14. Slovak Telekoľn" a's., Bajkalskä28,817 62 Bratislava
l5. SALAMON INTERENT s'ľ.o., Partizánska l8,927 0l Šaľa
16. Zápádoslovenská vodárenská spoločnost', a.s., oZ Galanta' Pilmlaňa 4, g27 0t Šďa
17. Západoslovenská distribučna" a' s. Čuleľrova 6, 816 47 Bratislava
18. SPP-dishibúcia, a.s., Mlynské Nirry 44b, 825 1l Bľatislava
19. MsU Šďa, oddelenie srätegie a kómunálnych činností
20. MsU Šaľa refeľát dopravy á tecbnických činností
2l. MsÚ Šďa, oddeleniďspľávy majetkl a zariadení mesta

ostatní
22.Ing. JozefTamaškovič, Tamaškovič s.r.o. pľojektovanie stavieb, Ul. Pázmrĺňa2a2a30,

927 01 Šaľa
- kspisu

i
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t
Mgr. Eva Lukačovi\ová

vedúca stavobneho riľadu
na základe Poverenia zo dňa 30.1l.20tó
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