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  V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 

ROZHODNUTIE 

O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY A POVOLENÍ UŽÍVANIA STAVBY 

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), postupom podľa § 88 ods. 1 písm. b) a 

§ 88a stavebného zákona, v nadväznosti na § 32 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) preskúmalo 

žiadosť o dodatočné povolenie stavby a návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktoré 

dňa 04.12.2020 podala  

spoločnosť Euro Dabo s. r. o., so sídlom Výrobno-technický objekt 7240, 927 05 Šaľa, 

IČO: 36 714 259 (ďalej len "stavebník"). 

Na stavbu bolo vydané dodatočné stavebné povolenie s povolením užívania /I. nadzemného 

podlažia/ Mestom Šaľa pod č. 3294/2010-2 zo dňa 02.11.2010, ktoré sa stalo právoplatným a 

vykonateľným dňa 09.12.2010. 

V zmysle § 88a ods. 7 postupom primeraným podľa § 58 až § 66 stavebného zákona stavebný 

úrad prerokoval žiadosť s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a na základe 

výsledkov konania zistil, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými 

záujmami, preto rozhodol takto:  

Stavebný úrad podľa ustanovenia § 88a ods. 4 stavebného zákona, v nadväznosti na § 32, § 46 

a § 47 správneho poriadku, v spojení s § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

 

d o d a t o č n e   p o v o ľ u j e 

stavbu 

SO 01 Sklad hotových výrobkov súp. č. 2599 – dodatočné stavebné úpravy  

 

(ďalej len “stavba“) v areáli firmy Euro Dabo s.r.o., mestská časť Veča, na geometrickým 

plánom odčlenenom pozemku register "C", na parc. č. 5873/52 v katastrálnom území Šaľa, vo 

vlastníctve stavebníka, podľa projektovej dokumentácie overenej v konaní o dodatočnom 
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povolení stavby, vypracovanej projektantom – Ing. Ladislav Chatrnúch – VISIA s.r.o., 

autorizovaný stavebný inžinier 5045 * A1, Sládkovičova 50A, 927 01 Šaľa, a ktorá 

dokumentuje skutočné vyhotovenie stavby a je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.   

 

Stavba obsahuje:  

Pôvodný stav objektu:  

 dvojpodlažný objekt pôdorysných rozmerov 70,83 x 19,33m, obdĺžnikového pôdorysného 

tvaru, nepodpivničený, so svetlou výškou podlažia 3,5m, 

 nosná konštrukcia tvorená železobetónovými stĺpmi so skladaným obvodovým plášťom, 

prestrešená sedlovou strechou z trapézového plechu, strešná konštrukcia je zateplená 

a opatrená hydroizoláciou, 

 stavba bez okenných otvorov - s umelým osvetlením, 

 prístup do skladu bol zabezpečený exteriérovou rolovacou bránou, 

 skladový objekt je napojený na elektrickú energiu z jestvujúceho rozvádzača R7, 

 celková výška objektu bude + 9,0 m od podlahy prízemia  ± 0,000 m,  

 výška podlahy prízemia ±0,000 = 118,20 m.n.m. 

 

Objekt po stavebných úpravách:  

 Stavba „SO 01 Sklad hotových výrobkov súp. č. 2599“ je po stavebných úpravách 

jednopodlažný objekt so svetlou výškou 7,59m, 

 Základné pôdorysné rozmery sa nezmenili, bola odstránená stropná konštrukcia nad 1.NP, 

ktorá bola zo železobetónových predpätých panelov hr. 200 mm so železobetónovou 

monolitickou membránou hr. 50 mm vystuženou zváranou sieťou, 

 Nosný systém: železobetónový prefabrikovaný skelet – jednopoľový rám votknutý do 

základových konštrukcií, rozstup rámov je 10 x 7,0m v pozdĺžnom smere, priečne rozpätie 

rámu je 18,5m, sklon strešnej roviny je 3%, 

 Hala je opláštená trapézovým plechom osádzaným na C- kazety vyplnenými tepelnou 

izoláciou, krytinu tvorí skladaný strešný plášť s nosnou konštrukciou z trapézového plechu 

zateplená izoláciou, 

 Na fasáde sa nachádzajú markízy, ktoré slúžia na prestrešenie plôch, 

 Na severovýchodnej strane fasády sa vo vyvýšenej úrovni vo výške + 3,700 m od terénu 

nachádza skladovací priestor max. pôdorysných rozmerov: 4,190m x 2,880m, prístupný 

exteriérovým schodiskom,  

 prístup do skladu je zabezpečený otvorom /bez výplne/ a dverným otvorom, 

 skladový objekt je napojený na elektrickú energiu z jestvujúceho rozvádzača RH1 

z montážnej haly,  

 objekt je bez vykurovania,  

 Sklad hotových výrobkov súp. č. 2599  na pozemku parc. č. 5873/52 slúži na skladovanie 

hotových výrobkov. 

 

Priestorové a výškové osadenie SO 01 Sklad hotových výrobkov: 

 výška podlahy prízemia ±0,000 = 118,42 m.n.m. 

 celková výška objektu je + 9,0 m /výška atiky/ od podlahy prízemia  ± 0,000 m,  

 

 počet podlaží: 1. NP 

 celková zastavaná plocha objektu : 1369,1 m2, 

 úžitková plocha 1. NP: 1332,94 m2. 

 svetlá výška: + 7,590 m  
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Keďže predmetná stavba je úplne ukončená, neurčuje stavebný úrad podmienky na jej 

uskutočnenie. 

 

V priebehu konania o dodatočnom povolení sstavby námietky účastníkov konania neboli 

vznesené.  

 

Súčasne týmto rozhodnutím stavebný úrad v zmysle § 88a ods. 9 a § 85 ods. 1 stavebného 

zákona, v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 ods. 2 správneho poriadku a v spojení § 21 

vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 

zákona 

p o v o ľ u j e   u ž í v a n i e 

stavby 

SO 01 Sklad hotových výrobkov súp. č. 2599 – dodatočné stavebné úpravy 
 

(ďalej len “stavba“) v areáli spoločnosti Euro Dabo s.r.o., mestská časť Veča, 

na geometrickým plánom odčlenenom pozemku register "C", na parc. č. 5873/52 

v katastrálnom území Šaľa, vo vlastníctve stavebníka, na účely skladovania hotových 

výrobkov.  

 

Pre užívanie stavby sa podľa § 82 stavebného zákona určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude užívaná len na účely vymedzené týmto rozhodnutím. 

2. Dažďové vody zo strechy objektu musia byť odvedené len na pozemok stavebníka. 

3. Elektrické zariadenia budú pravidelne kontrolované a udržiavané tak, aby bola 

zabezpečená ich bezpečná činnosť a prevádzka. 

4. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať 

po celý čas jej užívania; pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi. 

5. Vlastník stavby je v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a s rozhodnutím 

stavebného úradu (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie) povinný udržiavať stavbu 

v dobrom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby 

nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac 

predĺžila jej užívateľnosť (§ 86 ods. 1 stavebného zákona). 

6. Stavba bude užívaná tak, že budú zabezpečené záujmy na starostlivosti o životné 

prostredie, hygienu, zdravie a bezpečnosť osôb, požiarnu bezpečnosť a pod. 

 

Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní boli na stavbe zistené nedostatky uvedené 

v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra pod č. IPNR_OBOZP/KON/2021/3371-

2021/4816 zo dňa 29.03.2021, ktoré boli v stanovenom termíne odstránené. 

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie súhlasí bez pripomienok 

vyjadrením pod č. OU-SA-OSZP-2021/002392-2 zo dňa 24.03.2021. 

Stavba bola uskutočnená podľa predloženej dokumentácie overenej v konaní o dodatočnom 

povolení stavby, ktorú vypracovala projektová kancelária VISIA – Ing. Ladislav Chatrnúch, 

autorizovaný stavebný inžinier 5045 *A1, Ul. Sládkovičova 2052/50A, 927 01 Šaľa. 

Účastníci konania: 

– Euro Dabo s. r. o., Milan Valek, Elena Sviteková, Zuzana Nagyová, Zuzana Krištofová, 

Viera Pastrnáková, Mgr. Ján Ondrejčin, Kurpaš Štefan, Kurpaš Ján, Marian Kurpaš, 

vlastníkom pozemku parc. č. 3529/2 kat. územie Šaľa na LV. č. 1493, Slovenský 

vodohospodársky podnik, š.p., Mesto Šaľa, Ing. Ladislav Chatrnúch – VISIA s.r.o., KTP 

Group, s.r.o.. 
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Stavba bola uskutočnená podľa predloženej dokumentácie overenej v konaní o dodatočnom 

povolení stavby a o povolení jej užívania.    

V priebehu konania námietky neboli vznesené. 

 

Odôvodnenie: 

Stavebný úrad z vlastného podnetu v súlade s ustanoveniami § 88a ods. 1 stavebného zákona a 

§ 18 ods. 2 správneho poriadku začal konanie o dodatočnom povolení predmetnej stavby, 

nakoľko bola uskutočnená bez stavebného povolenia.   

Vzhľadom na skutočnosť, že stavebník dňa 04.12.2020 podal žiadosť o dodatočné povolenie 

stavby a návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a dokladmi preukázal, že dodatočné 

povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami, stavebný úrad upustil od výzvy 

podľa § 88a ods. 1 stavebného zákona a na prerokovanie žiadosti súčasne nariadil ústne 

pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 23.03.2021, o výsledku ktorého bol spísaný 

záznam.  

V priebehu konania bolo preukázané, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými 

záujmami.  

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk 

uvedených v § 62 stavebného zákona a podľa ust. § 88a ods. 7 postupom primeraným podľa 

§ 58 až § 66 stavebného zákona posúdil žiadosť a prerokoval ju s dotknutými orgánmi 

a so známymi účastníkmi konania a na základe výsledkov konania zistil, že realizáciou alebo 

užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými 

na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi, stavba je ukončená a užívania schopná. 

Nakoľko stavba je toho času ukončená, stavebný úrad podľa § 88a ods. 9 stavebného zákona 

s konaním o dodatočnom povolení stavby spojil kolaudačné konanie. 

Stavebník k dodatočnému povoleniu a k povoleniu užívania stavby predložil projektovú 

dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a 

meraní, stanoviská dotknutých orgánov a doklad o uhradení správneho poplatku podľa zákona 

č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.  

Stanoviská oznámili: 

 Inšpektorát práce Nitra pod č. IPNR_OBOZP/KON/2021/3371-2021/4816 zo dňa 

29.03.2021. 

 Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-SA-OSZP-

2021/002392-2 zo dňa 24.03.2021. 

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a 

organizácií požadovaných osobitnými predpismi, ktorý k povoleniu užívania stavby zaujali 

kladné stanovisko a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok a do výroku 

rozhodnutia. 

Stavba bola uskutočnená podľa predloženej dokumentácie skutočného vyhotovenia, je 

ukončená a je možné ju užívať na určený účel. Užívaním stavby nebude ohrozený život 

a zdravie osôb, ani životné prostredie. 

 

Námietky účastníkov konania neboli vznesené.  

Podmienky pre užívanie stavby vyplývajú zo stanovísk dotknutých orgánov.  
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Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu dodatočného 

povolenia stavby a povolenia užívania stavby, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku 

tohto rozhodnutia. 

 

Poučenie o odvolaní: 

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný 

prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa – Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa.  

Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.  

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym 

súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.). 

 

Poplatok: 

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov Položky 60 písm. g), Položky 61 a Položky 62a písm. g) v celkovej výške 720.00 € 

bol zaplatený dňa 04.12.2020. 

 

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej 

tabuli mesta Šaľa. 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na 

úradnej tabuli mesta. Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty.  

 

Rozhodnutie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta 

www.sala.sk. 

 

Vyvesené dňa: ............................................                 Zvesené dňa: ........................................... 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia. 

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................       

    

Verejná vyhláška sa zverejňuje na centrálnej úradnej elektronickej tabuli („CEUT“) na portáli 

www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“. 

 

 

Príloha: 

 situácia  

 

Doručí sa: 

účastníci konania – (verejnou vyhláškou) 

1. Euro Dabo s. r. o., ,so sídlom Výrobno-technický objekt 7240, 927 05 Šaľa  

2. vlastníkom pozemkov na parc. č. 3534, 3531/2, 3529/2 a 3525/2 v Šali 

– Milan Valek, Hollého 1846/26, 92705 Šaľa  

– Elena Sviteková, Nitrianska 2188/85A, 927 05 Šaľa  

– Zuzana Nagyová, Nitrianska 1536/85, 927 05 Šaľa  

http://www.sala.sk/
http://www.slovensko.sk/
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– Zuzana Krištofová, Nitrianska 1537/87, 927 05 Šaľa  

– Viera Pastrnáková, 059 37 Štôla, č. 133  

– Mgr. Ján Ondrejčin, Pekná cesta č. 208/11, 930 39 Zlaté Klasy  

– Kurpaš Štefan, 059 37 Štôla, č. 104  

– Kurpaš Ján, 059 37 Štôla, č. 4  

– Marian Kurpaš, 059 37 Štôla, č. 4  

– Vlastníkom pozemku parc. č. 3529/2 kat. územie Šaľa na LV. č. 1493  

– Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská 

Štiavnica  

– Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa  

– Ing. Ladislav Chatrnúch – VISIA s.r.o., Sládkovičova 50A, 927 01 Šaľa  

– KTP Group, s.r.o., Kalinčiakova 12, 917 01 Trnava  

 

dotknuté orgány 

3. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa –EP  

4.OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermanská 64, 949 11 Nitra – EP  

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova tr. 58, 949 63 Nitra – EP 

6. Inšpektorát práce, Jelenecká 49, 950 38 Nitra – EP  

7. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností – EP  

8. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta – EP  

 

na vedomie: 

9. Euro Dabo s. r. o., ,so sídlom Výrobno-technický objekt 7240, 927 05 Šaľa – EP 

- k spisu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Mgr. Eva Lukačovičová 

                                                                                               vedúca stavebného úradu 

                                                                                   na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016 

 


