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V Šaľ dňa 08.03.2021

UZEMNE ROZHODNUTIE

Mesto Šaľa, ako vocne a miesbre príslušný stavebný úrad podľa $ 1 l7 záÄ<ona č,. 50/|976 Zb.
9 ú1emnom plánovaní a_stavebnom poriadku (stavebný zakon) i znení neskoľších pľedpisov
(ďalej len ''stavebný zäkon") pľerokoval návrh v úiemnom konaní s účastníkmi konania
adotknutými orgánmi Plltupom podľa $ 35 a $ 36 stavebného zákona a podľa $ 37 a $ 38
stavebného zŕl<ona posúdil návrh na vydanie uzemného rozhodnutia o umiestnení stavby,
ktoý dňa o4.0l.202l podď

Uľad Nitľianskeho samospľávneho kľaja' so sídlom Rázusova 2A, 949 0| Nitľa'
!g9,. 37 86t298, vzastúpení Mgr. Ingridou Naháckou, Ul. Narcisová zq, gzž'oiä';
(ďďej len,,navľhovateľ.).

Na_zĺáklade tohto posúdenia stavebný úrad vydáva podl'a $ 39 a $ 39a stavebného zákona,
vsulade s $ 32, $4ó a $ 47 zrákona é,.7t/li67 ft: o sp'árrnom konaní vznerineskoľších
prcdpisov (ďalej len ,,správny poriadok") a $ 4 vyhlĺášky č,. 453t2o0) Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanoverria stavebného zákona

ľozhodnutie o umiestnení stnvby
Poliktinika NSK Šaľa - Stavebné úpľarT vonkajšieho schodiska a vstupu

s vybudovaním výťahu k objektu Lekáľeň súp. č.833

v rozsahu:

Číslo:
Vybawje:
Tel.:

3377/2021/SU/961
Mgr. Katarína Jantová
a3v770s98tH.427

_ so l01 Rekonštľukcia vonkajšieho schodiska a vstupu s vybudovaním ľýťahu
do objektu - Lekĺĺľeň

- so l02 Spevnenó plochy

- so 103 Distribučný STL plynovod /preložka STL plynoYodď

ĺd^"]:t |9n ''s!avba") na U"l. Nemocničnej v Šali, na pozemkoch registeľ ''C,, parc. č. 209tl3l
a2o9|/2 v kat. rlzemí Šďa za účelom vybudovania nového schodiska a výt'ahu pre
budúcich nájomcov 2. NP tah ako je iakľeslené v situačnom výkľese, ktoľý tvorí
neoddelitel'nú súčasť tohto ľozhodnutia.
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Popis stavby:

so 101 Rekonštľukcia vonkajšieho schodiska a vstupu s vybudovnním výt'ahu do

objektu - LekĺĹľeň súp.č' 833

- Stavebné úpravy - odstľánenie jestvujúceho schodiska a spevnených plôch /chodníkď,
vyburanie a zamurovanie otvoľových konštrukcií na existujúcej fasáde objektu lekáreň.

- Po búľacích prácach bude pokračovať výstavba schodiska s bezbaľiéľovým vstupom a

ý'ahovou šachtou'
_ Vstup do objekfu bude chľĺĺnený pľístreškom.
_ Navľhovaný objekt bude obdĺŽnikového tvaru s dvoma nadzemn;ými poschodiami

max. pôdorysných rozmeľov 5,205 m x 8,375 m, s plochou strechou, max. rrýška objektu:

7,901m.
- muľovaná konštrukcia stavby bude založená na betónových zilĺladových pásoch

azáfl<ladovej doske, stropná konštrukcia nad l'NP sa navrhuje zo železobetónu

hľ.200mm'
- schodisko na navrhuje dvojľamenné monolitické železobetónové,
_ Schodisko bude osvetlené prirodzene pomocou okien, stropná konštľukcia sa nawhuje

drevená trámová, stľecha bude zateplená tepelnou izoláciou EPs l50 hr. 200 mm, strecha

objektu je navľhovaná plochá so sklonom l,5o/oz asfaltových pásov,
_ objekt bude zateplený kontaktným zatepľovacím systémom hľ.120 - 150 mm,

Dispozičné riďenie:
l NP: vstupná chodba s bezbarierorným vstupom, qýťahová šacht4 sklad, schodisko.

2 NP: schodisko a chodba do objektu lekáme na 2NP.
- v objekte sa navľhuje osobný \^ýťah s hmotnost'ou 630 kg pľe počet osôb 8.

_ Stavba bude napojená na elektriclcu energiu z podruŽného ĺozvádzača na 2 NP káblom
CHKE-R 3x2,5mm2 ukončená v rozvádzaéi R-scH.

so 102 Spevnenéplochy
- Spevnené plochy vokolí navľhovanej budovy pozostĺĺvajú zchodníkov zbetónovej

dlažby hr.60mm,
_ Celkováplocha: 48,04m2.

so 103 Distľibučný sTL plynovod tpreloäka STL plynovodu/

- Časť jestvujúceho distribučného STL plynovodu v dĺzke 18,2m svetlosti DN80 z oceľovó

mateľiálu, ktoý by sa po stavebných úpľavách nachádzal v nedostatočnej vzdialenosti

z hl'adiska dodľŽania bezpďnostného a ochľanného prásma plynovodu od objektu so tOl

a So 102 budepreložená.

- Celková dĺzka preloŽky bude 23,6m.

Pľe umiestnenie a projektovú pľípravu stavby sa uľčujú tieto podmienky:

l. Stavba bude umiestnená na pozemkoch register ''C'' paľc. čj. 2a9lĺ31 a209I/2 (objekt
lekáme súp. č. 833) v kat. území Šaľa, tak, ako je zakreslené na priloženom situačnom

ýkľese vmíerke 1:100, kde je označené polohové avýškové umiestnerrie všetkých
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navľhovaných stavieb, ktoru vypľaooval Ing. Ladislav Chatrnúch, autoÍizovaný stavebný
inänier 5045 *A*l, Sládkovičova 5oA,g27 01 Šaľa.

2. Ďalší stupeň pľojektovej dokumentácie navľhovanej stavby bude vypracovaný opľávnenou
osobou v anysle $ 45 stavebného zäkona, s ohl'adom na existenciu podzemných
inŽinierskyoh sietí v mieste stavby'

3. Pri spracovaní d'alšieho stupňa PD budú dodĺŽanéustanovenia STN 73 ó005 _ Priestorová
úpľava vedení technického vybavenia a vyhlášky MŽP č. 532/2002, ktorou sa ustanowjú
podrobnosti ovšeobecných technických poŽiadavkách na výstavbu aovšeobecných
technických poŽiadavkách na stavby uŽívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie.

4. Pľojektová dokumentácia pľe stavebné povolenie bude okľem aÍchitektonickej časti
obsahovať aj výkresy všetkých dľuhov technickej vybavenosti pľedmetnej stavby
(elektroinštalilcia, plynoinštalácia, vodoinštalácia" kanalizétcia vykurovanie) ataktieŽ
pľojekt požiaľnej ochrany, statické posúdenie prístavby a tepelno-technické posúdenie
stavby podľa $ 4 ods. 3 ztl<ona č. 555/2005 Z.z. o eneľgetickej hospodámosti budov
ao Zrnene a doplnení niektoých zákonov.

5. Podmienky ĺa zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia
stavby s okoliým žĺvotným prostredím, najmä pľe polohové a výškové umiestnenie
stavby:

Pľiestorové a výškové umiestnenie:
- so 10r Rekonštľukcia vonkajšieho schodiska a vstupu s vybudovanÍm výt'ahu do

objektu - LekĺĹľeň súp.č. E33

_ max. pôdorysných ľoanerov 5,205m x 8,375m,

- Výška podlahy pľízernia: *0,000 : úroveň 1. NP : 115,65 m.n.m.

_ Celková ťška stavby: +7,90| m od podlahypľízemia
' Zastavaná plocha pľístavby bude 33,82 m2.

6. Napojenie na rozvodné siete:. eleŔrická pľípojka z jestvujúceho objéktu lekĺĺme súp. č. 833 z podruärého rozvádzačana
2. NP.

7. Požiadavky vľľlľvajúce zo gtanovísk dotknutých ol3ánov:

ĎaIší stupeň projektovej dokumentócie bude predložený na posúdenie dotknutým
oľgánom, ktoľý si to vyhradili.

Regionálny úľad veľejného zdravotníctva v Nitľe
' Podľa z. č,. 355l20a7 Z.z. je investor povinný po rea|izáai stavby poŽiadat' oľgán na

ochľanu zdravia ovydanie zá*dzĺého stanoviska ku kolaudácii stavby apožiadať
o vydanie rozhodnutia na uvedeĺrie pľiestoľov do prevádzky.

' Zävaznéstanovisko RWz v Nire pod č. PPUAl2o2oi0l878 zo dňa 29.0?.2020.

okľesnó riaditel'stvo hasičského a záchľanného zboru v Nitre
' oR HaZZ s rieše,lrím pľotipožiarnej bezpďnosti stavbysúhlasí bez pripomienok.
. Stanovisko nenahrádza stanovisko orgĺĺnu štátlreho požiameho dozoru pre konanie

nasledujúce podl'a stavebného zákona a spolu s nami schviĺlenou projektovou
dokumentáciou stavby poŽadujone ho pľedloät' pri kolaudačnom konaní.. Stanovisko č. oRHZ-NR2-20120/0oo868-002 zo dňa ĺ9.08.202a.
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okľesný úľad Šal'a, odbor kľÍzového ľiadenia
' Súhlasí bez pripomienok na základe záväzného stanoviska č. OU-SA-OKR-2020/005487-

a02 zo dňa 05.08.2020.

okľesný úľad Sal'a, odboľ staľostlivosti o životné prostredie
Výj adľonie z hl]adiska odpádovóho hospodáľstva. oľglány štátnej správy odpadového hospodárstva sa v zmysle $ 99 ods. l písm. b) bod 5

zilkona oodpadoch vyjadrujú kdokumentácii vkolaudačnom konaní, kde stavebník
pľedloží doklad o tom, ako naloäl so vaniknu{ými odpadmi.

. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plď povinnosti podl'a $l4 zĺĺkona
o odpadoch _ Povinnosti držiteľa odpadu ( v anysle $77 ods. 2 zilkona o odpadoch je
pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stavebných prŕrcach zodpovedná pĺávnická osoba
alebo $aická osoba _ podnikateľ, pľe ktoru sa tieto pn{ce v konečnom štádiu vykonávajú).

' Investor resp. dodávatel' stavby bude ľešpektovať ustanovenie $ 6 zátkona o odpadoch
Hierarchia odpadového hospodarstva, nakol'ko v blízkosti vzniku stavebného odpadu sa
nachádzajú zaľiadenia so súhlasom na zbeľ a zhodnocovanie stavebného odpadu.

' Investor je povinný dodľŽiavať všetky platné ustanovenia zál<ona o odpadoch najmä
ustanovenia $ 13 - Zákazy ustanovenia a $ 14 _ Povinnosti dľŽiteľa odpadu.

' vyjadrenie č. OU_SA -osZP -2020100523 8-0 02 zo dňa 29.07 .z02a.

Vyjadrenie podh {i 28 ods. l zákona č. 36412004 Z.z. o vodríc,b

' Stavba bude uskutočnená v súlade s predloženou pľojektovou dokumentáciou.
' Vyjadrenie pod č. ou_sA_oszP-2a20/a04892-o02 zo dňa B.a7.2a20 nenahrádza

povolenie ani súhlas orgiĺnu štátľrej vodnej spľávy vzmysle ustanovení zäkona ovodách
a nieje rozhodnutím podľa predpisov o spnĺvnom konaní.

Vyjadrenie oľ€rifuru štátnej správy ochľany pľíŕody a kľajiny
' Na dotknutom tnemi v zmysle $ 12 zĺákona o ochľane pĺíľody a loajiny platí pľľý sfupeň

úzernnej ochĺany, stavbou nedôjde k zásahu do osobitne chrrĺnených a záujmoqých ,územi
a objektov ochrany príľody a kľajiny.

' S realizáciou stavby nesmú byt' dotknuté zakázané činnosti vo vďahu ku chľáneným
druhom podľa $ 35 zrákona o ochľane pľírody a krajiny

' Podľa $ 47 ods. l zžlĺona o ochrane príľody a kľajiny sa zakan$e poškodzovať a ničiť
dľeviny, z toho dôvodu stavebné práce u blízko rastucich dľevín vykonať tak, aby nedošlo
k poškodzovaniu a ničeniu ich koľeňových systémov a nadzemných častí.

' Na pľípadný vynútený výľub existujúcich drevín, v súvislosti so stavbou, je potrebný
súhlas od Mesta Šal'a, v súlade s $ 47 zál<onao ochrane prírody a kľajiny.

' Dodržať podmienky vyjadreĺrie č. oU_sA_osZP-2020l004937-002 zo dňa 06.07.2020.

Zá padoslovenská distľibučnĺĺ, a. s' B ratislava
' KľiŽovatky a súbehy žiadame riešiť v zmysle platných noriem a pľedpisov,
' Pľi výkopových prácach žiadame dodľŽať vzdialenosť minimálne 60 cm od podpemých

bodov elektľických vedení,
' v prípade poheby úpravy a preložky jestvujúcich distribučných zariade'ní Žiadame

postupovat'podl'a ustanovení zákona č.2sLĺ20L2 o energďike $45'
' Ak v záujmovom území pnchádza k sýku s podzemnými vedeniami žiadame podzemné

zariadenie vytýčit', ýkopové pnĺce realizovať ručne, dodržať sTN 73 6005. Vyľýčeĺlie
podzemných vedení v majetku spoločnosti Západosloveĺrská distribučnri ô.S.,
nacľľidzajúcich sa v trase plánovanej stavby, si môŽete objďnat'u Timu sietbých služieb
M'[ S NN JUh .

' Realizáciou povolených prác nesmie bý' narušená stabilita existujúcich podperných
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bodov vedenia wátaÍLe uzemňovacej sústavy. Každé prípadné narušerrie zaľiadenia je
potrebné bezodkladne hlasit'na poruchovu linku spoločnosti Západoslovenská distribučná

'Íl.S'
Žiadame rešpektovať všetky exisfujúce energetické zariadenia a ich ochľanné pásma
v zmysle $ 43 Zákona o energetike č.25ll202l Z.z,v zneni neskorších predpisov,
V pľípade že pň lýstavbe dôjde k prácam v ochĺannom pásme YN a VVltI vedenia a budú
sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými
prácarni na stavbe, žiadame Vás o dodrŽanie ustanovení $ 43 (oboznrímenie) o pravidlách
bezpečnosti práce v blízkosti VItl vedenia,
Zadďailnétechnické ľiešenie v zmysle platných pľedpisov a STN zodpovedá pľojektant.
Vyjadrenie č. CD 4849412020 zo dňa22.07.2020.

sPP - distľibúcia, a.s., Bľatislava
Všeobecné podmienlĺy:
' Stavebník je povinný pred ľealizáciou stavby uzatvoriť Dohodu o pľeložke plynĺĺrenského

zaiaderia medzi investorom a SPP-D.
' Bez uzavretia Dohody o preloŽke plynárenského zanadenia nebude možné uviest'

plynĺĺrenské zariadenie do prevádzky,
' V zmysle $ 8l Zákona o energetike níklady na preloŽku plynáľenského zariadenia je

povinný uľ'Íadiť ten, kÍo pohebu preloŽky vyvolď,
' Stavebník je povinný dodľžať ochranné a bezpďnostné pásma existujúcich plynáľenských

zariadení v zmysle $ 79 a $ 80 Zĺĺkona o energetike. ocbranné pĺĺsmo plynĺĺrenského
zaiadeĺiaje 1 m na kaŽdú stranu jeho osi a bezpďnostné pasmo vzhl'adom na veľkost'
a tlak , na ktoý je toto plynaľenské zanadenie prevádzkované, pľedstavuje 2 m na kaŽdú
stranu jeho osi,

' Stavebník je povinný pri reďizácii pľeloŽky plynáľenského zaiadenia zriadiť vecné
bremená na pozemkoch dotknutých touto preloä<ou, a to vrátane pozemkov, na kÍoýcb sa
nachádza ochľanné a bezpečnostné pásmo preloŽeného plynfuenského zariadenia,

' Stavebník je povinný nealizovať stavbu podľa odsúhlasenej pľojektovej dokumentĺácie
tak, aby nedošlo k poškodeĺriu plynárenských zariadení (technologiclcých objektov)
alalebo ohrozeniu ich prevádzky alalebo prel,áÄzky distribučnej siete. Porušerrie tejto
podmienky môže mať za následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj
zodpovďnosti za spôsobenú škodu, pľičom stavebníkovi môŽe byť za porušenie tejto
podmienky uložená sankcia príslušným správnym oľgánom.

' Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodľžať minimĺílne vzájomné vzďalenosti
medzi nawhovanými plynarenskými zaľiadeniami a existujúcimi nadzemnými
a podzemnými objektami a inŽinieľskymi siďami v zmysle sTN 73 6005 a sTN 73 3050,

' Stavebník je povinný pred ľealizáciou zerrrných pľác ďalebo pred zač,atim vykonávania
iných činností zabezpeéiť prostľedníctvom pľíslušných prevádzkovatelbv presné
výýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,. PÍď realizäctou zemných prác ďalebo pľed začatlm vykonávania iných činností je
stavebník povinný požiadať SPP_D o vytýčenie existujúcich plpáľenských zariadení.

' V záujme predchádzania poškodeniam ptynĺáreĺrských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky
ďalebo prevádzky distľibučnej siete, SPP_D vykonáva vytyčovanie plynrírenských
zaľiadení do rozsahu l00 m bezplatne,

. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodľžiavať ustanoverria Zél<ona o éneľgetike,
Vyhlá.šky č. 508/2009 Z.z. Stavebného zäkona ainých všeobecne závir;ných pľavnych
pľedpisov .- súvisiacich technichých norieľn a Technických pľavidiel pľe plyn (TPP}'

. Štavebník je povinný uľnožniť zt{stupcovi SPP-D vstup na stavonisko a výkon 'kontľoly
realizácie činnosti, iĺez 1e povinný pĺizvať zástupcĺ SPP-D k pľedpísaným skťtškam

v anysle uvedených predpisov a noriem.
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Technické podmienky!
. Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menŠej ako l,00 m na každú

stľanu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako ,,NTL") plynovodu a stľeddtlakého (ďalej ako
,,sTľ') plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (d'alej
ako,,VTľ') plynovodu, aŽw pľedchádzajúcom vytýčení týchto plynĺĺrenských zanadeni'
a to ýhľadne ručne, bez pouŽitia strojových mechanizmov, so zqýšenou opatľnostbu, za
dodľžania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o ýkopové, ako aj bezvýkopové
technológie,

. Stavebník je povinný zabezpe,čiť, aby tľasa plynárenských zaiadení rešpektovala iné
vedeĺria s ohl'adom na moŽnost' ich poškodenia pľi výstavbe' resp. aby pri pľevádzkovaní
nemohlo dÔjst' k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadne poškode'nitl"

' Stavebďk je povinný zabezpďit', aby prepojovacie prace (ostý prepoj) medzi exisfujúcim
distribučným plynovodom a budovaným distribučn;ým plynovodom vykonďa iba
opľávnená osoba - zhotoviteľ, na základe technologického postupu, vJpracovaného
zhotovitel'om stavby v zmysle pľojektovej dokumentácie schváleného zodpovedným
pracovníkom SPP-D,

' Stavebník je povinný zabezpečit', aby prepojovacie pľáce (osfiý prepoj) boli vykonané
v čase mimo vykuľovacieho obdobiana zälk|ade pľďchádzajúceho oznámenia zastupcovi
SPP-D,

' Stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích aodpojovacích prác anapustení plynu
vykonať slúšku tesnosti všetlcých spojov, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej slcuške
a o výsledku skušky tesnosti vyhotovit'a odovzdať Zápis,

' Stavebník je povinný po ukončení stavebných pľác odovzdat'na oddelenie prevádzky
SPP-D, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zanaderiapodľa prílohy.

osobitné podmienky:
' PľeložkaPZ je odsúhlaseĺlá technikom prevádzky LC Nitra Ing. Jozefom Áĺendášom za

podmieĺrok tohto vyjadľenia č. TD/Ps/02l8/zo2Olšč zo dňa M.l2.2a20

Západoslovenská vodárenská spoločnost'' a. s.' oZ Galantn so sídlom v Šaľ
' Y záujmovej lokalite sa inžinierske siete v správe apteválzke ZsVS, a.s., nenachádzajú.
' Upozorňujeme, že v zmysle $ 3 ods. 3 a4 zäl<ona č:. M2ĺ20a2 Z.z., za veĺqný vodovod

a verejnú kanalizáciu sa nepovažujú vodovodné a kanalizačné pľípojky, vodomemé
arevime kanalizačné šachý na prĺpojkách. Tieto sú vo vlastnícWe vlastníka pripojenej
nehnuteľnosti, pľeto o určenie ich polohy tľeba požiadat' vlastníkov dotknutých
nehnutelhostí.

' Vyjadľenia ZsVS, a.s. pod č,. 53630/2020 zo díta23.07.2a20.

Slovak Telekom a.s., a/alebo DIGI sLovAKIA, s.ľ.o., Bratislava
' Na definovanom úzerni nďôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej

len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. ďalebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
' Budú dodľžané Všeobecné podmienky ochľany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčastbu

stanoviska a všetky ďalšie podmienky uvďené vo vyjadreni č,. 6612021'627 zo dňa
04.08.202A.

Michlovský, spol. s.ľ.o. (ORANGE sLoYENSKo a.s.)
' Na definovanom úzeĺní nedôjde ku stľetu PTZprevädzkovatel'a orange Slovensko a.s
' Dodľžať podmienky vyjadľenia č. BA-2557 12020 zo dňa 05.08.2020.

SALAMON INTERNET, s.no.. Nďôjde do styku s STI spoločnosti SALAMON INTERNET, s.ro.
' DodľŽať podmienky vyjadrenia é,. sb 2204369 za dťta t2.o2.202l.

t,
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ENERGO_SK, akciovĺĺ spoločnosÍ'
' Ziadne inŽinieľske siete nemáme v správe na poarc. 2091/2 a2091l3l kat. územie Šaľa,

ktoré by mohli ovplyvniť priebeh stavby.
' Vyjadrenie č,.36212020 zo dňa 27.o7.2a0.

MeT Šnľan spol. s.no.
' Súhlasí bez pripomienok.
' Vyjadrenie čl.404/2a20BMzo dňa 14,08.2020.

Únia nevidiacich a slabozľakých Slovenska
' Všetky schodiská riešit'podlä člĺínku č. l'3 Prílohy kvyššie uvedenej vyhlĺáške. Pnrý

aposledný sfupeň, po celej šírke, kaŽdého schodiskového ramena musia byť výrazne
faľebne rozoznateľný od okolia. Súčasne upozorňujeme, Že dtŽadlá na oboch stranách
musia presahovať začiatok a koniec schodiskového rameĺra min. o l50 mm.

' Presklené dvere sklené plochy musia bý' označené kontrastným pásom šiľokým najmenej
50 mm vo výške 1400 Bž 1ó00 mm.

' Vyt'ah ajeho ovládanie je potrebné ztea|izovať z aspektu nevidiacich a slabozľakých
v súlade s článkom é. l.7 Prílohy vyhlášky č. 53z/2a02 Z.z. ovlrádacie zariadenie musí
byť čitateľné aj hmatom. Hmatatel'né označenie sa nemôže umiestniť na tlačidle
ovládacieho panelu.

' odporuča sa Ypravo od tlačidiel ovlrídacieho panelu umiestniť hmatatel'ne symboly
a vl'avo umiestniť označeĺrie v Brďllovom slepeckom písme. ovládač pre vstupné
podlažie musí bý na ovládacom paneli v kabíne vyt'ďtu vyrazne vizui{lne a hmatovo
odlíšený od ovládačov pre ostatné podlažia. Chodbový privolávač 

'ýt'ďr., 
musí mať aj

hmatateľné označenie vrátane hmatatel'ného označenia čísla podlažia. Pijazd pľivolanej
kabíny musí oznamovať zvukový sí gnĺĺl.

' Vyjadrenie č. l36lSW2020/Kozo dňa 20.a8,2020.

Slovenský zväz telesne postihnudch
' Nawhovaná stavba z hl'adiska prísfupnosti spĺňa všeobecné technické požiadavky na

stavby užjvané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu v anysle wil. ĺllŽp sR č.
fi2l20a2 Z. z. aprílohy k vyhlrĺške č,- 532l2aa2 Z.z.ktorou sa uľčujú všeobecné technioké
požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmďzenou
schopnost'ou pohybu.

' Doporučujeme vydanie úzeĺnného rozhodnutia a stavebného povolenia.
' Vyjadrenie č. l8312a2o zo dŕn 28.07.2020.

ĎaKie podmienky:

' Pľojekt stavby pľe stavebné konanie musí spracovať odboľne spôsobilá osoba v zmysle
stavebného zákona. Pľi spracovaní projektu budú rešpektované príslušné ustanovenia $ 47
stavebného zĺĺkona a $ 9 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného ziĺkona ako aj vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej spľávy
vydixané podl'a osobitrrých pľďpisov.

' Poäadavky vo vyjadreniach dotknuých orgánov a účastníkov konania budú zapracované
do projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia.

' ĎaBí stupeň projektovej dôhmeĺrtácie bude pľedložený na posudenie dotknu!ým
orgánom, ktoré si to vyhľaďli a overený v zmysle poŽiadaviek zákoĺa č. l24n0a6 Z.z'
o bezpečnosti a ochrane zdtavtapri pľáci.

Účastnĺci konania:
' Úĺad Nitrianskeho samosprávneho lrraja.
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V priebehu územného konania neboli vznesené námíetky účastníkov konania.
Pripomienky dotknutých oľgánov a účastníkov konania k umie.sĺneniu stavby a k PD boli
zahrnnté do podmienok rozhodnutia. Podmienky k realizárcii stavby zo stanovísk dotknutých
orgánov a účastníkov konania budú zahrnuté v podmienkach stavebného povolenia.

Toto ľozhodnutie podl'a $ 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskoľších pľedpisov
platÍ dva roky odo dňa nadobudnutĺa právoplatnosÚĺ, nesÚráca však platnost'pokial'bola
v tejto lehote podaná žiadost'o stnvebné povolenie.

Podl'a $ 40 ods. 4 stavebného zákona územné rozhodnutie je záväizné aj pre právnych
násÚupcov jeho navrhovatel'n a ostatných účastníkov územného konania'

odôvodnenie:

Dňa 04.0l.202l podal nawhovateľ Uľad Nihianskeho samosprávneho kraj4 so sídlom
Rázusova 2A, 949 ol Nitra, IČo: 37 861298, vzasťupení Mgr. Ingndou Naháckou,
Ul. Narcisová 24, 927 05 Šaľa, návľh na vydanie úzernneho rozhodnutia na umiestnenie
vyššie uvedenej stavby.

Stavebný úľad vymedzil okľuh účastníkov konania podl'a ust. $ 34 stavebného zákona,
v zmysle ktoľého je účastníkom konania navľhovateľ, obec ak nie je stavebným wadom
príslušným na územné konanie, ten komu toto postavenie v1plýva z osobitných predpisov a
právnické osoby afyzické osoby, ktoých vlastnícke alebo iné pĺixa k pozeĺnkom alebo
stavbĺ{m, ako aj k susedným pozemkom a stavbĺĺm wátane býov, môžu byt' rozhodnutím
priamo dotknuté.

Stavebný uĺad oznámil zaé,atie územného konania všetkým známym účastníkom konania a
dotknutým orgánom a oľganizácíĺĺm. I( pľeľokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne
pojednávanie spojené s miestnym zistbvaním na deň 23.02.202l, o výsledku kĺorého bol
spísaný zitznarn.

Účastníci konania mohli svoje námietky a pripomienky uplafuiiť najneskôr pri ustnom
pojednávaní, inak sa na ne neprihliadlo. V ľovnakej lehote mohli oznámit' svoje stanoviská
dotknuté orgáĺry. Ak orgán, ktoý bol vyľozumený o začati úzerĺmého konania" neoznámi
v uľčenej lehote svoje stanovisko k navľhovanej stavbe, má sa zato, že so stavbou z hl'adiska
ním sledovaných záujmov súhlasí.
Podl'a $ 37 ods. 3 stavebného zĺíkona nepľihtiada na námietky a pripomienky, ktoré sú
v ľozpore so schválenou územnoplĺĺnovacou dokumentáciou a podl'a $ 42 ods.4 stavebného
zäl<ona v odvolacom konaní sa neprihliada na nĺĺmietky a pripomienky, ktoré neboli uplaftené
v pľvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Stanoviskĺ{ oznámili:
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre
- okresné riaditeľstvo hasičského a záchľanného zboru v Nitľe_ okľasný úľad Šaľa, odbor kľízového riadenia_ olaesný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostľedie
- Zitpadoslovenská dishibučná, a. s. Bratislava
- sPP _ distribúcia' a.s.' Bľatislava
- Zäpadoslovenská vodáľenská spoločnosť, ä. S., oZ Gďanta so sídlom v Šali_ Slovak Telekom a.s., ďalebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava
- Michlovský spol' s.ľ.o. (ORANGE SLOVENSKO a.s.)
- SALAMON INTERNET, s.r.o.
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MeT Šďa spol. s.r.o.- Unia nevidiacich a slabozľakých Slovenska- Sloveĺrský zviiz telesne postihnuých'

Stavebný uľad zaistil- vzá$omný súlad pľďložených stanovísk dotknuých orgánov aorgaruzäclí ypadoya1Ý1! osobitnými predpismi, zaúezpe,čil plnenie poziadáviek vlastníkov
a správcov sietí technického vybaveniana napojenie a tíeto stänoviski a požiadavky zahrnul
do podmienok tohto roáodnutia.

Nawhovateľ k náwhu predloäl nasledovné doklady potľebné k posudeniu stavby: projektovu
dokumentĺiciu stavby, rozhodnutia, súhlasy, stanäviská aoĺcnutycľl oľgĺnov a vyjadrerria
spľávcov podzemných inžinienkych sietí.

Tulajší urad posúdil návrh na umieshrenie prístavby podl'a $ 37 stavebného zĺ{kon a a zistil, že
ľi:.'P!". zodpovedá hladiskám staľostlivosti 

_o 
zivóne pľostredie, resp. že týntohľaďskám neodporuje, ani neohľozuje životné prosEedie ajej umiestnením nebudú ohrozeĺré

verejné záujmy ani neprimeľane obmedzené, č'i ohrozené pia"u a právom "l"ilj;ú;;účashíkov konania.

V pľíebehu uzemného konania neboli vznessné nĺímietky účastníkov konania.
Skonšt-atov''a1o sa, že' umiestn€nie prístav,b1, je v súlade so schválenou úzeľnno-plánovacou
dolcqnentĺtciou UPN0 v.zngtí '"á a dop[rlĺov.
Projektová dokumentáci a pte uzemné roáodnutie nawhovanej prístavby vyhovuje
všeobecným technickým požiadavkĺám na qistavbu podl'a ustanoveĺií úuesryt. $2/2002Z'z,ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeóbecných technických poäadavkách na q6tavbu
a o vŠeobecných technických poäadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnost'ou pohybu a orientáció.

Umiestrením stavby nebude trvalo obmedzené uŽívanie susedných pozemkov na určeĺrý účel,
stavebný úrad prďo rozhodol talq ako je uvedené vo výľoku tohto ľoáodnutia.

Poučenie o odvolaní:

Podľa $ 53 a nasl. zĺĺkonač.7111967 Zb. o spľávnom konaní (spľávny poriadok) v znenínestoršic! predpisov, proti tomuto rozhodnutiu moäro poauľ odvolanie (riadny opravnýprostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
!{vo|anie sa podáva na Mesto Ša a - Mestský uad, Náĺrestie Sv. Trojice č. ? , g27 t 5 Šaľa.odvolacím oľgĺánom je otaesný uľad Nika, oábo' 

'.ý'tu.,ruy 
a býovej joľtiky.' -'

\o_zĺodnu!1e 
je po ny9Tp* riadnych opľavnýcň p'oJti"dkov preskúmatelhé qpnĺvnym

súdom podľa ustanovení Správneho súdnehô poĺäau1zĺĺkon č. rcúzots z.z)1.

Poplatok:
ľoo]'1 $ 4 ods' l písm. a) zát!<oĺ:nč,. l45/lgg5 Z. z. osprávnych poplatkoch v znení neskorších
pľedpisov je stavebník oslobodený od spávneho poptatku. 

'

PrÍlohy pľe navrhovatel'a:
' overená projektová dokumenĺícia pre územné konanie - sítuĺĺcia v mierke l :100.
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Doručí sa:

účastníci (el. doľučovanie)
1. M$.IngidaNahácka,

(splnomocnený zástupca navľhovatel'a) - EP

dotknuté orgány
2. Regionrĺlny úľad verejného zdravotníctva; Štefá'rikolra tr. 58, 949 63 Nitra - EP
3. oRHazz v Nitľe, Dolnóčeľmáĺrska 64, 949 |l Nitra - EP
4. Kľajský paĺriatkový urad Nitra, Námestie lŕnaPavla II. č. 8, 949 0.1Nita _ EP
5. okresnirľad Ša'a'oauorkrízového ľiadenia" Hlavluĺ 2/|,927 0l Šďa_ np
6. okresnýrlrad Šaľa, odbor starostlivosti o ävotné prostľedie, Hlavná 2l|,g27 01 Šaľa _

EP
7. Michlovský spol. s'r.o., Letná 79619,92l 0| Piďťany - Bp
8. Slovak Telekoĺn' a.s., Bajkalskäzl,8|7 62 Bratislava -EPg. SALAMON INTERENTs.r.o., Paľtizáĺrska I8,g27 ol Šďa-Bľ
l0. MeT Šah, spol. s r.o., Kvetná 4,927 ot Šďa-np
1 1. Západoslovénská vodrenská spoločnosť, a.s., oZGalantg Pĺáamaňa 4, 927 01 Šaľa - EP
L2. Západosloverrská distribučna, a- s. Čulenova ó, 816 47 Bratislava-EP
13. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11 Bratislava _ EP
14. Sloverrsf,ý zväz telesne postihnuých, Ševčenkova 19, 851 0l Bratislava-EP
l5. Unia neviďacich a slabozľakých Slovensk4 Sekulská l,842 50 Bratislava -EP
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ostatní
|6. Ing. Ladislav Chatľrrúch - VIstA s.r.o., Slĺĺdkovičova 50A, gz7 01 Šalh _EP
- k spisu
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ŕ Mgľ. Eva Liikaaglyjčovrň
vedúca'stä,v' ebĺŕh$ uradu

na ziĺklade Poverenia zo drla 30.l1.2016


