
OKRESNY URAD NITRA
oDBoR CESTNEJ DoPRAVY A PoZEMNÝcH rovĺuNlĺ<Áclĺ

Štefánikoua tľiecla 69, 949 0l Nitľa

Číslo spisu

ou-NR-OCDPK-202 I /022157-0 I I
Nitra
16.07.202t

Rozhodnutie
Stavebné povolenie - veľejná vyhláška

Popis konania / Účastníci konania

okľesný úrad Niĺ'a' odboľ cestnej dopľavy a pozemných komunikácií, ako pľíslušný špeciálny stavebný ťlľad pľe
cesý I. tľiedy (ďalej len .,špeciálny stavebný úrad") podl'a ustanovenia $ 3a ods' 2, v súvislosti s ustanoveniami $ l6
ods. 5, 6 zákona č. l 35/l 96l Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)' v znení neskorších pľedpisov, (d'alej

len ,,zákon č. l 35/ l 96l Zb.*), v nadväzIrosti na ustanovenie $ l20 zákona č. 50/l9'7 6 Zb' o uzemllom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskoľšíclr predpisov (d'alej len ,,zákon č.50l1976 Zb.") apodl'a
ustanovenia $ 46 zákona č.7ll1967 Zb' o spľávnom konaní (spľávny poriadok) v znení neskorších predpisov,
nazáklade žiadosti stavebníka Slovenská spľáva ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Miletičova l9,820 05
Bratislava zo ďňa 19.05.202l, po vykonaIrom stavebnom konaní podl'a ustanovení $ 60, $ 6l a $ 62 zákona č'
50ll976 Zb. vydáva toto rozlrodnutie.

ktoým podl'a ustanovenia $ 66 stavebného zákona,

stavebníkovi: Slovenská spľáva ciest. Investičná ýstavba a spľáva ciest, Mi|etičova l9, 820 05 Bľatislava

Výrok
povol'uje

stavbu: ,,Cesta l/75 šal'a- obchvat" od km 0'000 - do km 3,000
v rozsaIru stavebnýclr objektov:
02l-00 Spätná ľekultivácia dočasných záberov k. ú. Král'ová nad Váhom
022-00 Spätná reku|tivácia dočasných záberov k. ú. Dlhá nad Váhom
03l_0l Vegetačné ílpľavy cesý I/75 na objekte l0l_00
l 0 l -00 Cesta I/7 5 Šal'a - obchvat
l02-00 Pľipojenie existujúcej cesty I/75 v km 0.400

l20-00 PľeloŽka pol'nej cesty v km l ,5
l 2 l -00 P.rejazd po pľavej strane Váhu v km l ,550
122-00 Upľava účelovej komunikácie v km 2'300
l23-00 Pľeložka pol'nej cesty v km2,450
127-00 Pľeložka pol'nej cesťy v km l,300
l 29_00 Úprava jeswujúcich komunikácií

l50-00 Chodník pred mostom cezYáh
l5l-00 Chodník Za mostoľt-l cez Váh
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201-00 Most nad polhou cestou v km I ,300
202-00 Most na ceste I/75 nad Váhonl v km l ,795
203_00 Most na ceste I/75 v inundácii v km 2,250
204-00 Most na ceste I/75 pri hľádzi v km 2'3l0
205-00 Most nad pol'nou cestou v km 2,550
2l l _00 Most na pol'nej ceste nad kanálom

250-00 Pľotihluková Stena v km ĺ,9 vl'avo
254-00 Pľotihluková Stena v km l,9 vpľavo
260-00 Oplotenie cesty Il75 v km 1,0

50l-00 Pľeložka výtlačného vodovodu Galarlta - Šal'a v km 0,00
504-00 Uprava vodovodnej prípojky VD Kľál'ová v km 1.500

520-00 Upľava ZP Sal'a - Koláľovo v k. ú. Kľál'ová nad Váhom v km 0.0 - |,66
52l-00 Upľava ZP Hájske _ Sládečkovce v k.ú. Dlhá nad Váhom v km l'66 - 5,05

60l_00 PreloŽka 22 kV \rN I' č'3601418 v knl 0,854
602-00 Pľeložka 22 kV \rN I. č. 43 l1322 v km 0,865
603-00 Pľeložka 22 kV \rN I. č.4421449 v km 0,876

625-00 osvetlenie okružnej kľiŽovatky v knr 0,200
629-00 Prípojka NN pľe osvetlenie kľiŽovatky v km 0'200

650-00 Pľeložka MTS v knt 0,l8 cesý I/75

65l_00 Pľeložka MK _ VET v km l .52 cesty Il75
670-00 PreloŽka DK v km 0,00 - 0,470 cesý Il75
671-00 Preložka DoK v km 0,l3 - 0.40 cesty I/75

672-00 Úpľava DoK - VET v km 0,l 3 - 0,l 80 cesty I/75

70l_00 Úpľava VTL plynovodu DN l00 v km 0,200
80l_00 Dočasná obchádzka km 0,l00

v katastľálnych územiach Král'ová nad Váhom a Dlhá nad Váhom

Stavebné objekty sa budú ľealizovať na pozemkoch

02I_00 Spätná ľekultivácia dočasných záberov k. ú' Král'ová nad Váhom
v katastľálnom území Král'ová nad Váhom:

dočasný zábeľ pľe So 80l-00 Dočasná obchádzka km 0.100
paľcelaľegisteľ,,E":2887:2888ll1288812 2889;2890;289lll;289l12;289l13:289ll4;2892;2893;2894;2895/l;
289512;2896;3067

dočasný zábeľ pre SH-l - skládka humusu l
parcelaregisteľ,.E":2905;2907;290812909ll;290912:29l0:291l1'2912:2913:29l4:29l5l2;29l6;29l7ll

dočasný zábeľ pre SH-2 - skládka humusu 2
parcela ľegister,,E":1564; l566; l573;1574:-1575:1576: l580; l58l/l; l582; l583; l586; l587; l588; l589;
1592/2; 1592/3; 1592/4; l593ll: 159312 159313;1594; 1595: 1598; 165912

dočasný zábet pre SD-l - stavebný dvor l
parcela registeľ ,,E": 2899; 2900; 290|: 2902; 2903: 2904; 2905; 29071' 2908; 2909l l

dočasný zábeľ pre SD-2 - stavebný dvor 2
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paľcelaľegisteľ,,E": l598; l599; l600; l60l; l605il:1605/2: l606; l6ll; l612:161'7; l618: l623;1624:1629;
1659/2

022-00 Spätná ľeku|tivácia dočasných zábeľov k. ú. Dlhá nad Váhom
v katastľálnom území Dlhá nad Váhom:

dočasný zábeľ pľe SD-3 - stavebný dvoľ 3
paľcela ľegisteľ ,,E": 30 l 9; 3020; 302l;3023:3024;3025:3026:302',7 3028: 3029;3030; 3 03 l ; 3032; 303 3; 3034;
3035; 3036; 3037; 3038; 3039; 3041 ll;3041 12:3042; 3045; 3143

03l-0l Vegetačné úpľavy cesý I/75 na objekte l0l-00
v katastrálnom území Kľál'ová nad Váhom a Dlhá nad Váhom
súčasť objektu So l0l-00

l 0l -00 Cesta Il7 5 Šal'a - obchvat
v katastľálnom území Kľál'ová nad Váhom:
trvalý záber:
parcelaregisteľ,,C": l558/39:l558142;l558143;l558144 l558/48; l558/50; l558154;1558157; l558/59; l558161;
1558162:1558/63; 1558i64; 1558/65; 1558166;1558167;1558/68; 1558169;1558170; t55817l 15581'72: 1558173:
1558/76:1558/78; 1558/80; 1558/83; 1558/85; 1558/94;1558/98; 1558/99; 1558/100; l558il0l; 1558/102;
1558/103; 1558/105; 1558/107; 1558/108; 1558/109; 1558/ll0; 1558/ll1; 1558/ll2; 1558/113; 1558/ll4;
1558/ll5; 1558/ll6; 1558/ll8; 1558/ll9; 15581120; 1558/l2l; 1558/122; 15581123 1558/124; 15581125;
1558/126;2436/34,3050145:'3050147l'3050/48;3050149;3050152:3050157:3050/91;3050/93;3050194:3050/96;
3050/97:,3050/1 00; 3050/1 0 I ; 3050/1 03; 3050/1 05; 3050/1 06; 3050/1 09; 3050/l I 0; 3050/l I I ; 3050/45; 3050/l I 2;
3050/l l3; 3050/l l4; 3050/1 l5; 3050/l l6; 3050/l l7; 3050/l l8; 3050/l 19; 30501120; 3050/121; 3050/122;
3050/123; 3050/124;30501126:'3050/l 29:30501132; 3050/133; 3050/134; 3050/136; 306718 3067110: 3067112:,
3067114; 306'7 /15: 306'7117: 30671t8; 3067119: 3067120 3067121: 3067122; 3067 /25 3067148: 3067149: 3067150:
3067 /51;3067 /52;3067 /53:3067 /54

v katastrálnom území Dlhá nad Váhom:
trvalý zábeľ:
paľcela ľegister ,,C": 2'932./l0:, 2932115; 3060i3; 306016; 3060/8; 3060/10; 3060/ l 3l 3060/1 6: 3060l19; 3060/22;
3060125;3060128:3060131;3060/34;3060136 3060/38;3060140;3060142;461012;4611/3;461213 4613/3;461413
4615/3;461613;4618/3: 4621/3;4622/3: 4625/2:4626/2:462713: 462813:4629/2:463012: 4638/3:4639/3: 4640/3:
4693/5: 413614; 473'714; 4738/4: 473914: 4740/2; 4741/2; 474212: 4743/2', 47 4412

l 02-00 Pripojenie existujúcej cesty I/75 v knr 0,400
v katastľálnom území Král'ová nad Váhom;
tl'valý záber:
paľcela ľegister ,,C":2436/33; 3050/5l;3050154;3050/58; 3050/59; 3050/60; 3050162:3050/63: 3050/65; 3050166
3050167;3050/68;3050169;3050170;3050/71;3050172;3050173:'3050174 3050175;3050176;3050177;3050/78;
3050/79;3050/80; 3050/82:3050i83; 3050/84;3050/85; 3050/86; 3050187 3050/89; 3050/90; 30501125;3050/128:
3067126; 3067127: 3067128: 3067130; 3067132; 3067 /34 3067135 3067136; 3067 /37:, 3067138 3067 /39; 3067140;
3 067 / 4 I ; 3 067 / 42; 3067 I 43 : 3067 / 4 4 ; 3 067 / 4 5 ; 30 67 I 46 ; 30 67 I 47
dočasný záber:
parcelaľegisteľ,.E":2899:2900;290l;2902:2903:2904;2905:2907:'2908;290911:.2909/2:2910;2911l.2912;
2913;2914;2915/2;2916;291711;2917/2;2917 13;2918;2919;2920:2921;2922/1;292212;2923;2924;2925;2926

l20-00 Preložka pol'nej cesty v km l,5
v katastrálrrom území Král'ová nad Váhom:
trvalý záber:
parcelaľegisteľ,,C":l558l2l;166413:l66414;l66417;214l/8;2141l12;214lll6:z14l/l8'214l/19 214ll23;

l2l -00 Pľejazd po pľavej stľane Váhu v km l ,550
v katastľálnom úzenrí Král'ová nad Váhonr:
trvalý záber:
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parcela ľegisteľ ,,C": l743/6; 174413: l89617:214l19,214ll12:2141l13: ?.14ll17:2141l20;214ll24; 243213
2432/6:

l22-OO Úpľava účelovej komunikácie v km 2,300
v katastľálnom území Dlhá nad Váhom:
trvalý záber:
paľcela ľegister ,,C'': 2932lll; 2932ll2: 2932l13: 2932ll6: 2932ll7; 4738191 4739l5:' 474012:' 474013; 4744/3:
474512: 47 4612: 4'147 /2; 474812: 474912; 47 5012 47 5l /2: 475212: 47 53/2: 4'7 5412:

l23-00 PreloŽka pol'nej cesty v km 2,450
v katastľálnom územíDlhá nad Váhom:
trvalý záber:
parcela ľegisteľ ,,C": 4605121' 460612; 461214 461314'. 469316; 469317', 473412 473615; 473616;473713 4737l5
473815: 473816; 4738/7; 473818; 473913; 413914; 473916; 473917; 47 40/4; 47 4015; 474016;

l27-00 PľeloŽka po['nej cesty v km l'300
v katastrálnom úzenrí Kľál'ová nad Váhonl:
trvalý záber:
paľcela register,,C'': I558/34; l558/35; l558/36; l558l37l. l558/38; l558/4l ; 1558146: |558147; l558l52: l558i53;
1558/56;1558/58;1558/60;1558/93;1558/97:1602/3:160214:1602/5:160216 165114;

l2g-O0 Úprava jestvujúcich komunikácií - na základe obhliadky a posúdenia ciest, ktoľé budú vyuŽívané
staveniskovou dopravou počas ýstavby obchvatu

l50-00 Chodník pred mostom cezYáh
v katastľálnom území Král'ová nad Váhom:
tľvalý zábeľ:
parcelaregisteľ,,C'': l558/l3;1558/l4; l558/l5; l558/l6; l558il8; l558/20;1558/23:'1558124:.l558/25''1558126:.
1558/27;1558/28;1558/30;1558132;1558/33;1558174;1558175;1558/77;1558179;1558/81;1558/95;15581127;
166412;166416:

l 5l-00 Chodník za mostom cezYáh
v katastľálnom území Dlhá nad Váhom:
trvalý záber:
parcel a registeľ,,C" : 29 32l l 4 ; 2932 l l 8 ; 2932 l 20 :

201-00 Most nad pol'nou cestou v km 1,300
v katastľálnom území Král'ová nad Váhom:
tl'valý zábeľ:
parcela ľegister ,,C": l558/401' l558l451' l558149;' l558/5l ; l558/55;

202-00 Most na ceste I/75 nad Váhom v km l '795
v katastľálnom území Kľál'ová nad Váhom:
trvalý záber:
parcelaľegister,,C": l558/l9;l558122;l558/29:l558182; l558/84; l558/86; l558/87; l558/88; l558/89; l558/90;
1558192;1558/96; 165913;165914:165915:166415 1664/8;166419; l664ll0;1743/4:174317:189618 l90l/53;
214117:2141/10;2141111;2141114;2141115:2141/21 2141122:'243212;243214;2432/5;243217;3050/81;
3050/135; 1558/l 7; 1558/31 ; 1558/91; 1558/104
dočasný zábeľ:
parcela ľegister,,C": l90l/l : l90l l23
paľcelaľegister,,E":l63612:1637l1;l63712; l640; l64ll1;l64212;1643;1646;1647ll;164812;l649:16521'l653;
165912; 17 4311; 174312; 1744ll; 174412;2431;243212

v katastľálnom území Dlhá nad Váhom
trvalý záber:

o U- Iý R- o c D PK- 2 0 2 1/0 2 24 5 7- 0 0 7 7 9 5 8/2 0 2 í
4t54



paľcela ľegisteľ ,,C": 30l 4l2; 306014; 3060/5; 306017: 306019 3060ll l; 3060ll4: 3060/l 7; 3060120: 306o/23;
3060126;3060/29;3060132;3061/3:306114;306115 306116;306117;3061/8; 3061/9;3061/10; 3061/11;3061112:
3061113;3061114;3061/15;3061/16;3061117;3061/18;3061/19;3061120;3061121;3061122:3061123:'3061124;
3061125;3061126; 3061/27;314313:3143/4;314315: 3144/3; 3l46ll6;3146117;3146/18:3146/19:3228/2:
dočasný zábeľ:
paľcela ľegister,'C": 3 l 4617 : 3 1 46 l 8; 3 l 46 /9 ; 3 l 46/ 1 0; 3 l 46l l 3 :

paľcela ľegisteľ ,,E": 2983;2984;2987:'2988;2989l l .298912:'298913;299l;2992;2995:2996:2999; 3000; 3003;
3004; 3007;3008;3009;3010;301 l; 3012;3013:3014;3015;3016/l;301612;30l9ll:'301112:3018;3019;3020;
3021 ; 3022; 3023 ; 3026; 3027 ; 3028; 3 030; 303 I ; 3 I 43 ; 3 I 44; 3 1 46; 3 1 47 ;

203-00 Most na ceste I/75 v inundácii v km 2.250
v katastľálnom území Dlhá nad Váhom:
trvalý záber:
paľcela register ,,C'': 2932l19; 2932l2l; 293316;293317;3060/l 2;3060ll5; 3060118; 3060/21:'3060124: 3060/27:
3060i30; 3060/33; 3060/35; 3060137 : 3060139:' 3060i41 ; 3060/43:
dočasný zábeľ:
parcela ľegi steľ,.E" : 2993 1 3 0 4 l / l ; 3 0 4 1 l 2; 30 42;

204-00 Most na ceste I/75 pľi hľádzi v km 2,3 l0
súčasť objektu So l0l-00

205-00 Most nad pol'nou cestou v km 2,550
súčasť objektu So l0l-00

2l l _00 Most na pol'nej ceste nad kanálom
súčasť objektu So l27-00

250-00 Pľotihluková stena v km l.9 vl'avo
súčasť objektu So 202-00

254-00 Pľotihluková stena v km l,9 vpravo
súčasť objektu So 202-00

260-00 oplotenie cesý I/75 v km l '0
súčasť objektu So l0l-00

50l-00 PreloŽka ýtlačného vodovodu Galanta- Šal'a v km 0,00
v katastľálnom (lzemí Král'ová nad Váhom:
trvalý záber:
paľcela register ,,C": 3050/8l; 3050/l35
ročný záber:
parcela register ,,E": 2894; 2895/l;289512; 2896;2897: 2898; 2899; 2900; 2901;2902; 2903: 2904: 2905;2907:
2908;2909/l;290912;2910;291 l;2912;2913;2914:2915121'2916;2917 ll1-2917/2;2917 13;2918;2919

504-00 Úpľava vodovodnej prípojky VD Král'ová v km l.500
v katastrálnom území Král'ová nad Váhom:
trvalý záber:
parcela register,,C": 1558/1 7; 1558/31 ; 1558/91
ročný záber:
parcela registeľ ,,E": 164lll' 164212: 1647ll; 164812; 1649

520_00 Úprava ZP šal'a_ Kolárovo v k. ú. Král'ová nad Váhom v km 0,0 _ l,66
v katastrálnom území Král'ová nad Váhom:
tľvalý záber:
parcela ľegister,,C": l558/104; l558/106; l558/l 17;30671291'3067l311'3o67l33
ročný záber:
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paľcela ľegisteľ,.C" : 3050124
paľcela ľegisteľ,'E": l566; 166912 l670ll; l670l2;167l: l672; l675ll; l67512: l73l;29ll;29l2:29l3;29l4;
29 I 5 12: 29 I 6; 29 I 7 I I ; 29 I 7 I 2; 29 I 7 I 3 ; 29 1 8; 29 I 9 ; 3067

52l-00 Upľava ZP Hájske - Sládečkovce v k.ít. Dlhá nad Váhom v km l,66 _ 5,05
v katastrálnom úzenlí Dlhá nad Váhom:
trva|ý záber:
paľcela registeľ,,C" : 46 l2l 5 ;

ročný záber:
paľcela registeľ,,C": 46l l ; 4612; 4613 ;

60l-00 PľeloŽka 22 kV vN I. č.3601418 v km 0,854
v katastrálnom úzenrí Král'ová nad Váhonr:
ľočný záber:
paľcelaregisteľ,,E":1679; l680; l682; l684; l685; l687; l688; l689; l690; l69l l692ll;169212;l693

602-00 PľeloŽka 22 kV \rN I. č' 4311322v km 0.865
v katastľáInom území Král'ová nad Váhom:
ročný záber:
paľcelaľegisteľ,,E": l678;1679:'1680; ló8l:'1682: l684; l685; l687; l688; l689; l690;1691;1692/l;1692/2;
I 693

603-00 PľeloŽka 22 kV \rN L č' 4421449 v km 0,876
v katastľálnom uzemí Kľál'ová nad Váhom:
ročný záber:
paľcelaľegisteľ,,E": l678;1679;1680; l68l;l682: l684; l685; l687; l688; l689; l690; l69l

625-00 osvetlenie okružnej križovatky v km 0'200
v katastrálnom území Král'ová nad Váhom:
tĺvalý záber:
parcela ľegisteľ ,,C":2436/36;2436137:3050/46,3050/50;3050/53;3050/56; 3050157 3050/6l :3050/64:3050192:
3050/95;3050/98; 3050199;30501102 3050i 104; 3050/107; 3050/108; 3050/1 27; 3050/130; 3050/1 31; 306719;
3067 I 1 I ; 3067 I I 3 ; 3067 I 1 6; 3067 /23 ; 3067 125 ; 3067 I 5 5 ;

ročný záber:
paľcela registeľ,,C" : 243612

629-00 Prípojka NN pľe osvetlenie kľiŽovatky v km 0,200
v katastľálnom (lzemi Král'ová nad Váhom:
trvalý záber:
parcela ľegister,,C" : 2436135
ročný záber:
parcela register,,C": 2436/2
paľcela ľegister,,E": 3067

650-00 Preložka MTS v km 0'l8 cesý I/75
v katastrálnom území Král'ová nad Váhom:
ročný zálber:
parcela registeľ,,C": 243612
paľcela registeľ,,E" : 2892; 2893 ; 3067

65l-00 PľeloŽka MK - VET v km l ,52 cesý I/75
v katastrálnom území Král'ová nad Váhom:
ĺoč,ný záber:
paľcela ľegisteľ ,,E": l64l/l:,l64212: l647l|; l648/l; l64812; l649; l652; l653; l654; l655: 1749/2;243l

670-00 Preložka DK v km 0,00 _ 0,470 cesý I/75
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v katastrálnom území Kľál'ová rrad Váhom:
ročný záber:
parcela registeľ,,C" : 3050/24
parcela registeľ,,E":2889;2890;289lll;289l12:289l13:289l14;2892;2893;2894:2895ll:289512 2896:2897:
2898;2899;2900;2901:.2902;2903;2904;2905;2907;2908:2909111290912:2910:2911:.2912:2913 2914;
2915/2:2916

67l-00 PľeloŽka DoK v km 0,l 3 - 0,40 cesý I/75

v katastľálnom území Kľál'ová nad Váhom:
ročný záber:
parcela ľegister ,,E": 2890; 2895l l; 289512; 2896; 2897: 2898; 2899; 2900; 290l: 29021 2903: 2904: 2905; 2907:-
2908:290911:290912;2910:291 l;2912;2913:291 4:291512:2916:2917ll;291712:2917 /3;2918

672-00 Upľava DoK _ VET v km 0, |3 - 0,l 80 cesý I/75
v katastľálnom území Král'ová nad Váhom
ľočný záber:
paľcela registeľ'.E" : 2892.3067

70l -00 Úprava VTL plynovodu DN l 00 v km 0'200
v katastrálnom území Kľál'ová nad Váhom:
ročný zábeľ:
parcela registeľ,,E": 2898 ; 2899 ; 2900; 290 l ; 2902; 29 1 1 ; 29 12

80l-00 Dočasná obchádzka km 0,l00
v katastľálnom úzenlí Král'ová nad Váhorrl:
dočasný zábeľ:
parcela register ,,E":2887:,2888/l:2888121.2889:2890;289lll1'2891/2:2891131'2891141'2892;28931'2894;2895111'
2895/2:2896;3067

Pľedmetná líniová stavba je vedená extľavilánom obcí, terén je rovinaý vyuŽívaný na po|'nohospodáľsku ýrobu.
Vedenie trasy si vyŽaduje pľekládky pľípadne úpľavy jestvujúcich nadzemných a podzemných inžinieľskyclr sietí,
ktoré sú vyvolanými investíciami predmetnej stavby. Sťr to úpľavy silnoprúdoých a slaboprťtdových vedení.
plynovodov, vodovodov a melioľačných zaľiadení.
CestaI/75je hlavnou časťou stavby pľedmetného obchvatu mesta Šaľa. Doýka sa jesťvujúceho komunikačného
Systému, a to v danom úseku cesý I/75 a pol'ných ciest, ktoľé sa v rámci stavby v ľelevantlrých úsekoch upravia,
ľespektíve pľeložia.
Začiatok pľeloŽý cesty I/75 je pľibliŽne v km ĺ 4,250 jestvujúcej cesý I/75 (podl'a cestného pasportu) pribliŽne l20
metrov za existujúcim premostením odvodňovacieho kanála z vodného diela Král'ová, zápaďne od obce Kľál'ová
nad Váhom' Koniec úseku sa nachádza pľed cestou lI/573 pri obci Dlhá nad Váhom. Na začiatku úseku je navľhnutá
vel'ká okružná kriŽovatka s pôvodnou trasou cesty I/75.

Opis objektov:
02l -00 Spätná ľekultivácia dočasných záberov k.ú. Král'ová nad Váhom
022-00 Spätná reku|tivácia dočasných zábeľov k.ú. Dlhá nad Váhom

Rozsah a náľočnosť ľekultivačných pľác zohl'adňuje stupeň predpokladanej devastácie dočasne odňaých p|ôch a

stav ýchto pozemkov pľed zahájenínr stavebných prác'
Nepol'nohospodáľske pozemky sa upravia len uľovnaním teľénu.
Na plochy pol'nohospodárskej pôdy sa vykorrá technická rekultivácia a následne biologická ľekultivácia.
Technická ľekultivácia zahÍňa nasl edovné pľáce
. odstránenie následkov zhutnenia
. uľovnanie povľchu
. navozenie a ľozhľnutie ornice
Biologická rekultivácia pozostáva:
. hnojenie organickými hnojivanli - maštal'ný hnoj
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. hnojenie pľiemyselnými hnojivami _ SUPERFOSFAT, Dľaselná sol'

. hnojenie vápenaými hnojivami_ mleý vápenec

. výsev TTP
03 l -0 l Vegetačné úpľavy cesty I/75 na objekte l 0 l -00
Pľi výstavbe cesty I/75 dôjde po celej tľase irpľavy k odstľáneniu jestvujĺlcej vegetácie, ktoľĹr čiastočne nahľadí
spľievodná zeleŕt vysádzaná na svahoch telesa cesý Il75, pozdíŽ protihlukoýclr stien a pozdlŽ pľipájacích ciest.
Dľeviny lysadené vo vegetačných úpravách budú plniť funkcie - pľotieľóznu. pľotihlukovú, protipľachovú a
pľotiemisnú, a budú vytváĺať zelenú líniu v kľajine.
Tľávniky V tľase cesÍy l/75 budú zaloŽené hydľoosevom tľávnou Zmesou pľe suché a extenzívne podmienky. Stľedové
ostrovčeky okružných kriŽovatiek budťt ozelenené ľučným vý'sevom zmesi kvitnúcich bylín ako kvetnatá lúka.
Druhové zloŽenie novo vysádzaných dľevín bude zodpovedať miestnym klimatickým a pôdnym podmienkam s

dôľazom na pôvodné dľuhy drevín.
Súčasťou vegetačných úprav je i následné ošetľovanie v dízke tľvania 2 ľok7 po ýsadbe s v5inimkou kvetnej lúky'
kdeje poŽadované ošetrovanie 3 ľoky..
l0l-00 Cesta I/75 Šal'a - obchvat
Cesta I/75 je hlavnou časťou stavby pľedmetného obchvatu mesta Šal'a. Doýka sa jestvujúceho komunikačného
systérnu, a to v danom úseku cesty Il75 apol'ných ciest, ktoré sa v rámci stavby v relevantnýclr úsekoclr upľavia,
ľespektíve pľeložia.
Začiatok pľeloŽky cesý I/75 je pribliŽne v km l4'250 jestvujúcej cesty Ii75 (podl'a cestného pasportu) približne l 20
metľov za existujúcim pľemostením odvodňovacieho kanála z vodlrého diela Kľál'ová,západne od obce Kľál'ová
nad Váhom. Koniec úseku sa nachádzapred cestou II/573 pri obci Dlhá nad Váhom' Na začiatku úseku je navľhnutá
vel'ká okľužná kľižovatka s pôvodnou tľasou cesý I/75.
obchvat je vedený extľavilánom obcí, zväčša po pol'nohospodáľskej pôde. Vedenie trasy si vyžaduje prekládky,
pľípadne úpľavy jestvujúcich nadzemných a podzemných inžinieľskych sietí. Sú to úpľavy silnopľúdor,"ých a
s laboprúdových vedení, plynovodov, vodovodov a rne l ioľačný ch zariadení.
Základne údaje o ceste I/75
kategória: Cll.5/80
návľhová ýcIrlosť : 80 km/h
dlžka trasy :3.000 km (celk. dl. obchvatu l ĺ,783 km)

Záklaďné údaj e o o kruŽnej kri Žovatke (kľiž. I l 7 5 -jestv., I/7 5 -obch vat)
Polonrer v osi okruŽnej križovatky : 50.00 m
Početjazdných pruhov : 2

Šíľky jazdného pruhu:4.50 m

Šíľkové uspoľiadanie
Cesta I/75 je navľhnutá v šírkovom uspoľiadaní Cl l.5/80:
Základný priečny sklon vozovky je 2.50 %' Základný priečny sklon pláne je 3.00%. Pľiečny sk|on nespevnenej
kľajnice je 8.00 %'
Konštrukcia vozovky
Je navľhnutá podl'a vypľacovaného materiáIu,,optimalizácia návrhu konštľukčného zloženia asfaltovej vozovky".
Výsledné zloženie konštrukčných vľstiev cesty I/75 vrátane kľiŽovatiekje nasledovné:
. Asfaltovy koberec mastixov,ý s použitím modifikovaného asfaltu
SMA I I O; I, PMB; STN EN 13108-5 40 mm
. Spojovací postľek emulzný'modiÍikovaný 0,5 kglm2
PSE-M; STN 73 6129
. Asfaltoý betón pre ložnú vrstvu s pouŽitím modifikovaného asfa|tu
AC l6 L; I, PMB; STN EN 13108-l 50 mm
. Spojovací postľek emulzný 0'5 kg/m2
PSE; STN 73 6129
. Asfaltoý betón pre hoľnú podkladovú vľsťvu
AC22 P; STN EN 13108-l 70 mm
. Infiltľačný postľek l,0 kglm2
PI; STN 73 6129
. Stabilizácia cementom
CBGM C5l6; STN 73 6125122/01 170 mnr
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. Štľkodľvina
Šu sľN EN l3285 200 rnm

Celková hrúbka vozovky 530 nrm
Nespevnená kľajnica sa upľaví štľkodľlĺinou hľúbky l0 cm. Nespevnená kľajnica v priestoľe medzi vozovkou a
protihlukovými stenami sa upľaví betónom hľúbky l0 cm. Nespevnená kľajnica z opačnej stľany pľotihlukoých
stien sa upľaví štľkodľvotl hľťtbky l0 cm so spádorn 8.0% od pľotih|ukových stien.
odvedenie daŽd'ovej vody
odvedenie daŽďovej voďy z povľchu vozovky je zabezpečene jej pozdížnym a pľiečnym sklonom. V celom úseku
cesý I/75 sa neuvaŽuje s jej pľečist'ovaním. Voda z povľchu vozovky je odvádzaná cez nespevnenú krajnicu na
násypové teleso a odtial' do teľénu kde čiastočne vsiakne a odparí sa. Vzhl'adom na ľovinatosť teľénr'l nie je možné
zabezpečiť jej odvádzanie do recipientov'
V miestach pľi protihlukových stenách je daŽďová voda zachyÍávaná v monolitických betónových Ž|'aboch a cez
prefabľikované vpustové diely je vyvádzaná pomocotl l"ýustných objektov na násypový svah, alebo do pľil'ahlých
priekop.
Pľi uĺičných vpustoch UV l a UV2 nachádzaj úcimi sa medzi mostnými objektmi 202-00 a 203-00 je voda z v1iustného
objektu zvádzaná sklzom do v1ivaľov, ktoľé sa nachádzajú pľi päte násypového telesa' Monolitický odvodtiovací
ŽI'ab je navľhnuý z betónu'
odvodnenie podsypnej vľstyy vozovky je zabezpečenéjej vyvedenínr na svah zemného telesa'
Rozsah zemných pľác zodpovedá návľhu smerového a výškového vedenia tľasy cesý I/75 a kriŽovatiek. Ide o stavbu
s celkoým nedostatkom zeminy. Násypy sa budú budovať v sk|one l :2. Posúdenie stability násypových svahov je
uvedené v pľí|ohe spľievodnej spľávy'
Výkopové a násypové svahy sa zahunlusujú a upľavia hydroosevom'
Násypové teleso cesý I/75 sa v pľiestore medzi mostnými objektmi202-00 a203-00 nachádza v irlundáciiVáhu.
Pľetoje z dôvodu ochľany násypového svahu navľhnuté v tomto úsekujeho opevnenie. Detail opevneniaje súčasťou
prílohy č.4 (Vzoľové priečne ľezy).

Vybavenie cesty I/75
. Bezpečnostné zariadenia vodiace
. Smerové st|piky
. Bezpečnostné zariadenia záchytné

' Jednoduché zvodidlo ocel'ové po okľajoch V llespevllenej kľajnici s úľovňou zachytenia N2.
' Jednoduché zvodidlo ocel'ové po okľajoch v nespevnenej kľajnici s úľovňou zachytenia Hl v úsekoch pri
protihlukových stenách.

' Betónové pľefabrikované zvodidlá jednostľanné výšky 0.8l m sa osadia v miestach pľesypaných mostných
konštľukcii
' Betónové pľefabľikované zvodidlá jednostľanné vyšky l.20 m sa osadia v miestach clôn proti os|neniu a budú
ťvoľiť základ pre osadenie samotnej clony proti oslneniu.
Zvodidlá sú súčasťou objektov 252-00 a253-00 (Clony proti oslneniu)

Dopľavné značenie

'Vodoľovné dopľavné značenie tvoria súvislé a pľerušované pozdÍžne čiary vymedzujúcejazdné pruhy.
. Súčasťou značeniaje i staničenie cesty I/75.
. oplotenie a omedzníkovanie
. oplotenie cesý Il75 v úseku 0.70-1 .46 po oboch stranách je súčasťou objektu 260-00

' Trvalý záber cestného telesa bude vyznačený oplotením cesty Il75 a v miestach mimo oplotených úsekov je trvalý
záber vy značený om edzl íkovan ím h ran íc pozem ku
. Vegetačné úpravy
- Vegetačné úpravy cesty I/75 sú riešené v objekte 03 l -0 l .

. osvetlenie okľužnej kľiŽovatky
l02-00 Pľipojenie existujúcej cesty I/75 v km 0,400
objekt rieši úpravu snreľovéIro vedenia pôvodnej cesý |/75 v mieste okruŽnej kľiŽovatky obchvatu (km 0.2
obchvatu) ajestvujúcich komunikácii -jestvujúcej cesty I/75 a účelovej komunikácie. Po ukončení výstavby bude
celý úsek preklasifikovaný na cestu IIl562.
Popis technického ľiešenia
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Začiatok pľeložky je na jestvujúcej komunikácii. V km 0,0l6354 sa tľasa napája na okľuŽnú kľiŽovatku a od km
0,l30 sa odpája.je vedená a v km 0,445l89 sa pľipája na pôvodnú trasu cesty I/75 v snreľe do Šale. Cestaje ľiešená
v kategóľii Cll ,5160' KľiŽujúce inŽinieľske siete sít pľekladané v ľámci sanrostatných stavebných objektov'
Konštrukcia vozovky
Je navľhnutá ako pľi objekte l0l-00.
odvedenie daŽd'ovej vody
Vody z povľchu vozovky sú odvádzané cez Irespevnenú kľajnicu na násypové teleso a odtial'do teľéntl, kdeje voda
násIedne pľiekopami odvedená do vsakovacích studní.
l20-00 Pľeložka pol'nej cesly v km |.5
Začiatok aj koniec preloŽky sa naclrádza na pľerušenej ťrčelovej konlunikácii na existujúcej hrádzi.
Smeľové vedenie
Trasa sa odpája od existujúcej komunikácie, schádza zhľádze a po pľejdení popod mostný objekt obchvatu sa vracia
späť na hľádzu.
Výškové vedenie
Výškovo je tľasa navľhnutá v mieľnom násype a tak, aby bola zabezpečená dostatočná podjazdná výška v mieste
kľižovania s obchvatom. Maximálny pozďÍžrly sklon je 9.57yo.
Šíľkové uspoľiadanie
. Jazdné pľuhy 2 x l.50 m
. nespevnená kľajnica 2 x 0.50 m
Celková šír'ka v koľune 4.00 m
Konštľukcia vozovky
obal'ované kamenivo strednozrnné 50 mm
štľkodľvina 8- l 6

Šĺ'kodryina 8/l6; l50 mm; STN EN l3285 l50 mm
Štrkodľvina
Štľkodrvina 16/32 2OO mm; STN EN l3285 l50 mm
Celková hľĹrbka vozovky 350 mm
Rozsah zemných prác zodpovedá návľhu smerového a ýškového vedenia trasy cesťy. Výkopové a násypové svahy
sa zahumusujú a upľavia hydľoosevom.
l2l -00 Pľejazd po pravej stľane Váhu v km l .550
Stavebný objekt ĺ2l-00 (Pľejazd po pravej strane Váhu) v km l,550je potľebné vybudovať z dôvodu zabezpečenia
prístupu k pozenlkom. Začiatok aj koniec pľeložky pol'nej cesty sa nachádzajtl na jestvujúciclr pol'ných cestách.
ktoľé pľepája.
Smeľové vedenie
Smerovo sa tľasa je vedená súbeŽle s obchvatom po jeho l'avej strane.
Výškové vedenie
Výškovo je tľasa navľhnutá v miernom násype a kopíruje jestvujúci teľén tak, aby boli mininlalizované tľvalé zábery
azemné práce' Maximálny pozďÍžny sklon je 6.32%.
Šíľkové uspoľiadanie
Šírkové uspoľiadanieje rovnaké ako pľi objekte l20-00

Konštrukcia vozovky
Konštrukcia vozovky je navľhnutá ako pľi objekte l 20-00
l22-00 Upľava účelovej komunikácie v km 2,300
objekt 122-00 riešikrižovanie pôvodnej účelovej komunikácie pod obchvatom (So l0l-00). Začiatok úseku je na
existujúcej účelovej komunikácii vedenej po hrádzi, od ktorej satľasa odpája. Ďalej schádzazhrádze a vedie po
pril'ahlom teréne popod obchvat a na konci sa napája na hľádzu kde je navľhnuý pravostranný zjazd v smere na
chodník Za nlostom cezYáh (So l5l-00). V km 0,197646je vl'avo zjazdna preložku pol'nej cesý (So l23-00
vetva B).
Šírkové usporiadanie
Šírkové uspoľiadanieje rovnaké ako pľi objekte l20-00

Konštľukcia vozovky
Korrštľukcia vozovkyje navľhnutá ako pľi objekte l20-00
Odvodnenie
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Odvodnerrie stavebnej časti je zabezpečené pľiečrrym apozdížnym sklonom vozovky. Yodazvozovky a daŽd'ová
vodazo svahov zemného telesa steká do priI'ahlého terénu, kde sa čiastočne odparí a čiastočne vsiakne. V pľiestore
pod mostným objektonl sa zľealizuje l'avostranná pľiekopa.
123-00 PľeloŽka pol'nej cesty v km 2'450
Stavebný objekt l 23-00je potľebné vybudovať z dôvodu zabezpečeniapľístupu k pozemkom nakol'ko vybudovaním
časti stavby l0l-00 pľíde k prerušeniujestvujúceho kľiŽovania pol'ných ciest. PľeloŽka sa skladá z dvoch tľás. Pľvá
tl'asa zabezpečuje pľepojenie pol'nej cesty popod obchvat. Dľuhá tľasa zabezpečuje prepojenie pľvej trasy So l 23_00
a So l22-00. Je vedená súbeŽne S obchvatom cesty I/75 pojeho pľavej stľane'
Smeľové vedenie
Vetva A Sa smeľovo skladá z pľiamyclr ťtsekov a smerových oblúkov s minimálnym polomeľom 35.0 metrov.
Vetva B sa smerovo skladá z jednej priamej časti bez smeroých oblúkov.
Výškové vedenie
Výškovo je vetva A navľhnutá v miernonl násype a kopíľuje jestvujúci terén. Maxim álny pozdíŽny sklon je 0.60%'
Vetva B je navrhnutá v nriernom násype a kopíruje jestvujúci teľén. Maxim álny pozdÍŽny sklon je 6.00%'
Šíľkové uspoľiadanie
Šírkové usporiadanie oboch vetiev je nasledovné:
. Jazdné pruhy 2 x l.50 m
. nespevnená kľajnica 2 x 0.50 m
Celková šírka v koľune 4.00 m
V km 0'2l6 vetvy A je vl'avo zriadenáýhybňa aÍzuy zo metrov s nábehmi dízky 6.o meĺ'a.
Maximálny pľiečny sklon vetvy B je navľIrnuý v hodnote 3,0%, ktoý je zároveň aj rnaximálnym priečnym sklononl
na trase' Sklony násypoých svahov sú l:2.
Konštrukcia vozovky
Konštrukcia vozovkyje navľhnutá ako pľi objekte l20-00
127-00 Pľeložka pol'nej cesty v km l,300
Stavebný objekt 127-00 zabezpečuje prístup k pozemkom, nakol'ko vybudovaním časti stavby l0l-00 Cesta ĺ/75

- Šal'a pľíde k preľušeniu jestvujúcej pol'nej cesý. Začiatok aj koniec preložky pol'nej cesty Sa nachádzajú na
j estvuj úcich pol'ných cestách, ktoré pľepáj a.

Smeľové vedenie
PľeloŽka pľechádza popod obchvat - cestu I/75 (km l .300 So l 0 l -00). Smerovo Sa tľasa skladá z dvoch pľiamych
úsekov a jedného smerového oblúka s polomeľom l00'0 metrov.
Výškové vedenie
Výškovo je tľasa navľhnutá v miernom násype a kopíruje jestvujĺrci teľén. Maxim álny pozdÍžny sklon je 3.g5%.
Šíľkové usporiadanie
Šíľkové usporiadanie cesty je nasledovné:
. Jazdné pruhy 2 x l '50 m
. nespevnená krajnica 2 x 0.50 m
Celková šíľka v korune 4'00 m
V km 0.l 57 je vpravo zriadená v'ýhybria aÍzua zo metrov s nábehmi dĺžky 6.0 metľa.
Základný priečny sklon je navrhnuý ako jednostľanný s hodnotou 3.0oŕ, ktoý je zároveň aj maximálnym pľiečnym
sklonom na preložke. Sklony násypoliých svahov sú l:2.
Konštľukcia vozovky
Konštľukcia vozovkyje navľhnutá ako pľi objekte l23-00.

l29 -00 Uprava jestvuj úcich komunikácií
Po ukončení stavebných prác sa na základe komisionálnej obhliadky stanoví rozsah úprav Živičných povľchov
ciest ktoré boli vyuŽívané ako pľístupové cesty na stavenisko. Komisionálna obhliadka vrátane fotodokumentácie a
video dokumentácie sa zrealinlje pred začiatkom samotnej výstavby ako počiatočný - skutkoý stav. Porovnaním
skutkového stavu na začiatku a po ukončení realizácie stavby sa tieto cesty v plnej miere opľavia.
Konštrukcie upravovaných vozoviek
Konštrukčné vrstvy opravovaných vozoviek :

Uprava cesty I/75, ciest II. A III' triedy bude spočívať z pokládky novej asfaltovej vrstvy hr. 50 mm, odfrézovania
30 mm vľStvy a vyspľavením lokálnych nerovností _ depresií.
l50-00 Chodník pľed mostom cez Váh
Stavebný objekt l50-00 (Chodník pľed mostom cezYáh) je potľebné vybudovať z dôvodu pľepojenia chodníka
vedeného po pravej stľane Váhu s pril'ahlou účelovou komunikáciou a chodníkom vedeným po |'avej stľane Váhu.
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Vybudovarrím chodrríka sa tlmoŽIrí pľechod cyklistov a chodcov na opačrrý bľeh Váhu, kde je navľhnuý stavebný
objekt l 5l-00' ktoý pľepája chodník na moste s pľil'ahlou účelovou komunikáciou'
Smeľové vedenie
Na začiatku úseku sa trasa odpája od účelovej komunikácie (So l20-00). Pľavotočivým oblúkom sa dostáva na
násyp hlavnej tľasy k mostnému objektu 202-00 kde sa napája na pokľačovanie chodníka na tomto mostnom objekte.
Výškové vedenie
Výškovo je tľasa navľhnutá v zmysle prepojenia účelovej komunikácie s chodníkom na moste. Pľeto je v rámci
moŽností rravľhnuý maximálny pozdÍzny sklon 8 %'
Šírkové uspoľiadanie
Šírkové uspoľiadanie chodníka je nasledovné:
. Jazdne pruhy 2 x 1.25 m
. nespevnená kľajnica 2 x 0.25 m
Celková šírka v koľune 3.00 nl
Základný pľiečny sklon je navrhnuý ako jednostranný s hodnotou 2.0Yo, maxin'lálny pľiečny sklon na pľeložke je
6'0%. Sklony násypových svahov sú l :2. Po oboch stranách chodníka je navľhnuté zábradlie výšky l ,3 m.

Konštrukcia vozovky
Asfaltoý bet. pľe obľ' vľstvu C l l o; II. CA 35l50-75 STN EN l3l08-| 50mm
Spoj. postľ. emulzný O.5kgim'?PSE; STN 73 6129
Mechanicky spevlrené kamenivo MSK 3l.5 Gb; STN 73 6l26 l50mm
Štkodľvina Šo; sľN EN l3285 l 50nrm
SPOLU 35Omm
l5l_00 Chodník Za mostom cezYáh
Stavebný objekt l5l-00 (Chodník Za mostom cez Váh) je potľebné vybudovať z dôvodu pľepojenia chodníka
vedeného po l'avej stľane Váhu s pľil'ahlou ilčelovou komunikáciou a chodníka vedeného po pľavej strane Váhu.
Vybudovaním chodníka sa umoŽní prechod cyklistov a chodcov rra opačný bľeh Váhu, kdeje navrhnuý stavebný
objekt l50-00, ktoý pľepája chodník na moste s pľil'ahlou účelovou komunikáciou.
Smerové vedenie
Na začiatku úseku sa trasa odpája od chodníka vedeného po hľádzi. odkláňa sa vpľavo kvôli nrožnosti napojiť sa
na chodník na moste.
Časť trasy v súbehu s hlavnou tľasou je smerovo a rnýškovo závislá od So l 0I-00.
Výškové vedenie
Výškovo je tľasa navrhnutá v zmysle prepojenia chodníka vedeného po hľádzi s chodníkom na moste. Preto je v
ľámci moŽností navrhnuý maximálny pozdÍzny sklon 7'l5%.
Šíľkové usporiadanie
Šírkové uspoľiadanie cesty je rovnaké ako pľi objekte l 5 l -00
Konštrukcia vozovky
Konštľukcia vozovky ľovnaká ako pri objekte l5l_00
201-00 Most nad pol'nou cestou v km 1,300
Most leží na novonavľhovanej ceste I/75 v km l,300. Pľekážku tvoľí pol'ná cesta (č.s.l27-00). Most je trvalý cestný
tvorený l -pol'ovou klenbovou pľesypanou konštrukciou.
Nosná konštľukcia: ocel'ová skružzaloženánazákladových pásoch a zemným prostredím (zhutnený násyp)
dížka pľemostenia: 8,80 m
dlžka mosta: l l,50 m
vol'ná šíľka: l0,50 m
výška priechodového pľierezu: min' 4,2 m

202-00 Most na ceste I/75 nad Váhom v km l,795
Bod kľíŽenia: S osou plavebnej dľáhy na rieke Váh
Staničenie tla ceste Il75: km l'68900
Uhol kľíženia:123.869
Výška podchodnélro priestoru: nrin. 2,4 m

Základne údaje o moste
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Chaľakteľistika mosta: na ceste ll75, nad ľiekou Váh, pätrrásťpol'oý' s hoľnou mostovkolt, tľvalý'kolmý, v
smeľovom a vo výškovonr zakružovaconl oblúku' S normovou zaťažitel'nosťou, masívny, plnostenný' tľántový.
otvoľene uspoľiadaný, s neobnredzenou vol'nou výškou
DíŽka pľemostenia (v osi I/75): 688,00m
DĺŽka mosta: 705,00m (v osi I/75)

Šĺrka N.ĺ<. mosta: 17.l0 nl

Šíľka medzi zvodidlami l l.50 m
Šírka chodníka- sluŽobného 0'75 m
Šírka cyklochodníka 2,50 m
Stavebná vyška: 2,82 _ 5,62 m
Plocha mosta: 688,0 x I1,5 : 7912,00 m2

Most ľieši prenlostenie inundácie a koryta a inundačného pásnla rieky Váh. Plavebná os na ľieke Váh je pod nlostom
vedená priamo.
Most sa nachádza v extľaviláne katastľálnych území Král'ová nad Váhom a Dlhá nad Váhom.
Popis konštľukcie mosta
Navľhnutá je pätnásťpol'ová monolitická pľedpätá konrôľková konštľukcia výšky 2,7 _ 5,5m. zloŽená z dvocĺl
dilatčaných celkov. Uloženie konštľukcie na spodnú stavbuje pľostľedníctvom hľncových loŽísk.
Spodná stavba
SpodnÚr stavbu mosta tvoľia kľajné opory a l4 medzil'ahlých podpieľ. Všetky opory aj podpery sú založené híbkovo

- na vel'kopriemerových pilótach'
Nosná konštrukcia
Dilatačný celok DC1 _ nosná konštľukcia je tvoľená dvoma vahadlami pľekleňujúcimi rieku Váh a monolitickou
konštrukciou budovanou na pevnej skr'uŽi po poliach v inundácii ľieky' Výška komôľky v pľiečnom ľeze sa na
valradle pohybuje od 5,5 m nad pľiečnikorn až po 2,7 m v stľede ľozpätia. Konštrukcia je navrhnutá tak, aby bol
dodľžaný gabarit plavebnej dľáhy na rieke Váh.
DlŽka dilatačného celku: 47l,75 m
Rozpäti a p olí: 3 2+ 46,5+4 6, 5+60+ l 0 0+ 60+ 4 6,5 + 4 6,5 +3 2: 47 0,00 m
Priečny sklon nosnej konštrukcie je jednostranný 2.5 %
Dilatačný celok DC2 _ nosná konštľukcia je tvoľená monolitickou konštrukciou budovanou na pevnej skľuŽi po
poliach v inudácii rieky. Výška komôľky v pľiečnom ľeze sa je konštantná 2,7 m.
DlŽka dilatačného celku: 219,2.5 nl
Rozpätia polí: 28,7 5 + 40+40+40+40 +28,7 5:2 l 7,50 m
Pľiečny sklon nosnej konštľukciejejednostľanný 2.5 %
Vybavenosť mosta
Konštľukcia vozovky komunikácie je navľlrnutá v celkovej húbke 90 mm. ZloŽenie vozovky je nasledovné:
obrusná vrsťva krytu - ABM AC l l obľus PM 40 mm
Spojovací postľek - MAE PS 0'3 kglmZ, STN736l29 0 mm
Izolačný systém:
ochranná vľstva izolácie - ABM AC l l obrus PMB 45 mm
Spojovací postľek _ MAE PS 0,3 kglm2, STN736l29 0 mm
Izolácia-NAIP5mm
Základná vľstva - zapečaťljúca vľstva podl'a STN 73 6242 čl.6.2.3 0 mm
Spolu:90 mm
Ložiská _
Nosná konštľukcia mosta je uloŽená vŽdy na dvojici hrncoých ložísk.
Mostné závery
Navľhnuté sú mostné závery so zníženou hlučnosťou' mechanické s dilatačnými pohybmi 400 mm (opora l),640
mm (Podpera l0) a 240 mm (Opora l6).
Odvodnenie mosta
Návľh odvodnenia nosnej konštIukcie ľieši odvedenie povrclrovej vody z vozovl<y ako aj vodu presiaknutú cez
vozovku na izoláciu. Povrchová voda je odvedená priečnym apozdižnym sklononr k mostným odvodňovačom'
odpadové potrubie DNl50 z odvodňovača bude do zberného potrubia DN500 umiestneného v komore mosta
zaústené pod uhlom 45o v smeľe prúdenia odpadovej vody. Izolácia vozovky je odvodnená systémom kanálikov
z drenážneho plastbetónu a odvodňovacíclr rúrok. Rúrky budú obdobne ako odvodňovače zaústené do zbeľného
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potľubia s mirr. výsledným sklorrom 0,5 %. Pľi opoľách bude voda zvedená do šachty a vyvedená do ľozprylovej
zóny pod most.
Rínlsy
Na mostoch sú navrhnuté monolitické ľímsy so zvislými pľefabľikátmi hľúbky 40 mm, \ryšk] 600 mm. Šíľka l'avej
ľímsy je l 650 mm. Šíľka pľavej ľímsy je 4l 00 mm.
Zvodidlá
Na moste sú navľhnuté po celej jeho dĺŽke (po oboch stľanách) mostné zvodidlá úľovne zachyÍenia.H2. Na pľavej
Strane Sa nachádza zvodidlo s vodoľovnými pásikmi opatrené zábľadl'ovým nádstavcom' Kotvenie stlpikov zvodidla
uvažujeme do ľímsy pomocou lepených kotiev podl'a TP pre použiý ryp zvodidla.
Pľotihlukové steny
Na oboch stľanách mosta Sa nachádza pľotihluková stena So 250-00 vl'avo, ľesp. So 254-00 vpravo.
Zvláštne zariaďenia
Na nroste sa uvažuje zriadenie zvláštneho zaľiadenia'
203-00 Most na ceste I/75 v inundácii v km 2,250
Chaľakteľistika mosta: na pozemnej komunikácii' nad inundačným územím, jednopol'ový. jednopodlaŽný' s hornou
mostovkou, nepohyblivý, tľvalý, v Smeľovom oblúku ,šikmý, masívny, plrrostenný, doskov,ý prefabľikovaný
DlŽka prernostenia: 39,566 n
DíŽka mosta: 53,735 m
Šíľka mosta medzi zvodidlami l l,5 m
Šírka cyklistického chodníka 2'5 m
Šírka mosta medzi zábraďliarni 4,5 m
Výška nrosta: nrax. 8'78 m
ľieši premostenie poldľa v inundáciiVáhu. Pľemostenie je ľiešené jednopol'ov'ým objektom s ľozpätím 4l,0l5 m.
Most sa nachádza v extľavi|áne katastľálneho uzemia Dlhá nad Váhom vedl'a povodňovej l'avobr'eŽnej hľádze Váhu.
Konštrukcia mosta
Navľhnutá je jednopol'ová spriahnutá dosková konštľukcia. tvorená tyčovými prefabrikátmi dl.42 m spriahnuými
Železobetónovou doskou hľ' 200 mm.
Každý nosník je uloŽený na dvoch hľncoých ložiskách s únosnosťou 2'5 MN.
Pri oporách sa vybudujú teľénne obsluŽné schody' priestoľ nledzi schodiskom a kľídlom bude spevnený.

Vybavenosť mosta
Konštľukcia vozovky je navľhnutá v celkovej hľúbke 90 mm' Most je vybavený bezpečnostným zariadením _
zábradlové zvodidlo. Na moste vedie cyklistichý chodník šírky 2,5 m' Voda z mosta je odvedená cez odvodňovače
za konštľukciu mosta
204-00 Most na ceste I/75 pri hľádzi v km 2,3 l0
Most vedie ponad pol'nú cestu (So l22-00). Most je tľvalý cestný, tvoľený l-pol'ovou klenbovou pľesypanou
konštrukciou.
dÍŽka pľemostenia: 8,80 m
dlžka mosta: 1 l,50 m

šírka oce|'ovej skruže 23,375 - 38,25 m
výška pľiechodového prierezu: min. 4,2 m

Územie objekru sa nachádzav katastrálnom území Dlhá nad Váhom.
Spodná stavba je tvorená dvojicou ŽB zárkladových pásov, založených na VP pilótach.
Vozovka na moste a zvodidlo - ako na pľil'ahlej ceste. okolo mostného otvoru - lankové zvodidlo.
odvodnenie mosta - bet. Žl'abmi.
205-00 Most nad pol'nou cestou v km 2,550
Most vedie nad pol'nou cestou (So l23-00). Most je trvalý cestný, tvorený l-pol'ovou k|enbovou presypanou
konštľukciou'
dĺŽka premostenia: 8,80 m
dlžka mosta: l l,50 m
šírka ocel'ovej skruŽe 20,330 _ 32,080 m
vol'ná šíľka: l0,50 m
výška pľiechodového pľieľezu: min. 4,2 m

Územie objektu sa nachádza v katastľálnom úzení obce Dlhá nad Váhom

o U- NR- o c D PK- 2 0 2 1/0 2 24 5 7- 0 0 7 7 9 5 8/2o 2 í
14154



Spodná stavbaje tvoľená dvojicou Žg základových pásov, založených na VP pilótach
Vozovka na moste a zvodidlo - ako na pľil'ahlej ceste. okolo nrostného otvoľu lankové zvodidlo.
Odvodnenie mosta - bet. žI'abmi.

2l l -00 Most na pol'nej ceste nad kanálom
Charakteľistika mosta: na pozemnej komunikácii- pol'nej ceste' nad tokom, most jednopol'ový, nepohyblivý, tľvalý,
v priestoľovej priamej' šikmý. plnostenný, trámový,

DlŽka pľemostenia v osi cesťy: 22.30 m
Rozpätie polí v osi cesty: 23,00 m
Šírka medzi zvýšenými obľubami: 4,00 m

Uzemie tohto objektu sa nachádza v katastľálnom úzenlí obce Kľál'ová nad Váhom.
Most leží na novonavrhovanej pol'nej ceste (l27-00) a pľeklenuje existujúci kanál. Napája Sa na existujúcu pol'nú
cestu. Most bude slúŽiť na prejazd vozidiel pre pol'nohospodáľske účel.
Nosná konštrukcia je jednopol'ová betónová konštľukcia z mostných prefabľikátov z pľedpätého betónu dl. 24 m
spriahnuých betónovou doskou hr'. 200 lrrnr a koncovými pľiečniknli. Nosníky sú uložené na elaston]eľné loŽiská'
Spodná stavba je tvorená kľajnými oporami - úloŽnýnli pľahmi na základových pásoch.
Vozovka na moste hr' 90 mm, odvodnenie pozďiŽnymi a pľiečnymi sklonmi do odvodňovačov s vyústením do teľénu'
Bezpečnostné zaľi aden i e tvoľí ocel'ov é zábradelne zvodi dlo.

250-00 Protihluková Stena V knr l,9 vl'avo
Je umiestnená na ceste I/75 Šaľa _ obchvat v km l ,457-2,159 vl'avo. Celková díŽka steny je 693 m

Stena je umiestnená na moste' Celkové funkčné a dispozičné riešenie je navrhnuté tak, aby v max. mieľe
splnilo poŽiadavky hlukovej štúdie. Minimálna ýška protihlukovej steny je 3,00 m. Protihluková stena je na
moste navrhnutá z transpaľentných pľotih|ukoých panelov z metakrylátu (akrylové sklo v upevňovacom ľáme,
umoŽňujúce náhl'ad do kľajiny) aŽelezo - betónovej podnoŽe, ktoľá kopíruje terén.
Ocel'ové stĺpiky sú osadené v osovej vzdialenosti 2.00 m, ukončené sú ocel'ovými platňami. cez ktoré budú ukotvené
pľiamo ku konštľukcii mosta.
254-00 Pľotihluková Stena v km ĺ'9 vpľavo
Je umiestnená na ceste I/75 Šaľa _ obchvat v km l .468-2,160 vpravo. Celková díŽka steny je 687 m.
Návľh steny, nrateriálu, osadenia a ukotvenia stenyje ľovnaký ako pľi objekte So 250-00.

260-00 Oplotenie cesty I/75 v km I,0

oplotenie telesa obchvatuje navľhnuté obojstľanne v km cca 0,700 - l,468 50.
objekt bude slúŽiť nazamedzenie pľístupu zveriny na nový obchvat, kde by hrozilo jej usmftenie. Novo navrhované
oplotenie bude z pozinkovaného, poplastovaného dľôtu - pletiva \.ýšk] 200 cm,bezostnatého dľôtu. Vzdialenosť ôk
bude rozdielna (v spodnej časti bude oplotenie najhustejšie), čím sa zamedzí prechod drobnej zvericezoplotenie.
Pletivoje z dôvodu podhrabania zveľou opatrené v dolnej časti fóliou Zapustenou 400 mm dojestvujúceho terénu'
Namiesto fólie je možné pouŽiť aj ocel'ové, poplastované,,husté" pletivo, kÍoré bude tal<Íiež zapustené do teľénu
tak ako fólia.
Stípiky budú ocel'ové, pozinkované a poplastované.Yzájomná vzdialenosť stĺpikov bude po 3,5 m. Každý štvľtý,
začiatočný' konečný akaždý rohový stípik bude opatrený vzpeľami' Yzpery a aj stípiky budú zabetónované.
Na zabezpečenie vstupu na kontrolu mosta So 202-00 sa osadí na l'avej stľane bránka.
50l -00 Pľeložka v,ýtlačného vodovodu Galanta - Šal'a v km 0,00
V km 0'00 cesý |/75 obchvat Šale je navrhnutá kruhová kľiŽovatka s prepojením na existujúcu cestu I/75.
Navľhovaná vetva kriŽovatky smeľ Král'ová nad Váhom je v kolízii s existujúcim výtlačným vodovodným potrubím
oC. DN 7OO z Galaný do Šale.
Kolíziu vodovodného potrubia s cestnýnl telesom - č. st.. l02_00 navľhujeme riešiť prekládkou vodovodného
potrubia DN 700 mimo telesa cesty vo vzdialenosti min. l0 m od päty jeho svalru. Nové potrubie je navľhnuté z
ocele. DN 700 s vnútoľnou cementovou výstelkou, s vonkajšou zosilnenou izoláciou, v celkovej dÍzue zzo m.
V pľekladanom úseku bude zľiadený kontľolný merací v'ývod katódovej ochľany Kvoll. Pôvodný KVo bude
zľušený
Dlžka zrušeného potrubia DN 700 je cca 340 nl
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504-00 Úp.ava vodovodlrej pľípojky VD Kľál'ová v km ĺ,500
V kĺlt l,498 cesty I/75 obchvat Šal'a sa nachádza vodovodná prípojka (pľedpokladánle PVC ll0) pre Vodné dielo
Kľál'ová.
opoľa mostného objektu 202-00 Most na ceste I/75 nad Váhom zasahuje svojou konštľukciou do potľubia
vodovodnej pľípoj\y' Kolíziu opoty mosta s exist. vodovodom navľhujeme ľiešiť pľekládkou vodovodného potľrrbia
HDPE DN l00 v dlŽke 73,03 m. Kľižovanie vodovodu s chodníkom vo vysokonl násype a popľi opore navrhujeme
ľiešiť uložením vodovodného potľubia do chľáničky DN 250.

520-00 Úpľuuu ZP šal'a_ Koláľovo v k.ťl. Kľál'ová nad Váhom v km 0,0 _ |,66
Tľasa cestnélro obchvatu Šale je vedená prevažne po pol'nohospodáľskej pôde. Plánovaná stavba sa dotkne
závlahovej stavby Závlaha pozemkov Šal'a _ Kolárovo:
v km 0,400 c. I/75 obchvat Šaľa - rad D
v km 0.500 c.ll75 obchvat Šal'a - rad 82
v km 0.313 obj. l02-00 - ľad D
km l,222 c.Il75 - ľad B
km l,222 - l'3 _ ľad 83
Navľhovaná cesta je v ýchto miestach v násype.

Kol ízi u závlahov ý ch potrubí navrhuj eme ľiešiť preloŽen ím. ľesp
Staničenie
cesty Závlahový ľad Pôvodný
materiál-pľofi l Navľhovaný
pľofil/
mateľiál PN l0 DíŽka nového
potIubia Pľofil chráničky Dĺzka chráničky Zrušený úsek

ich ochľanou

0,500 c. Il75 82 AC 200 HDPE 225x8 79,87 m Oc. DN 400 2l,l0 m 59 m
0,400 c.Il75D AC 200 HDPE 225x8147,84 Oc. DN 40022,30 m l2l m
I ,222 c Il7 5 B AC 200 HDPE 225x8 57 m Oc. DN400 42,50 m 57 m
1,222-1,475 B3 AC 200 HDPE 225x8 200 260m

52l _00 Upľava ZP Hájske - Sládečkovce v k.ú. Dlhá nad Váhom v knr l ,66 _ 5,05
Plánovaná stavba sa dotkne závlahovej stavby Závlaha pozenrkov Hájske- Sládečkovce
v km 2.6l1 c'I/75 obchvat Šal'a- ľad Al8 - | _pľedmetŽiadostio stav' povolenie
v km 3,l62 - ľad Al8-|-2, - bolo riešerré v Stav. povolení v úseku km 3,000-l l'783
v km 3,766 - rad Al8_5, - bolo ľiešené v Stav. povolení v úseku km 3,000-l l,783
v km 4.335 - rad A l 8-6- bolo ľiešené v stav. povolení v úseku km 3,000-l l,783
v km 4'995 - ľad A l 8-7. - bolo riešené v Stav. povolení v úseku km 3,000-l l,783

Z uvedeného dôvodu navľhujeme nasledovné úpravy závlahových potrubí
Staničenie
cesý Závlahový rad Pôvodný
Materiál-pľofi l Navľhovaný
profil/materiál
PN l0 Dlžka nového
potrubia Profil chráničky Dízka chľáničky Zrušený úsek

2,6611 A I 8- I AC 250 HDPE
250x14,8 7238 m Oc. 426x10 35.40 m 53,2 m
3,162 At8-l-2 AC 250 HDPE
250x1 4,8 54,32 m Oc. 426x10 21,20 m 39.7 m
3,766 A18-5 AC 200 HDPE
225x13,4 41,6 m Oc. 406x8 29,60 m 41.6 m
4,335 A18-6 AC 300 HDPE 315x18,7 35,8 m Oc.530xl2 29,80 m 35,8 m
4,958 Al8-7 PVC 200 HDPE
225x13,4 79,48 m

o u- 
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Oc.406x8 30,3 m 56,9 m
60l-00 Pľeložka 22 kV \rN L č.360/418 v krn 0,854
Vedenie Smerovo a ani ýškovo nekoliduje s pľojektovanou cestou. Vodiče sa nad úrovňou cesý nachádzaju vo
výške viac ako 8 m, čo ďaleko pľevyšuje poŽiadavku STN EN 50423-| na podchodnú výšku - 6,6 m aj pľi
najnepľiaznivejších poveteľnostných stavoch'

Stľedné vodiče VN liniek č.360 a 4l8 sa na stoŽiaľoch č' 8 a 9 doplnia závesnými izolátoľmi tak' aby obidva
podpeľné body bo l i zabezp ečené dvoj ito u, bezpečnostno v izoláci ou 2xZ.

StoŽiare č. 8 a 9 v kriŽovatkovonr poli sa zabezpečia aj plastovymi zábľananri na ochľanu pľoti vtákom.

602-00 PľeloŽka 22 kv \rN l. č. 43 l1322 v km 0,865
Vedenie Smerovo a ani v.ýškovo nekoliduje s pľojektovanou cestou. Vodiče sa nad úrovňou cesty nachádzajú vo výške
cca7,5 m čo d'aleko prevyšuje poŽiadavku STN EN 50423-| na podchodnú výšku_ 6,6maj pľi najnepriaznivejšícIr
poveternostných stavoch'

Stľedné vodiče VN liniek č.43l a 322 sa na stožiaľocIl č.8 a 9 doplnia závesnýrni izo|átoľrni tak, aby obidva
pod pemé body bo l i zabezpečené dvoj itou, bezpečnostno u izoláci ou ZxZ.

StoŽiaľe č. 8 a 9 v kľiŽovatkovom poli sazabezpečia aj plastovými zábranami na ochľanu pľoti wákom.
603-00 PľeloŽka 22 kV \rN L é.4421449 v krn 0.876
Vedenie smerovo a ani qiškovo nekoliduje s pľojektovanou cestou. Vodiče sa nad úrovňou cesty nachádzaj(l vo ýške
cca7,5 mčoďalekoprevyšujepožiadavkuSTNEN 50423-| napodchodnúvýšku-6,6majprinajnepriaznivejších
poveteľnostných stavoch.

Stľedné vodiče VN liniek č' 442 a 449 sa na stožiaroch č. 8 a 9 doplnia závesnými izolátormi tak. aby obidva
podperné body bo I i zabezpečené dvoj itou, bezpečnostno u izoláciou 2xZ.

Stožiare č. 8 a 9 v križovatkovom poli sa zabezpečia aj plastov'ými zábranami na ochranu proti vtákom.
625-00 osvetlenie okružnej križovatky v km 0,200
KriŽovatkaje osvetlená ýbojkovými svietidlami l00 W osadenými pomocou jedno- výloŽníkov na l0 m vysohých,
osvetl'ovacích stožiaľoch. Tieto st'l ľoznriestnené po vonkajšom obvode okružnej kriŽovatky a v striedavej sústave
aj vjej cestných vetvách vo vzdialenostiach 25 _ 3Onr.
Vo je napojené z novej plastovej, pilierovej skľini P-RVo, ktorá je osadená pľi ceste pred areálom fiľmy Peikko.
Rozvod Vo je ľiešený káblom CYKY-J 4xl6 mm}. V súbehu s ním sa do spoločnej ryhy uloŽí aj uzemňovací
pásFeZn 30x4, ku ktoľému sa vodivo pľipoja všetky osvetl'ovacie stožiare a ochľanná prípojnica PE rozvádzača
RVo. Svietidlá sa pľipoja striedavo na všetky tri fáry L1,L2 a L3. ovládanie osvet|enia je súmrakoým spínačonr
zabudovaným v RVo ľesp. ručne prepínačmi z panela RVo.
Pľípojka pre RVo je riešená V Samostatnom pľojekte So 629-00.
Paľametre objektu:
Napäťová sústava - 3/PEN AC, 400/230 Y, 5o Hz, TN-C
ochrana pľed úľazom el. prúdom pľi poruche - Samočinným odpojením od napájania
ochľana pľed úrazom el. prudom v nomn. prevádzke - Krytím a izoláciou
Rozvody VO - CYKY-J 4x16 mm2 lFeZn 30x4mm
DíŽkarozvodu- ll00m
Osvetl'ovací stoŽiar - oS UD l0m
VýloŽník - l-ramenný, VlT_l0-l 14

Svietidlo - Výbojkové napr. SITECO SRl00, l00W
Stožiaľové ľozvodnice - GURO EKMllxE27
Počet svetelných bodov - 25ks
Rozvádzač Vo - RVO.P - 16

Inštalovaný / súčasný el. príkon - Pi / Ps : 3,2 l3,2kw

629-00 Pľípojka NN pľe osvetlenie kľiŽovatky v km 0,200
V blízkosti okružnej križovatky sa nenaclrádza žiaden zdroj elektrickej eneľgie a preto je prípojka riešená zo
sekundámych. káblových rozvodov v areáli fiľmy Peikko.
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Z na]bliŽšej skľine aľeálového ľozvodu NN sa vyvedie kábel AYKY-J 4x25 do zeme a trkončí sa v pilieľovej
elektľomeľovej rozvodnice P-RE, ktoľá sa umiestni pľed oplotením.
Pilieľoý rozyádzač obsahuje nad káblovým pľiestoľom skľiňu SP0/32A.v Sanrotnom rozvádzačije umiestnený
plombovatel'ný istič l6A/400V atrojfázoý elektľomeľ s pľedľadeným ističom 6A/250v. Dvierka elelctromerovej
skľine musia mat'pľesklený pľiezoľ umoŽňujúci odpočet spotľeby EE' Krytie rczvádzača je|P43l20.
Vývod zo skľine P-RE je ľiešený káblom CYKY-J 4xl6mnl2, ktorý tvorí pľívod pre Vo križovatky a je súčasťou
objektu SO 625-00.

Paľametľe objektu:
Napäťová sústava _ 3/PEN AC, 400/230 V 50 Hz , TN_C
ochľana pľed úľazom el. pľúdom pľi poľuche - Samočinným odpojením od napájania
ochľana pľed úrazom el. pľúdom v l]oľm. prevádzke - Krytím a izoláciou
Skľatové pomery _ Iks<lOkA
Inštalovaný / sťlčasný el. príkon - Pi / Ps :3,2 l 3,2kw
Elektľomeľouý rozvádzač - Plastoý, pilieľový P_RE _ 16A
Stupeň dôleŽitosti dodávky EE _ č. 3

650-00 PľeloŽka MTS v knl 0,l8 cesty I/75
PľeloŽka podzemného kábla miestnej telefónnej siete je vyvolaná kríŽovaním kábla s projektovanou cestou I/75 a
kruhovou kľižovatkou v km 0,l8 cesty I/75' Vedenie je majetkom fiľmy Slovak Telekom a.s., v správe pľacovisko
Telekom a.s. stredisko Nitľa. Navľhujeme kábel pľeložiť mimo zábeľu kruhovej kľiŽovatky tak, aby neprekážal pľi
výstavbe. Pod pľojektovanýnli komunikácianri a inŽinieľskymi sieťami bude kábel uložený v chľáničke PE l50. Ide
o kábel k vodnému dielu Král'ová nad Váhom typu TCEKE 25XN0,6. Pri ľealizáciije nutné použiť novú dížku
kábla cca 465 m ťypu TCEPKSwFLE 25XN0'6' ktoIý sa napoj í na jesťvujúci kábel v nov'ých spojkách NITTO JCSA
200. V určiých úsekoch pľekládky bude kábel vedený v súbehu s káblami objektov 670,671. V kolíznyclr úsekoch
budú vedenia ochránené uloŽením do plastovej chráničky PEl50' Vedenie je vo vlastnícfue a spľávcovstve Slovak
Telekom a.s. KaľadŽičova l0, 825 l3 Bľatislava.
65l-00 PľeloŽka MK _VET v km l ,52 cesý l/75
Pre|oŽka podzemných káblov miestnej telefónnej siete je vyvolaná križovaním kábla s pľojektovanou cestou I/75 v
km l'52. Vedenia sú majetkom firiem Energotel. a.s a Slovenského vodohospodárskeho podniku š'p'' Navľhujeme
káble pľeložiť mimo novo budovaných obslužných komunikácií na telese hľádze. Ide o káble od vodného diela
Král'ova nad VáIrom k fiľemnýnr bytovkám v Kľál'ovej nad Váhom ýpu TCEKE l5XN0,8 a TCEKE 5XN0,8.
Pľi ľealizáciije nutné pouŽiť novú díŽku káblov o dízke l80 m ýprr TCEPKSwFLE l5XN0,8 a TCEPKSwFLE
5XN0'8' ktoľé sa napoja na jestvujúce káble v nových spojkách NITTO JCSA200. V kolíznych úsekoch budú
vedenia ochľánené uloŽením do plastovej chráničky PEl50'
670-00 Pľeložka DK v km 0,00-0,470 cesty I/75
PreloŽka podzemných dia|'koých káblov je vyvolaná kľižovaním káblov s pľojektovanou cestou I/75 v knl 0,l8
a 0,46' Vedenia sú majetkom firmy Slovak Telekom a.S', v správe pracovisko Telekom a's. stľedisko Nitľa'
Navľhujeme káble pľeloŽiť mimo zábeľu kľuhovej kľižovatky tak, aby nepľekážali pľi ýstavbe. Pod pľojektovanými
komunikáciami a inžinierskymi sieťami budú káble uložené v chráničke PEl50. Jedná sa o dial'kové káble v úseku
Galanta - Šal'a typu DSKP 7Xv l ,2 ',A", DKP 7RP l ,3+20DM0,9, DSKP 7xv l ,z,,B", DKP l 9RP l ,3. Pri ľealizácii
je nutné použiť nové dízky káblov cca 600 m typu TCEPKPFLE l0XN0,8, TCEPKPFLE 25XN0,8, TCEPKPFLE
l0XNI0'8' TCEPKPFLE l0XN0,8, ktoľé sa napoja na jestvujúce káble v noých spojkách NITTO JCSA 300. V
uľčiých úsekoch pľekládky bude kábel vedený v súbehu s káblami objektov 650-00 a671-00 V kolíznych úsekoch
budú vedenia ochľánené uloŽením do plastovej chľáničky PEl50. Vedenia sú vo vlastníctve a správcovstve Slovak
Telekomu a.s. KaradŽičova l0, 825 l3 Bľatislava.
67l-00 Pľeložka DoK v km 0,l3_0,40 cesýll75
Preložka podzemných dial'korných opticlcých káblov je vyvo|aná križovaním kábla s projektovanou cestou I/75 a
kruhovou kľiŽovatkou v km 0,l8. Vedenia sú majetkom firmy Slovak Telecom a.s., v správe pracovisko Telekom
a.s. stľedisko Nitra. Navrhujeme káble preloŽiť mimo zábeľu kľuhovej kľižovatky tak' aby neprekážali pľi výstavbe.
Pod pľojektovanými komunikáciami a inžinierskymi sieťami bude kábel uložený v chľáničke.Ide o DoKl Dunajská
Stľeda - Galanta ýpu A-DF(ZN)2Y lx2+3x6E9l125 0,36F3.5+0,25HlBLG a DoK 2 - oK-72vl SMF-D_vonk'
Pri realizácii je nutné použiť novú dížku optického kábla pre DoK l medzi spojkami DoS2l - oS0l ' v oĺzte l+oo
m a pľe DoK 2 medzi spojkami 2DoS08 a rezeľvou 2DoRl' v dízke 2950 m. Pľi ľealizácii sa pouŽijú optické
káble rovnakého typu alebo vlastníkom vedení schválené ekvivalentné náhrady' DoSl sa napojí najestvujúci kábel
v jestvujúcich spojkách DoS 2l a oS0l'. DoS2 sa na jestvujúci kábel napojí v jestvujúcej spojke 2DoS08 a v
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mieste káblovej ľezeľvy 2DoRl ' sa zľiadi nová spojka 2oS0la'. V pľekladanej tľase sa pouŽijú nové HDPE 40/33
rťlry v dlžke 2x4l0 nl + lxl35 m, ktoľé sa napoja na jestvujúce ľúry v noých spojkách PLASSON. V uľčiých
úsekoch pľekládky bude kábel vedený'v súbehrr s káblami objektov 650-00 a 670-00. V kolíznych úsekoch budú
vedenia ochľánené uložením do plastovej chľáničky PEl50. Stará tľasa vedení po vykonaných prekládkach bude
demaľkľovaná. Po pľekládke vedení bude na vedeniach vykonané úplné záveľečné meľania. Vedenia sír vo vlastníctve
a spľávcovstve Slovak Telekomu a.s. KaľadŽičova l0. 825 l3 Bratislava.
672-00 Upľava DoK - VET v km 0,|3-0'l 80 cesý Il75
Úpruva podzemného dial'kového optického kábla je vyvolaná kľiŽovaním kábla s pľojektovanou cestou Il75 a
kľuhovou kľiŽovatkou v km 0'l8. Vedenie je majetkom fiľmy VoDoHoSPoDÁRSKA VÝSTAVBA š.p. v správe
Energotel, a.s.. Navľhujenre kábel dodatočne ochrániť na oboch koncoch pľetlaku pod štátnou cestou predíŽenínl
jestvujúcej chráničky o cca 5 m na obe stľany. Rezervné 2 x HDPE 40/33 trubky ktoré končia Za cestou sa pľedíŽia o
5 m predlŽenia chráničky PE l60. Ide o DoK VE Kľál'ová nad Váhom - VE Gabčíkovo typu 2x4 vlákno SML' Pri
realizácii nie je nutné použiť novú dĺžku káb|a ani HDPE trubiek v ktoých je kábelzafúkaný' Dotknuý úsek kábla
sa naclrádza medzioSl8 a VE Kľál'ova ( 30l3nl). Po úprave sa na vedení vykoná kontrolné meranie. V kolíznych
úsekoch budú vedenia ochľánené uloŽením do plastovej chľáničky PEl60.
70l-00 Úp'uuu VTL plynovodu DN l00 v km 0'200
Vľámcinávľhu cestall75Šaľa-obchvatdoclládzakukolíziinavľhovanejtľasycestyaexistujircehoVTLplynovodu
DN 100 PN 40. Pľe zaručenie bezpečnej prevádzky cesťy a plynovodu je potľebné ľiešiť jeho pľeloŽku v km 0,200
komunikácie.
Pľeložka plynovodu je navľhnutá v dízke l85 m. Niveleta potľubia bude vedená v sklone O,2oÁv híbke s min. krytím
l ,2 m Trasa navľhovanej pľeložky pIynovodu je vedená cez rol'u.
Navľhované plynovodné potľubie dvakrát kľiŽuje navrhovanú komunikáciu a jedenkľát existujúcu komunikáciu'
V mieste kľíženia s navľhovanými komunikáciami bude potľubie uloŽené do chľáničky DN 250 aízuy zo a2l m.
(kladené do ýkopu)' v mieste kľíženia s existujúcou cestou bude potrubie uložené pretláčaním do chľáničky DN
250 dl. 26 m. chľánička bude nasunutá do pľetlačenej rury DN 500 dl. 26 m.
Na oboch koncoch chráničiek sú navrhnuté oľientačné stĺpiky-čuchačky a prepojovacie objekty PO-CH. UloŽelrie
potrubia v ochľanných rúrach bude na dištančných objímkach RACI . Konce budú utesnené gumovou manŽetou
GAWAPLAST.
Na preloŽku budú pouŽité rury ocel'ové DN l00 mm, priemeľu ll4,3x8 mm, STN EN l0208-2+AC L360NB
l .0582 ,izolácia PE trojnásobná . Uloženie potľubia bude na lôžko zpiesku hľúbky l50 mm. V teľéne bude plynovod
vyznačený orientačnými stípikmi a v.ýstražnou fóliou .

Izolácia bude kontrolovaná l00% povľchu naprieraz na 25 kV.
Existujúce plynovodné potrubie bude zo zeme odstľánené v díŽke cca l70 nr .

Ochľanné pásmo plynovodu je 4 m.
80l-00 Dočasná obchádzka km 0,l00
Počas budovania okružnej križovatky ako aj jej napojenia na cestu I/75 bude doprava v danotn úseku vedená po
navľhovanej obchádzkovej trase 80 l _00'

Zäkladné Údaje
kategóľia 9,9,5/40
celková dlžka trasy 276,849 m

Šírkové usporiadanie
jazdné pruhy 2x 3,50 m
vodiace prúžlq 2x 0,25 m

spevnené krajnice 2x 0,50 m
nespevnená krajnica 2x 0,75 m
celková šíľka v korune l0,00 m
Smerové a v'ýškové vedenie
Začiatok úseku navľhovanej úpľavy je na existujúcej ceste ll75 cca 93 m pľed začiatkom úpravy cesty I/75 (So
l 0 l -00). Tľasa prechádza po pľavej stľane existujúcej cesty l/75 a končí v mieste navľhovanej okruŽnej kriŽovatky.
Smeľové vedenie je navrhnuté tak aby bol zabezpečený čo najplynulejší prejazd obchádzkou. Trasu tvoria pľiame
časti ajednoduché smerové oblúky o polomeroch l70, 300, 300 a 80m. CeIková dízka tľasy obchádzky je 276,849m.
Výškovoje tľasa navrhnutátak,aby bolo zabezpečené plynulé odpojenie z cesty I/75 a napojenie na novobud. okruh
križovatky So l0l-00 a aby pľišlo čo možno k najmenšiemu zábeľu okoliých plôch. Na zaoblenie lomu nivelety
bol použiý oblúk s polomerom l000m.
Konštrukcia vozovky
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Asfaltový betón vel'nli hľubý
AC ll obľus;CA50170:' II;40 mnl;STN EN l3108-l 40 mm
Spojovací postľek emulzný 0,5 kg/m2 PSE; STN 73 6129
obal'ované kamenivo hľubozľnné
AC I 6 podkladl CA 50170; II; 50 mm; STN EN I 3 108- I 50 mnr
Infiltľačný postľek l'0 kg/m2 PI; STN 73 6129
Štľkodľvina
Šo; i l.5 Gc; 200 mm; STN 73 6126 200 mm
Štľkodrvina
Šo; +s Gc; l50 mm; STN '73 6126 I50 mm
# 440 mm

obchádzka So 80 l -00 sa vybuduje pľed preľušením jestvujúcej cesty |l75.
Po dokončení časti stavby So l0l-00 sa obchádzka zľuší a okoliý teľén sa uvedie do pôvodného stavu v ľámci
ľekultivácií.

Kľajský stavebný úľad v Nitľe, ako pľíslušný orgán štátnej správy podl'a ustanovenia $l l8 zákona č' 50/l976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku vydal v súlade s ustanovením $l |9 ods. l stavebného zákona uľčenie
stavebného úľadu pod číslom KSUNR-2009-IO79-OO2 zo dŕta l 8.l l .2009, v ktoľom uľčil Mesto Šal'a za stavebný
úľad, ktoý vykoná územné konanie a vydá územné rozhodnutie pľe stavbu ,,Cesta I/75 Šaľa, obchvat".

Mesto Šal'a, ako príslušný stavebný úľad vydalo ízemné rozhodnutie pod číslom 4043/2010-3 dňa 26.0l .20l l, ktoré
nadobudlo pľávoplatnosť dňa 03.03.20 l l , neskôľ ten isý stavebný úľad vydal ľozhodnutie, ktoým pľedÍzil platnosť
vydaného úzenrného ľozIrodnutia, naposledy v ľoku 20l6 pod číslom 04845l20l6lsul04293 zo dňa 28.ll.20l6,
ktoľé nadobudlo právopl atnosť dňa 28'1 2'20 l 6.

Rozhodnutie o Zmene územného ľozhodnutia vydané Mestom Šaľa pod č. llO34l20l8/SU/2l 78 zo dňazl.06.2Ol8
nadobudlo pľávoplatnosť dňa 08.10.20l 8.

Mesto Šal'a, ako pľíslušný a uľčený stavebný úľad vydalo podl'a ustanovenia $33, $l17 ods. l a $l19 ods' l
stavebného zákona po pľeskúmaní Žiadosti stavebníka podl'a $ l40b staveblrého zákona a v zmysle ustanovenia
$l6 ods. l, ods. 5 a6zákonač.135/1961 Zb. v znení neskoľších predpísov (zákon o pozentných komunikáciách)
záväzné stanovisko a udelilo zmysle ustanovenia $l20 špeciálnemu stavebnénlu úľadu okľesnému úľadu v Nitľe.
odboľu cestnej dopľavy a pozemných komunikácií súhlas pľe vydanie stavebného povolenia stavby: ,,Cesta I/75
Šal'a_obchvat", pod číslom l7z3l /20l8lsul4728 zo dŕr- 2 l .l l .20l8.

K pľednletnej stavbe bolo vydané záverečné stanovisko Ministeľstvom Životného pľostredia sR č.756/07-3'4/
ml zo dňa 27.O7.2OO7 o posudzovaní vplyvov na životné prostľedie. Ďalej bolo vydané Ministeľstvom Životného
pľostľedia SR ľozhodnutie vydané v zisťovacom konaní číslo 9074120l7-l.7/dj-R zo dňa 09.0l.20l 8, pľávoplatné
dňa l5.02.20l8 v ktoronl je uvedené, že navrhovaná činnosť ,'Cesta ll75 šal'a_ obchvat" sa nebude posudzovať
podl'a zákon a č. 2412006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení
neskoľších predpisov za podmienok uvedených v Samotnom rozhodnutí zo zisťovacieho konania.
Ministeľstvo Životného pľostredia SR vydalo dŕn23.06.202l pod číslom 401202l-1.7lac 3392l12021 záväzne
stanovisko, v ktoľomje okľem iného uvedené,ŽemoŽno konštatovať' že v predmetnej stavbe nenastali také zneny,
ktoľé by boli v ľozpore so zákonom o posudzovaní, posúdenou činnosťou alebo boli dôvodom na posúdenie podl'a

$ l8 zákona o posudzovaní.

Termín ukončenia stavby: 3 1 .1z.2025

Na uskutočnenie stavby: ',Cesta Il75 šal'a- obchvat" od km 0'000 do knl 3,000 sa uľčujú podmienky:

l. Stavba bude uskutočňovaná podl'a predloženej atunajším stavebným úľadom oveľenej projektovej dokumentácie,
ktoľá tvoľí súčasť tohto ľozhodnutia. Pľípadné zmeny nie je možné uskutočniť bez pľedchádzajúceho povolenia
stavebnélro úradu.
2. Stavebník zabezpečí vyýčenie priestorovej polohy stavby oprávnenou pľávnickou alebo ffzickou osobou.
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3. Stavba nesmie byť začatá skôľ, hým toto stavebné povolenie nenadobudne pľávoplatnosť ($52 zákorla číslo
7 l ll967 Zb. o spľávnom konaní). Stavebníkje povinný si lyžiadať od stavebného úľadu potvrdenie o pľávoplatnosti
stavebného povolenia.
4. Stavba bude ľealizovaná dodávatel'sky; v'ýbeľ Zhotovitel'a sa uskutoční veľejnou súťaŽou v zmysIe zákona NR SR
č,. 24 12006 Z. z. o veľejnom obstaľávaní. Meno zhotovitel'a stavebník oznámi špeciálnemu stavebnému úľadu do
l5 dní od podpísania znlluvy s vybľanými uchádzačmi.
5. Stavebno -technický dozoľ investora bude vykonávať firma, ktoľej výbeľ sa uskutoční verejnou súťažou v zmys[e
zákona NR SR č.24 12006 Z. z. o veľejnom obstaľávaní' Meno stavebno - technického dozoľu investoľa stavebník
oznámi špeciálnemu stavebnému úľadu do l5 dní od podpísania zmluvy s vybľanými uchádzačmi.
6. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa zo stavbou nezačne do dvoch ľokov odo dňa, ked' nadobudlo
pľávoplatnosť'
7' V prípade nutnej zmeny lehoty výstavby je stavebník povinný poŽiaďať tunajší stavebný úrad pľed uplynutím
platnosti stavebného povolenia o predĺženie lehoty výstavby.
8. Stavebník je povinný stavebnému úradu písomnou foľmou oznámiť termín zahájenia stavebných pľác.
9' Pri realizácii stavby je nutné dodrŽiavať predpisy ýkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať
na ochľanu zdravia osôb na stavenisku.
l0. Stavebník je povinný počas ľealizácie stavby dbať na to, aby zhotovitel'stavby dodrŽiaval podmienky ochrany
akosti povľchových a podzemných vôd'
l l' Počas realizácie stavby dodržať všetky STN' vďahujúce sa na realizované pľáce.
l2. Stavebné mateľiály použité pľi výstavbe musia mať doklady o overení poŽadovaných vlastností. oveľenie
vlastností l"ýrobkovje nutné preukázať na požiadanie pri kolaudácii stavby'
l3. Stavebník je povinný zabezpečiť bezpečné pľístupy avjazdy ku všethým objektom, ktorych Sa stavba dotkne a
zachovať trvalú funkčnosť inžinierskych sietí, na ktoľé sú napojené susediace nehnutel'nosti'
14. Zhotovitel' stavby je povinný umožniť olgánom štátneho stavebného dohl'adu a nimi prizvaným znalcom
vsťupovať na stavenisko a na stavbu, nazerať dojej dokumentácie a utvárať pľedpoklady pľe výkon dohl'adu. Ďalej je
povinný stavebnému úradu bezodkladne oznámiť závady na stavbe, ktoľé ohľozujújej bezpečnosť. životy' či zdľavie
osôb, alebo môŽu spôsobiť značné národohospodáľske škody'
l5. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia overená špeciálnym stavebným úradom v stavebnom konaní a
všetky doklady ýkajúce sa uskutočňovanej stavby. Zlrotovitel'stavby je povinný viesť stavebný amontáŽny denník,
v ktoľom zaznamenáva aj mená osôb vykonávajúcich pľedpísané dozory na stavbe.
l6. Skladovať materiál na verejných pľiestľanstvách sa zakazuje.
l 7. Stavebníkje povinný uhradiť všetky prípadné škody na cudzonl nlajetku, ktoré spôsobí počas realizácie stavby.
podl'a platných pľávnych pľedpisov.
l8. Stavebník je povinný na viditel'nom mieste stavbu označiť tabul'ou s ýmito údajmi:
a) ozračenie stavby,
b) označenie stavebníka,
c) označenie zhotovitel'a stavby,
d) označenie stavebného dozoľu stavby,
e) kto a kedy stavbu povolil,
f) termín začatia a ukončenia stavby,
g) meno zodpovedného stavbyvedúceho
I9. Stavebníkje povinný zabezpečiť počas ľealizácie stavby osadenie dočasného a trvalého dopravného značeniaa
dopľavných zariadení v zmysle vydaných povolení'
20. Stavebník je povinný pred uvedením stavby do užívania požiadať oÚ Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií o vydanie kolaudačného rozhodnutia. Súčasťou Žiadosti o kolaudačné konanie musí byť súpis všetých
drobných zmien stavby, kĺoré nevyžadujú samostatné rozhodnutie stavebného úľadu, súpis vydaných dok|adov o
výsledkoch predpísaných skúšok, geometriclgi plán zrealizovanej stavby a musí byť stručne zdokladované splnenie
podmienok stavebného povolenia.
2 l . Ku konaniu o uvedení stavby do užívaniaje stavebník ďalej povinný pripraviť všetky doklady (zápis o odovzdaní
a prevzatÍ stavby, certifikáty, plán skutočného vyhotovenia stavby a dokladovať splnenie podmienok dotknuých
oľgánov štátnej správy ako aj správcov podzemných vedení inžinieľskych sietí)'
22' Stavebník je povinný pľi ýľube cestnej zelene rešpektovať podmienky uľčené v samotnom rozhodnutí o výrube
drevín.

Ďalšie podlnienky zabezpečujúce ochranu verejných záujmov, právom chránených záujmov účastníkov konania a
dotknuýclr orgánov:
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Ministeľstvo Životného pľostredia SR, ľozhodnutie č.90'74l20l7-|.7/dj_R zo dňa 09.0l.20l8. právoplatné zo dňa
I 5.02.20 I 8:

Navľhovaná činnosť uvedená v predloŽenom oznámení o Zmene navľhovanej činnosti ,,Cesta I/75 Šal'a-obchvat" sa
nebude posudzovať podl'a zákona č.2412006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na Životné pľostľedie a o Zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskoršíclr pľedpisov za nasledujúcich podmienok:
l. Nezasahovať počas rnýstavby do chľáneného územia PP Tmovecké mftve ľameno.
2' Dôsledne dodľŽiavať zmieľňujúce opatľenia ýkajúce sa CHVU Kľál'ová, kÍoré sú uvedené v oznámení o Zmene
navľhovanej činnosti v bode IV.8.
3. V ďalšom sfupni pľojektovej dokumentácie vypracovať inventarizáciu dľevín v jednotliýclr katastľálnych
územiach ' ktoľá bude obsahovať špecifikáciu dľeviny, druh, počet, zdľavotný stav a obvod kmeňa.
4. Pľed ľealizáciou pľed|oŽiť výkľesy navľhovaných detailov kľižovania vodohospodáľskych objektov' tokov a
odvodňovacích kanálov spľávcovi vodných tokov, SVP, š.p.
5. Rešpektovať požiadavky Ministerstva obľany Slovenskej ľepubliky. vyplývajúce zo stanoviska č'
Úct-asvĺŠ-+ 4-5 43 l20 l 7 .

Krajsky stavebný ítrad v Nitľe, uľčenie stavebnélro úradu č. KSUNR_2009-1079-002 zo dňa l8.l l .2009:
Krajsky stavebný úľad v Nitľe, ako príslušný orgán štátnej správy podl'a ustanovenia $ll8 zákona č. 50/l976 Zb'
o územnom plánovaní a stavebnom poľiadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) na zák|ade
žiadosti č.4201216150/2009 zo dňa 9.l l.2009 o uľčenie stavebného úľadu v sťllade s ustanovením $l l9 ods. l

stavebného zákona uľčuje Mesto Šaľa za stavebný úľad, ktoý vykoná územné konanie a vydá územné rozhodnutie
pľe stavbu ,,Cesta l/75 Šal'a, obchvat".

obec Kľál'ová nad Váhom' Dlhá nad Váhom a Tľnovec nad Váhom, v katastľálnom území ktorých bude stavba
unriestnená, budú v územnotn konaní dotknuými orgánmi.

Mesto Šal'a, stanovisko č. 1723l l20l8lsu/4728 zo dťn 2l' l l.20 l 8:

V stavebnom konaní bude stavba povolená v súlade s podmienkami ľozhodnutia o umiestnení stavby vydaného
Mestom Šaľa, ako pľíslušným a určeným stavebným úľadom pod č' 4O43l2Ol0-3 zo dňa 26.0l.20ll, ktoré sa
stalo právoplatným a vykonatel'ným dňa 03.03.20ll a v súlade s podmienkami rozhodnutia o zmene územného
rozhodnutia vydaného pod č. l l034/20l8lsul2l78 zo dia2l '06.2018' ' ktoľé sa stalo pľávoplatným a vykonatel'ným
dňa 08.l0.20l 8.

Pri vydávaní stavebného povoleniaje potrebné postupovať v súlade s $ 58 až $ 70 stavebného zákona, v súčinnosti
s osobitnými pľávnymi pľedpismi, pIatnými pľe špeciálne stavebné úľady'

Obec Krá|'ová nad Váhom,záväzné stanovisko zn.1368l20l8 zo dňa l8.09'20l8:
obec Kľá|'ová nad Váhom k vydaniu stavebného povolenia stavby:,,Cesta I/75 Šal'a, obchvat" dáva nasledovné
stanovisko:
- súhlasí s vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu za pľedpokladu, že v rámci stavby budú ľealizované,
resp. počas stavby dodrŽané všetky prijaté opatrenia na zmieľnenie negatívnelro dopadu stavby na životné prostredie,
na zdravie obyvatel'ov ako i na CHVU Král'ová a potravinových biotopov'

obec Dlhá nad Váhom, stanovisko k vydaniu stavebného povolenia č. 338/20l8-002lGazo díla2. l0.2018 _ súhlas
bez pľipomienok

okľesný úrad Šal'a, odbor krízového ľiadenia _ záväzné stanovisko č. OU_SA-OKR-2O l 9/00 59'l l -2 zo dňa 25 . 7
2019:
Nemá pripomienky a súhlasí s vydaním stavebného povolenia.

okľesný úrad Sal'a, pozemkov.ý a lesný odbor _ súhlasné záväzné stanovisko k pľáci v ochľannom pásme lesa č.
OU_SA-PLO -2020 / 007 47 7 -2 zo dňa l 2. l 1 .2020 za podmienok:
l. Hoľe uvedená stavba ,,Cesta I/75 Šaľa, obchvat" bude reatizovaná v súlade s pľedloženou projektovou
dokumentáciou.
2' Zriadením objektu stavby nedôjde k zásahom do lesných pozemkov v spľáve Lesov SR, š.p. odštepný závoď
Topo|'čianky, Lesná spľáva Nitľa so sídtom v Tmovci nad Váhom.
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3. Zakazuje sa na pľil'ahlom lestrom pozemku vykonávať čirlnosti v ľozpoľe so zákonom o lesoch ako skládkovať
odpad' stavebný mateľiál, parkovať mechanizmy avozidlá. naľúšať pľotipoŽiaľnu a pľoti kalamitnú pľístupnost'a
pod.

okľesný úľad Nitľa, odboľ staľostlivosti o ŽP, oddelenie štátnej spľávy vôd a vybľaných zloŽiek Životného pľostľedia
kľaja , rozhodnrrtie č. oU-NR-oSZP2-20l91009ll6 zo dňa22.07.20l9:
_Navrlrovaná činnosť ,,Cesta I/75 Šal'a _ obchvat" nie je činnosťou podl'a ustanovenia $ l6 ods. 6 písm. b) vodného
zákona a pľeto nieje potľebné posúdenie podl'a ustanovenia $ l6a ods' l4 vodného zákona.

okľesný úrad Šal'a' odbor starost1ivosti o ŽP - povolenie na osobitné užívanie vôd č' oU-SA_oSZP-2020 /oo3g20-4-
Žis. zo dňa04.06.2020:
Podmienky povolenia:
l' Uvedené povolenie jeviazané na investoľa stavby tj. Slovenskú správu ciest, so sídlom Miletičova'l9,820 05
Bľatislava 25, ĺČo: 00 003 328
2. Povolenie platí: počas doby uŽívania stavby ,,Cesta I/75 Šal'a - obchvat" od km 0,000 do km 3'000.
4. Tunajší úľad môŽe udelené povolenie zmeniť' alebo zrušiť z vlastného podnetu, alebo návrh po vykonaní podl'a

$ 24 zákona o vodách' ak by to vyžadoval iný, dôleŽitejší záujem.
5. Ak orgán štátnej vodnej spľávy neustanoví inak. pľáva a povinnosti vyplývajúce z povolenia na osobitné užívanie
vôd' ktoľé boli vydané na účel spojený s vlastníctvom majetku, pľechádzajú na ďalšieho nadobúdatel'a. prípadne
lžívatel'a, pokial'tento majetok bude slúŽiť svojmu účelu, na ktoý bolo povolenie na osobittré uŽívanie vôd vydané.
Ďalší nadobúdatelia, pľípadne uŽívatelia sir povinní oznámiť orgánu štátnej vodnej správy' Že došlo k pľeclrodu alebo
pľevodu vlastníctva majetku, s ktoým bolo spojené povolenie na osobitné užívanie vôd a to do dvoch nresiacov od
jeho uskutočnenia, v súlade s ust' $22 ods. l zákona o vodách.
6. Pľávnická osoba alebo fyzickáosoba môže nazáklade kIadného stanoviska oľgánu štátnej vodnej spľávy umoŽniť
užívanie vôd v súlade s povo|ením na osobitné užívanie vôd tretej osobe.
7' stanovisko Slovenského vodohospodáľskeho podniku, š.p., oZ Piešťany pod č. CS SVP oZ PN 3024l2o20l2' CZ
l 0 l 86 /2 l 0 / 2020 zo dŕ'a 08.04.2020 : súhlas íme bez pľi pom ienok.

okresný úrad Šal'a, odboľ staľostlivosti o Žv _vyiaďrenie podl'a $ 28.l zákona o vodách a $ l40b stavebného zákona
č. OU-SA-OSZP -20l8/003739-2 zo dŕ:' l0. 4.2018 a oU-SA-osZP-2019/0006827-z zo dŕn22'8.2019:
Z hl'adiska ochrany vodných pomeľov s predloŽenou pľojektovou dokumentáciou súhlas za nasledovných
podmienok:
- Počas uskutočnenia stavby bude stavebník dodrŽiavať ustanovenia vodnélro zákona a ustanovenia zákonač.712010
Z. z. o ochrane pľed povodňami tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu povrchov'ých a podzemných vôd.
- Pľi ýkopových pľácach dodrŽať ochľanné pásma verejných vodovodov a verejných kanalizácií. (Pásma ochľany
sú vynredzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okľaja potrubia na obidve Strany: 

-l 

,5 nl pľi
veľejnom vodovode a veľejnej kanalizácii do pľiemeru 500 mm a2,5 m pri verejnom vodovode a veľejnej kanalizácii
nad 500 mm.)
- Pľed vydaním stavebného povoleniaje potľebné požiadať pľíslušný spľávny orgán (tunajší úľad) o vydanie súhlasu
podl'a $ 27 ods. l písm' a) vodného zákona k uskutočneniu stavieb azariadení alebo na činnosti, na ktoľé nie je
potrebné povolenie podl'a vodného zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchoých a podzemných vôd a to
na stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch, stavby v inundačnom izemí a stavby vo vzdialenosti do 23 m od
vzdušnej päý ochrannejhrádze. K žiadosti je potrebné doloŽiť stanovisko SVP' š.p., oZ Piešťany, Správa povodia
dolného Váhu so sídlom Dolná l6,927 0l Šaľa.
- Zhotovitel'stavby, kÍoľá zasahuje do vodného toku alebo na inundačné územie' na celé obdobie ýstavby až do
nadobudrrutia právoplatnosti rozhodnutia o uŽívaní stavby vypracúva povodňový plánzabezpečovacích pľác podl'a

$ l0 ods. 2 písm. e) zákona č' 7/2010 Z. z. o povodniach v súlade s Vyhláškou MŽP SR č'.26112010 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schval'ovania.
- Vypracovaný a spľávcom povodia (SvP' š.p.' oZ Piešťany) odsúhlasený povodňoý plán zabezpečovacích prác
(PPZP) je potrebné dať schváliť na okľesný úľad Šal'a, odboľ starostlivosti o Životné prostredie, orgán ochrany
pred povodňami. Äž po tomto schválení (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia odsúhlasujúceho PPZP) nrožno
začať stavebné práce.
- Povodňový plán zabezpečovacích pľác vypľacúva podl'a $ l 0 ods. 2 písm. d) zákona č.7l20l0 Z. z. o povodniach
v súlade s Vyhláškou MŽP SR č.26l /2010 Z. z., ktorog sa ustanovujú podľobnosti o obsahu povodňorných plánov a
postup ich schval'ovania vlastník, správca a uŽívatel' stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom
toku alebo v inundačnom území.
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- Vypľacovaný a spľávcom povodia (SvP, š.p., oZ Piešťany) odsúhlasený povodňoý plát"l zabezpečovacích pľácje
potľebné dať schváliť na okľesný úľad Šal'a, odboľ staľostlivosti o Životnepľostľedie. otgán ochľany pľed povodňami
a riadiť sa ním odo dňa, kedy bude stavba kolaudačným rozhodnutím uvedená do uŽívania.
- Podl'a $ |6 ods. 6 zákona č. 135/196l Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) oryány št' spľávy pre
pozemné komunikácie povol'ujĺr aj stavby, ktoré sú podl'a $ 52 ods. l vodného zákona vodnými stavbami a
sú sťlčasťou komunikácie (pľ. vsakovacie studne pľe odvádzanie dažd'ových vôd) ako aj podrnienené investície
(pľeloŽenie vodovodného potrubia. úpľava tlakovej kanalizácie. úpľava ZP.úprava odvodnenia...).
- Podl'a $ 2l vodného zákona orgán štátnej vodnej spľávy vydá povolenie na osobitné užívanie vôd' ktoľé súvisí s
vodnou stavbou povol'ovanou špeciá|nym stavebným úľadom pre pozemné komunikácie podl'a $ l6 ods. 6 cestnéIlo
zákona (vypťršťanie vôd z povrchového odtoku do povrchov'ých vôd alebo do podzenlných vôd)
- Súčinnosť spoločného konania, tj. stavebného a vodopľávneho bude v tom, Že špeciálny stavebný úrad pre pozemné
komunikácie môŽe vydat'stavebné povolenie na vodné stavby, ktoľé sú súčasťou pozemnej komunikácie alebo sú
podmienenými investícianri. aŽ po nadobudnutí právoplatnosti povolenia na osobitné uŽívanie vôd.
- Ďalší stupeň poŽadujeme predloŽiť na posúdenie.
Ku Žiadosti na osobitné uŽívanie vôd podl'a $ 2l ods. l písm' d) vodného zákona je potľebné priložiť hydľogeologiclaý
posudok

okresný úrad Šal'a, odbor starostlivosti o Žp _ súhlas podl'a $ 27ods. l, písnl. a)' b) zákona o vodách OU-SA-
osZP -20 19 /0006830-2 zo dňa 23.8.20 l 9 :

Súhlas sa udel'uje za trasledovných podmienok:
- Počas uskutočnenia stavby bude stavebník dodľŽiavať ustanovenia vodnéIro zákona a ustanovenia zákonač.7l20l0
Z. z. o oclrľane pred povodňami tak, aby nenrohlo dôjsť k znečisteniu povľchových a podzemných vôd.
- Je potrebné ľešpektovať ochľanné pásma vodných tokov a ochľanných hrádzí. Pľi stavebných pľácach v blízkosti
ýchto objektov je potľebné postupovať tak, aby nepľišlo k ich poškodeniu. _ Zaobchádzanie so znečisťujúcimi
látkami počas výstavby stavby nlusí byť v súlade s ustanoveniami $ 39 vodného zákona a vyhlášky 20012018 Z. z.,
k1orou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami. o náležitostiach havaľijného plánu a
o postupe pri ľiešení mimoľiadneho zhoľšenia vôd,
- Pri zaobchádzaní s ťuhými znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako l t alebo s kvapalnými znečisťujúcimi
látkami v mnoŽsfue väčšonl ako l m3 alebo zaobchádzaní s tuhými pľioľitnými nebezpečnými látkamiv množstve
väčšom ako 0'3 t alebo s kvapalnými pľioľitnými nebezpečnými látkami v množstve väčšom ako 0,3 m3 je stavebník
povinný:
a) vypľacovať plán pľeventívnych opatľení na zanledzenie vzniku neovládatel'ného úniku nebezpečných látok do
Životného pľostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán) a pľedloŽiť ho na sclrválenie SIŽP - IoV Nitra
a oboznámiť s ním zamestnancov.
b) vybaviť pracovisko špeciálnymi pľístľojmi a pľostriedkami potľebnými na zneškodnenie úrriku znečisťujúcich
látok do vôd alebo prostľedia súvisiaceho s vodou'
- Stavba si vyžaduje preložky jesťvujúcich sietí: závlahy a odvodnenia 6 objektov, vodovody 8 objektov, kanalizácie
5 objektov. Pri výkopoých pľácach dbať na ochľanné pásma verejných vodovodov a verejných kana|izácií. (Pásma
ochľany sú vymedzené vodoľovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysrrého okľaja potrubia na obidve strany:
l,5 m pľi veľejnom vodovode a veľejnej kanalizácii do priemeru 500 mnr a2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej
kanalizácii nad 500 mm')
- Splniť podmienky dotknuých orgánov uvedených vo vyjadreniach a stanoviskách

okľesný úrad Šaľa, odboľ staľostlivosti o životné prostredie, č. OU-SA-OSZP-20l 91006566-2 zo dňa l2.08'20l9:
l. Vsakovacie studne na odvádzanie daŽd'ových vôd zabezpečiť poklopmi pľoti vpádu drobných živočíchov.
2. Komunikácie a stavebné objekty techniky zabezpečiť spôsobom, aby objekty nepôsobili pascoým efekĺom z
dôvodu predchádzania zbytočným úhynom Živočíchov.
3. Živočíchy, ktoré pri realizácii akychkolVek stavebných prác, uviaznu vo výkopoclr, alebo iných stavebných
objektoch, pôsobiacich pascoqým efekÍom, bez možnosti samovol'ného úniku. je potrebné preniesť mimo staveniska,
resp. objektu.
4. Podl'a $ 35 ods. 6 zákonao oclrrane pľíľody a krajiny je potľebné nájdené živočíchy odovzdať odbornej organizácii
ochrany príľody Šop SR, Spľávca CHKO Dunajské Luhy, Korzo Bélu Bartóka 78gl3,g2g ol Dunajská Streda (tel.
03t/551 62 29).
5' Na dopľavných komunikáciách počas ich pľevádzky z dôvodu migrácie obojŽivelníkov k liahniskám, poŽadujeme,
aby bolitakého situácie riešené dočasnými ochrannými zábranami inštatovanýlnipozdÍžkomunikácií azabezpeč,ený
bezpečný transfer ýchto živočíchov do Ioka|ít, kam smeruje ich migrácia alebo do blízkeho okolia'
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okľesný úľad Šaľa, odboľ staľostlivosti o ŽP _vyjadrenie č. oU-SA_OSZP-20l91006314-2_oľ zo dŕla23.8.zolg z
hl'adiska odpadového hospodárstva k vydaniu stavebného povolenia:
súhlas s upozoľnením na ustanoveniazákona o odpadoch.

Ministeľstvo obľany, Sekcia riadenia obľany, výstavby ozbrojených síl a obľanného plánovania Bľatislava, č.
SEKRO-74-70/20 l 8-odvoSaoP zo dňa07.09.20 l 8:

Nakol'ko pľedmetom konania bola zmena navľhovanej činnosti, bola pľedmetná činnosť opätovne posúdená
odboľnými zložkami rezoftu obľany. Na zák|ade stanovísk odboľných ľezoľtných zloŽiek vydalo Mo SR stanovisko
k zmene navľlrovanej činnosti ..Cesta I/75 Šal'a obchvat" pod č. ÚCLaSMŠ-44-543l20l7.y uvedenom stanovisku
Mo SR konštatuje, Že z hl'adiska vplyvov na životné pľostľedie nemá k navrhovanej činnosti Žiadne pripomienky.
pri posudzovaní predmetllej stavby podl'a zákonač' 50l1976 Zb. o uzemnom plánovaní a stavebnom poľiadku v
znení neskoľších pľedpisov. avšak Mo SR požadovalo dodľŽanie nasledujúcich podnrienok:
- pri ďalšom posudzovaní a po ľozhodnutí o vaľiante požadujeme vybudovanie SoZ na moste križujúcom rieku Váh,
- zachovať v blízkosti plánovanej výstavby na cestnom a železničnom moste umiestnené prvky obľannej
infľaštľuktúry' V ľámci realizácie stavby, Vás Žiadame do uvedených pľvkov nezasahovať'
Na základe uvedených skutočností Mo SR nad'alej tľvá na poŽiadavke vybudovať SoZ na moste kľiŽtljúcotn ľieku
Váh a nezasahovanie na cestnon] a Železničnom moste do pľvkov obrannej infľaštruktúry.

Ministeľstvo obľany SR, úľad spľávy majetku štátu, agentúľa spľávy majetku, č. ASM-4I-1467l202o zo dňa
18.06.2020:
Zo záujmoých dôvodov oS SR pľi ľealizácii navľhovanej stavby žiadame zabezpečiť prejazdnosť (obsluŽnosť):
- komunikácieI/75 o minimálnej šíľke jedného jazdneho pľuhu 3'5 m alebo zabezpečením obchádzkovej tľasy v
zasiahnutom úseku tejto komunikácie.
- Minirnálne jednej Železničnej kol'aji Železničnej trate č. l20 (Bratislava hl.st. - Szob HU) v zasialrnutonl úseku
stavby alebo núdzovú pľevádzku daného úseku s vyuŽitím obchádzkových železničných tratí.
- V prípade dopľavných obmedzení na komrrnikáciách zasiahnuých záberom stavby postupovať v zmysle $ 7 a $
24 ods. e) zákona č.13511961Zb. a vyhlášky FDM č. 3511984, $ l0, ods.6 písmeno b)'
- Začiatok a koniec plánovaných stavebných pľác a dopľavných obmedzení oznámiť priamo na Národné centrun-l
vojenskej dopravy OS SR Bratislava. Kutuzovova 8.832 47 Bratislava, e-mail: dicvd@mil.sk

Ministeľsfvo dopravy a ýstavby SR, sekcia vodnej dopľavy, stanovisko č.06820/201glSVD/l0735 zo dŕ.a
05 .02.2019 k technickénru ľiešeniu mosta So 202-00 Most na ceste I/75 nad Váhom v km l ,795:
l. K otázke moŽnej polohovej kolízie mostu a návľhu definitívnej polohy trasy plavebnej dľáhy vodnej cesty ľieky
Váh v úseku Váhu dotknutom križovaním uvádzame, Že ĺlemáme námietky pľoti lokalizácii mostu v navľhnutom
pľofile rieky Váh.
Podl'a výsledkov výskumu ,,Plavebná dráha a dynamický ľeŽim plavebných prietokov na Váhu - ýskum" (STU
Bratislava pľe MD SR, Bľatislava.20l6) je navľhovaná definitívna poloha plavebnej dľáhy v dotknutom úseku Váhu
umiestnená v teľajšom koryte ľieky.Z hl'adiska lokalizácie mostu nedochádzaknarušeniu záujmov vodlrej dopľavy.
2' K otázke umiestnenia a vel'kosti ,,preplavného" pľofilu mostného po|a nemáme námietky voči navľhnuýnr
paľametrom a umiestneniu,,preplavného" profilu nrostného polaza predpokladu dodrŽania podmienok:
-šírka,,pľeplavného" profilu mostného pola (nad ľiekou Váh) nebude menšia ako 50 m,
-do dokumentácie (Pľehl'adný ýkres - pozdíŽny ľez, pôdotys č. 202-00) bude doplnená aj kóta šíľky vyznačeného

,,preplavného" profilu dominantného mostného pola, pričom bude táto hodnota doplnená aj do technickej spľávy.
Vodný tok Váh je podl'a $ 2 písm. b) zákona č. 338/2000 Z'z' o vn(firozemskej plavbe a o zmene a dop|není niektoých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č' 338/2000 Z.z.") vnutrozemskou vodnou cestou. Podl'a $
3 ods. 2 písm. c) vyhlášky MDPT SR č. 221200l Z'z.,ktorou sa ustanovujú podľobnosti o zaradení vodných ciest a
ich jednotlivých úsekov do pľíslušných tried podl'a klasifikácie európskych vodných ciestje Váh v dotknutom úseku
sledovanou vodnou cestou triedy V l a. Podl'a $ 4 ods. 4 písm. d) vyhláška č' 22l200l Z.z. je minimálna podjazdová
výška mostu na danej tľiede vodnej cesý min. 7 m nad najvyššou plavebnou hladinou, pľičom podl'a $ 5 vyhlášky
č.22/200l Z'z' musí byť šírka plavebnej dľáhy pod mostom šiľoká minimálne 50 m. Z predloŽeného výkľesu
(Pľehl'adný výkres _ pozdížny ľez, pôdorys č. 202-00) nie je šírka,,preplavného" profilu jednoznačne stanovená.
3. K otázke maximálnej plavebnej hladiny nemáme námietky proti určeniu hodnoty kóty max. plavebnej hladiny
v pľofile mosta na úľovni ll5,75 m.n.m Bpv. Je uľčená s dostatočnou ľezeľvou vzhl'adom na výsledky v,ýskumu

,,Plavebná dľáha a dynamicloý reŽim plavebných prietokov na Válru - ýskum" (STU Bľatislava pre MD SR'
Bratislava. 2016).
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4. K umiestn eniu azaložerliu pilieľov l'lpozoľliujeme ilrvestoľa, Že pri pl'ácach na definitívnej plavebnej dľáhe dôjde k
pľehlbovaniu koryta, čo môže spôsobiť kolíziu okľaja a dna plavebnej dľáhy s pätkami pilierov umiestnenými blízko
k okraju plavebnej dráhy. V 2.Etrape splavenia Vážskej vodnej cesty Sa počíta s Iríbt<ou 3,8 m pľi min. plavebnej
hladine, ktorou je v tomto úseku min. vzďutáhladina Vodným dielom Selice. V pľípade hĺuty v plavebnej dľáhe 3'8
m a min. vzdutej hladine na kóte l l0 m.n.m, čo je cca v ťtľovni spodného obrysu základoých pätiek.
5. Podl'a podl'a $ 4 ods. 8 zákona č' 338/2000 Z'z' akékol'vek stavby, ktoľé zasahujú do vodnej cesý alebo ju
kľižujú. moŽno povoliť len na základe záväzleho stanoviska ministeľstva. Tieto stavby možno uskutočniť len
tak, aby nezhoľšovali podmienky na pľevádzku plavidiel. Vlastník tejto stavby je povinný ju označiť signálnymi
znakmi a zabezpečit' ich údľŽbu. Na základe uvedeného je potrebné most označiť signálnymi znakmi podl'a
Euľópskych pravidiel pľe plavbu na vnútľozenlských vodných cestách ( d'alej len ..CEVNI"). Do projektovej
dokumentácie stavby pľe stavebné povolenieje potľebné dopracovať a násIedne pľedložiť na schválenie označenie
mosta signálnymi zlakmi podl'a CEVNI nasledovne:
- dopoľučujúci signálny znakD.2a - doporučenie dľŽať sa vo vyznačenom pľiestoľe (pri plavbe otvoľmi n]ostov
acezhate) _ osadiť medzi piliermi 5 a6 mosta na mostovku v poprudnonl aj pľotipľúdnonr sn]eľe. v dostatočnej
vzdialenosti od vnútornej hľany pilieľov ( pri zachovaní požadovanej šíľky plavebnej dľáhy); v noci musia byť tieto
signálne znaky osvetlené, alebo doplnené signálnymi znakmi D'2b (zelerré svetlo).
- doporučujúci signálny znak D.la_ dopoľučený priechod v obidvoclr sIneroch, osadiť medzi pĺlienni 5 a 6 mosta
na mostovku do stľedu otvoľu mosta vymedzeného signálnymi znakmi D.2a, v popľúdnom aj pľotipľúdnom smere;
v noci musí byť tento signálny znak osvetlený. alebo doplnený signálnym znakom D.lb (Žlté Svetlo)'
Signálne znaý a ich ľozmery sú v pľílohe.
6. Ďalej upozorňujeme, Že podl'a $ 4 ods. 4 zílkona č' 338/2000 Z.z. činnosť na vodnej ceste alebo v jej ochľannom
pásme, ktoľá by mohla ovplyvniť plynulosť plavby, spôsobiť dočasné alebo tľvalé obnledzenie plavebnej prevádzky
alebo pľerušenie plavebnej dľáhy, možno vykonávať len po predchádzajúcom súhlase Dopravného úradu. Po udelení
tohto súhlasu Dopľavný úľad uloží opatrenie na zaistenie bezpečnosti a plynulosti plavebnej pľevádzky.

Regionálny úľad veľejného zdravotníctva Nitľa, č. HZPlAl20l 8/0l065 zo dňa 04.04.20l 8:

Z predikácie hluku z pozemnej cestnej dopľavy po navrhovanej komunikácií vyplýva potľeba realizácie
protihlukových opatľení - vybudovanie protihlukových stien (PHS) chľániacich pred hlukom časti chránených
území, nachádzajílcich sa v blízkosti tľasy novej konrunikácie, čím sa znížiahladiny h|uku z dopravy v obytných a
chľánených častiach pľil'ahlého územia pod stanovené pľípustné limity.

Západoslovenská distribučná, a.s., zo dňa 25.09.20l8:
oznamujeme Vám, že nad'alej platí naše vyjadľenie zo dĺla 02.04.2013 pod značkou CZ 2926812013

Západos lovenská distľi bučná, a.S., zo dťla 02.0 4.20 l 3 :

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s', s umiestnením stavby a pľedloženým návľhom súhlasíme s
podmienkou:
- Plánovanú úpravu jestvujúceho distribučného zariadenia Žiadame ľiešiť v zmysle zákona č.25l/2012 Z.z. o
energetike. Pľe ľiešenie úpravy VN vzdušného vedenia v kolízii so stavbou žiadame uzafvoľiť,,Zmluvu o vykonaní
pľeloŽky elektľoenergetického rozvodného zariadenia" medzi žiadatel'om aZápadoslovenskou distribučnou, a.s' ako
vlastníkom zariadení.

Technická inšpekcia, a s., odboľné stanovisko č. 3409l|/2018 - l k dokumentácii vyhradeného technického
zariadenia vydané podl'a $ 5 vyhlášky č. 508/2009 Z.z zo dňa 05.l l.20l8:
60l-00 Pre|ožka 22 kV \rN I. č.360/418 v km 0'854
- Konštrukčná dokumentácia je v súlade s bezpečnostnými požiadavkami.
- Zariadenie vyhotovené v súlade S touto dokumentáciou môže byť uvedené do prevádzky aŽ po vykonaní slcušok
podl'a $ l2 vyhlášky č,. 508/2009 Z.z.
- Toto odborné stanovisko predloŽe inšpektorovi Technickej inšpekcie, a.s. pľi skúške.

Technická inšpekcia, a s'' odboľné stanovisko č.3409lll20l8 - 2 k dokumentácii vyhradeného technického
zariadenia vydané podl'a $ 5 vyhlášky č. 508/2009 Z.z zo dňa 05.l l .20l8:
602_00 Preložka 22 kV VN I. č. 43 l1322 v km 0'865
- Konštľukčná dokumentácia je v súlade s bezpečnostnými poŽiadavkami.
- Zariadenie vyhotovené v súlade s touto dokumentáciou môŽe byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skušok
podl'a $ l2 vyhlášky č. 50812009 Z'z'
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- Toto odboľné starlovisko pľedloŽte inšpektoľovi Technickej inšpekcie, a's. pľi skúške

Technická inšpekcia, a s', odborné stanovisko č' 3409lllz0l8 - 3 k dokumentácii vyhľadeného technického
zariadenia vydané podl'a $ 5 vyhlášky č' 50812009 Z.z zo dňa 05' l l '20l 8:

603-00 PľeloŽka 22 kV \rN |. č. 44zl449 v km 0,876
- Konštrukčná dokumentácia je v sťllade s bezpečnostnými poŽiadavkanri.
- Zariadenie vyhotovené v súlade S touto dokumentáciou môŽe byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok
podl'a $ l2 vyhlášlcy č' 50812009 Z.z.
- Toto odboľné stanovisko pľedloŽte inšpektoľovi Technickej inšpekcie. a's. pľi skúške.

Západoslovenská vodáľenská spoločnosť, a s.' Nitľa vy'jadľenie č.7299612018193 zo dŕa 03.09.20l8:
50l -00 s navľhovaným riešením So 50l -00 súhlasíme bez pľipomienok.
502-00 do technickej spľávy a výkľesovej časti Žiadanle dop|niť podjazd na zdvíhacie zaľiadenie a infornlácie o
vodotesnosti Vstupu do chráničky, tak ako toje pľi objekte 503-00'
K stavebnému riešeniu chľáničky nemáme pľipomienky, taktiež k návľhu podkladov ľiešenia Ko.
503-00 s navrhovaným ľiešením So 503-00 súhlasíme bez pripomierrok
V spolupľáci s našou akciovou spoločnosťouje potľebné na navrhovanťt stavbu, uzatvoľiť zmluvu o vecnom bľemene
a uľobiť vklad do katastra nehnutel'ností (tj' zapísať predmetné vodovodné potľubie ako vecné bľemeno do katastľa
nehnutel'ností a uzavrieť s našou a.s. zmluvu o zriadení vecného bľemena)'
- V zm|uve o vecl]om bľemene je nevyhnutné sazaviazať, že v pľípade poľrrchy bude pľacovníkom pľevádzkovatel'a
vodovodu umoŽnený vstup na pozemok (na čas nevyhnutne potrebný na opľavu poškodeného úseku potľubia).
Žiaďosť o Vypľacovanie pľedmetnej zmluvy, spolu s geometľickýnr plánom, treba pľedloŽiť na právny útvar spľávy
spoIočnosti našej a.s.

- Časoý harmonogľam pľiebehu pľác na ostých pľepojoch Žiadame pľeľokovať s našimi pľacovníkmi kvôli
zabezpečeniu plynulej dodávky vody našim odbeľatel'onr.
- Pľed zahájením stavebných pľác je potľebné dial'kové vodovodné potrubie vyť,ýčiť. Vyýčenie Yám zabezpečia
pľacovníci útvaru pľevádzky dial'kových vodovodov v Nitre (technicky pracovník Ing. Jana Mudľáková, kontalct
0903 7r3 9r8).
- Nakol'ko sa jedná o potrubie nadregionálneho významu, Žiadame Vás ponechať vol'né ochľanné pásmo minimálne
7 m na obe stľany od okraja potľubia.
V zmysle zákona č. 44212002 Z.z. z $ l9 ods. (5) v pásme ochrany je zakázane vykonávať zemIré práce' stavby,
unriestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, ktoré obnredzujú prístup k vodovodu' vysádzať tľvalé
poľasty' umiestňovať skládky a vykonávať terénne úpravy.
- ochľanné pásmo vodovodu musí byť kedykol'vek prístupné kvô|i údrŽbe, moŽným prácam na našom potrubí a na
ochranu Vášho majetku pľed poškodením.
- Pľáce na ostých prepojoch žiadame realizovať za účasti našich pracovníkov.
- Pľi strete záujmov v rámci realizácii stavby žiadame rešpektovať naše objekty' zariadenia a smeľové značenia.
- Počas stavebných prác Žiadame obmedziť pohyb ťaŽkých stavebných mechanizmov nad našim vodovodným
potľubím' V pľípade nutnosti ich pľejazdu, alebo manipulačných pľác v našom ochľannom pásme je potľebné
navľhnúť oclrranu vodovodu uloŽením betónových panelov nad potľubím.
- Po ukončení uvedenej stavby žiadame o poskytnutie porealizačného geodetického zamerania stavby podl'a
požiadaviek nášho útvaru technickej evidencie majetku - Mgľ. Budaiová.

Slovenský vodohospodársky podnik, č. CS SVP oZ PN 72421201816.Cz3l568/21012018 zo dňa l0.l0.20l8:
l. Komunikácia na VS Kľál'ová
S pripojením miestnej pľístupovej cesty. v správe našej oľganizácie na .'Cestu I/75 Šaľa - obchvat", ktoré je ľiešené
formou kruhového objazdu súhlasíme.
2. KriŽovanie odl'ahčovacieho odpadu Derňa do Váhu (2l l -00 Most na pol'nej ceste nad kanálom
S navľhnutym technickým riešením kľižovania prístupovej cesty Z obce Král'ová nad Váhom s korytom
odl'ahčovacieho odpadu Deľňa do Váhu v km 0,2l 5 kanála, ktoré je ľiešené monoliticlc'ým mostom súhlasíme. Nosné
konštrukcie pľemostenia sú navrhnuté aŽ do svahu bermy odpadu. Ztelesa pľístupovej cesty sú taktiež navrhnuté
4 prístupové zjazdy na bermy kanála pte zabezpečenie prístupu mechanizmov na vykonanie peľiodickej údržby
svahov odpadu. S ýškorrým a šíľkovým (5,0 m na obe stľany) umiestnením opevnenia dna koryta pod pľemostením,
ktoré je navľhnuté z |omového kaneňa do betónu na kóte l l2,050 m n. m. taktiež súhlasíme.
3. KriŽovanie telesa PSOH Váhu
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S návľhom kľiŽovania teĺesa PSoH Váhu v km 6l,700 vodnej spľávy, kde pilieľ mostovej konštľukcie č. 2 bude
unliestnený vo vzdialenosti l l,04 m od vzdušnej päty vodnej stavby a pilieľ č. 3 vo vzdialenosti l 0,45 m od návodnej
päťy vodohospodáľskeho diela súhlasíme. S navľhnutou podjazdnou v,ýškou pľístupovej cesý (5. | 0 m) na vzdušnej
strarre PSoH Váhu taktiež súhlasíme.
4. PľeloŽka vodovodnej pľípojky na VS Kľál'ová
Technické ľiešenie pľeložky vodovodnej pľípojky na VS Kľál'ová bolo odsúhlasené našou otganizáciotl listorn č.
CS SVP oZ PN 648l/20l8l4 CZ29 88512018 zo dňa l4.09.2018. Nami odsúhlasenú dokumentáciu k objektu ''504
- 00 Úpľava vodovodnej pľípojky VD Kľál'ová v km l,500" poŽadujeme založiť do pľojektu stavebnej akcie k
stavebnému konaniu.
5' Preložka podzenlnýclr telefónnych vedení (65l_00 Preložka MK_VET v km l.52 cesý I/75)
S navrhnuým technickým ľiešením pľekládky podzemných telefónnych vedení, ktoľé budú realizované v rámci
danej stavby súhlasíme. Spätný zásyp ýh v telese PSOH Váhu poŽadujeme ľealizovať zhutIrením zemitého materiálu
na pľirodzenú objemovú hnlotnosť. Na začiatok výkopoých pľác. k napojeniu prekládky telefónnych káblov na
existujúce vedenia a k ich zásypll, poŽadujeme pľizvať zástupcu našej organizácie (p. Makács, 0903 400 726).
K pľekládke telefonnych vedení je potrebný súhlas spol. Eneľgotel, a.s. K stavebnému objektu Sme sa vyjadľili
samostatným listom CS SVP oZ PN 7242l20l8l4 zo dÍ.a l9'09'20l8.
6. KľiŽovanie koryta toku Váh (202-00 Most na ceste I/75 na Váhom v km l ,795)
S umiestnenínl pilieľa č. 5 na úľoveň bľehovej Iínie pravostranného svahu koryta a pilieľa č. 6 na úľoveň
l'avostľanného svahu koĺyta v rkm 6l'750 toku súhlasíme' Po osadení pilieľa č. 5 existujúcu panelovú cestu vedenú
popľi vodnom toku poŽadujeme sprístupniť. Bľehové opevnelrie svahu koIyta toku na pravej a l'avej stľane Váhu
žiadame uviesť do pôvodnél]o Stavu záhozon'l z lomového kameňa. Plavebná dľáha medzi pilierrni č. 5 a č. 6
je navľhnutá v šírke 53,0 m. Výška spodnej hrany pľemostenia v šírke plavebnej dľáhy je 7,0 m nad úrovňou
maximálnej plavebnej hladiny (l I5'760 m n. m.)' S technickými paľametrami premostenia koryta toku súhlasíme.
Technické paľametľe plavebnej dľáhy a podjazdnej ýšky mosta, podl'a technickej spľávy PD, boli odsúhlasené aj na
Dopľavnom úľade, Divízíi vnútrozenlskej plavby v Bľatislave. Písomné stanovisko Dopravného úradu v Bratis|ave
k premosteniu koryta Váhu požadujeme predložiť na Správu PDV Šaľa.
Sumiestnenímpilierov č.'1,č.8,č.9'č. l0,č. ll,č.l2,č. l3,č. l3,č. l4,č. l5aprechodovéhonásypupľemostenia
mateľiálovej jamy (poldeľ v inundácii) do zátopového územia na l'avej stľane Váhu súlrlasíme.
7. KriŽovanie telesa ĽSoH Váhu, ĽS mateľiá|ovej jamy hrádze a účelovej komunikácie na vzdušnej strane ĽSoH
Váhu (203-00 Most na ceste I/75 v inundácii v km 2,250)
S návľhom kľiŽovania mateľiálovej jamy a telesa ĽSoH Váhu v km 59'700 vodnej stavby pomocou jednopólového
mosta s rozpätím 4l '0l5 nl, uloŽeného na pľechodoých násypoch, kde výška spodnej hľany pľenrostenia je na kóte
cca l2l,80 m n. m. súhlasíme. S návľhonr pľemostenia účelovej komunikácie na vzdušnej stľane ĽoH Váhu, ktoré je
ľiešené umiestnením ocel'ovej konštľukcie - polkruhu do betónového základu pozdĺž telesa vodnej stavby súhlasíme.
Výška koľully pľíStupovej cesty pod pľemostením je na kóte l l7,895 m n. m. a spodná hľana premostenia je na
výške l22,710 m n. m. Hore uvedené paľametre konštrukcie zabezpečujíl nanli požadované 4,2 m podjazdnú výšku
pod premostenínt. S návrhom napojenia predmetnej cesý pomocou pľíjazdových rámp na koľunu vodnej stavby na
obe stľany tal<tiež súhIasíme'
8. Kľižovanie Vnútoľného odpadu č. l v km l,050 kanála
S technicloj'm riešením pľeInostenia obchvatu nad korytom Vnútoľného odpadu č. l v km l,050 kanála lnostovou
konštľukciou súhlasíme. opevnenie svahu a dna odpadu, ktoľé bude ľiešené lomoým kameňom hr. l50 mm do
betónového lôžka na kótu pľojektovaného dna koryta l 12,650 m n. m.' požadujeme reallzovať aj v šíľke 5,0 m pod
a nad objemom mosta. Uvedené žiadame do výkresovej časti PD zakľesliť a realizač,ný pľojekt pľedložiť na SPDV
Šaľa k odsúhlaseniu.
9. Rekonštrukcia mosta na Vnútoľnom odpade č. l v km 0,485 kanála (214-00 Rekonštrukcia mosta na ceste IIl573)
S ľozšírením mosta na Vnútornom odpade č. l v km 0,485 kanála súhlasíme. opevnenie dna pod premostením
poŽadujeme ľealizovať betónovou dlažbou 50 x 50 cm na kótu pľojektovaného dna koryta (112,450 m n. m.). Nové
opevnenie svahu a koryta Žiadame ukončiť tak. aby s existujúcinr opevnením (betónová dlaŽba 50 x 50 cm) tvorili
jeden celok. odvedenie vody počas uýstavby je riešené presypaním kanála a uložením PVC potrubia do koryta
pľiemeru l,0 m a dížk! 34,5 m' S návrhom odvedenia vody súhtasíme. Po realizácii prác, koryto odvodňovacieho
odpadu žiadame uviesť do pôvodného stavu.
l 0. KriŽovanie Spojovacieho odpadu Trnovec _ Veča v km cca l,250 kanála
S technicloým ľiešením pľemostenia cesty s korytom odvodňovacieho odpadu v km l'960 kanála' ktoľé podl'a
spľievodnej správy je riešené pomocou umiestlrenia ocel'ovej konštľukcie - polkľuhu na betónové záklaďy na úľoveň
brehovej čiary koryta súhlasíme (technické výkľesy objektu 2l 3 - 00 predložená PD neobsahuje). opevnenie Sva|rov
a dna odpadu poŽadujeme realizovať lonrovým kameňom hľ. l 50 nrm do betónového lôžka na kótu pľojektovaného
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dna kanála, ktoré v pľedmetnej lokalite je na v'ýške l l3,950 m n. m. opevnenie poŽadujeme realizoyať aj v šíľke 5,0
m pod a nad objektom mosta. Pripomienku Žiadallle zakľesliť do výkľesovej časti PD a realizačný projekt stavby
predložiť na SPDV Šaľa k odsúhlaseniu.
l 1. Trvalé zásahy do pozemkov vo vlastníctve SLoVENSKEHo VoDoHoSPoDÁRSKEHo PoDNIKU, štátny
podnik, požadujeme zmluvne doľiešiť na odboľe spľáve majetku naoZ Piešťany (JUDľ. Mojžiš' 033ĺ7764 405) do
doby kolaudácie pľedrnetnej stavby.

l2. Na stavebné pľáce, vykonávané v inundačnom území Váhu. je potľebné v zmysle zákonač'7l20l0 Z.z. o ochrane
pľed povodňami vypracovať povodňový plán zabezpečovacích pľác a ešte pľed jeho schválením oÚ Šal'a' odboľom
staľostlivosti o Žp ho odsúhlasiť na SVP, š' p. oZ Piešťany.
13. Za vzniknuté škody počas stavebných prác a na objektoch pľemostenia cez koryto Váhu prechodom vel'hých
vôd, správca vodného toku nezodpovedá.
l4. Zahájenie a ukončenie pľác na jednotliv,ých objektoch stavby žiadame oznámiť na SVB š. p' oZ Piešťany, Spľávu
povodia dolného Váhu Šaľa . Po ukončení pľác prizvať pľacovníkov Spľávy PDV Šaľa na kolaudáciu stavby, kde im
bude odovzdané geodetické zameranie objektov v súradnicovonl systéme pľe účely vodohospodárskej evidencie.
Upozorňujem e,že ako spľávca vodných tokov nezodpovedáme za škody spôsobené účinkami vôd. splavením a l'adu,
ako ivzniknuté pľi mimoľiaúlych udalostiach ($ 49 ods.5 vodného zákona)' Zriadenie stavby si vyŽaduje súhlas
okľesného úľadu Šal'a, odboru staľostlivosti o životné pľostľedie podl'a ust. $ 27 ods. písnl. a) zákonač.36412004
Z.z' o vodách (vodný zákon)'
K vypracovaniu povodňového plánu Vám oznamujeme' Že lokalita stavebnej akcie patrí do povodňoqých úsekov
č. XX a č. XXII správcu daného toku' Na povodňových úsekoch č' XX a XXII sĺr schválené ýšky hladílr pľe
vyhlasovanie jednotliqých stupňov povodňovej aktivity pod|'a ľozhodujúcej vodorĺeľnej staniciv lokalite cestného
mostavŠali ato:
o: 109,23 m n. m' - ýškovy systém B.P.V.
I. stupeň PA - 860 m3 - 550 cm - 114,73 m n. m'
II' stupeň PA - l l50 m3 - 650 cm - 115,73 m n. m.
III. stupeň PA _ 1600 m3 - 800 cm - l l7,23 m n. m.

Na povodňovom úseku č' XX spľávcu vodného tuku ochranu pred povodňami zabezpečujú:

Makácz Gejza úsek. povodň. technik 03ll 770 2200 - 02 Neded č. d. 467
SVP' š.p. oZ Piešťany, 0903 l 400 726
Správa povodia dolnélro Váhu Šal'a
Ing. Ktirthy Kazimíľ zást. úsek. povodň. tech. 03ll 770 2200 - 02 Vlčany č. d. 806
SVP' š.p. oZ Piešťany, 0903 l57l 508
Spľáva povodia dolného Váhu Šal'a
Na povodňovom úseku č. XXII spľávcu vodného toku oclrranu pred povodňami zabezpečujú:
Ing. Hatvani Peter úsek. povodň' tech' 03ll 770 2200 - 02 Matúškovo č. d. 336
SVP' š.p. oZ Piešťany' 0903 / 5l9 043
Spľáva povodia dolného Váhu Šal'a
Horváth Dezider zást. úsek' povodň. tech. 03 1 l 770 2200 - 02 Neded č. d. 68 l
SVP' š.p. oZ Piešťany, 0903 l 412l85
Správa povodia dolného Váhu Šal'a

Slovenshý vodohospodársky podnik, Spľáva povodia dolného Váhu Šal'a, č. CS SVP oZ PN 648l/2018/2 zo di,
07.08.201 8:

- S tľasou pľeloŽky vodovodu v súbehu so vzdušnou stranou telesa PSOH Váhu súhlasíme'
- pľi kľiŽovaní telesa násypu chodníka a cestnej komunikácie s vodovodom' ktory je v súbehu s PSoH Váhu
požadujeme vodovodné potrubie umiestniť do chľáničky v celej díŽke križovaniabezpreľušenia,
- pred začiatkom kriŽovania ( chodník pľed mostom cezYáh ) požadujeme umiestniť kontľolnú šachtu'
- prepracovaný detail pľeloŽky vodovodu pod plánovaným obchvatom Šale v súbehu so vzdušnou stľanou telesa
PSOH Váhu spolu so zohl'adnením vyššie uvedeného poŽadujeme doručiť na Správu povodia dolného Váhu Šal'a
na odsúhlasenie.

Slovenshý vodohospodáľsky podnik, Spľáva povodia dolného Váhu Šal'a, č. CS SVP oZ PN 724212018/4, CZ 30
416/2018 zo dňa l9'09.20l 8:
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S navľhnuým technicĺ<ým ľiešením pľekládky podzemných telefónrrych Vedení, ktoľé budťl ľealizovaIré v ľámci
stavby..Cesta Il75 šal'a - obclrvat" súlrlasílne. Spätný zásyp rýl'l v telese PoH Váhu poŽadujeme realizovať
zhutnením zenlitého nlateľiálu na pľiľodzenú objemovú hmotnosť. Na začiatok ýkopových prác' k napojeniu
pľekláclky telefónnych káblov na existujúce vedenia a k ich zásypu poŽadujeme prizvať zástupcu našej organizácie.
oznamujeme Vám, Že k pľekĺádke telefónnych vedení je potľebný súhlas aj od Eneľgotel, a.s.'

Enetgotel, a's., č. 20 l 8/UPU zo ďňa 7. l l .20 l 8:

Bez pľipomienok k povol'ovanému ľozsahu stavby.

HYDROMELIORACIE' štátny podnik 
" č.2904-12012018 zo dňa 09'08.20l8:

- Toto stanovisko bude slúŽiť ako podklad k žiadosti o vydanie rozhodnutia o odňatí pol'nohospodárskej pôdy z PPF
a násĺedné vydanie stavebného povolenia v zmysle ust. $ l4 Zákona o spľávnom konaní v úplnom znení, Zákona
č. 50/1976 Zb. o úzenlnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v úplnom znení a v zmysle ust. $ l4
Zákona o spľávnom konaní v úplnom znení aZákona č.36412004 Z.z. o vodách a zmene zákona SNR č' 37lll990
o pľiestupkoch (vodný zákon) v úplnom znení'
- K pľedrnetnej stavbe Sme Sa vy'jadľovali listorn č. 2573-2ll l0/20l0 zo dňa27 'l0'20l0 a listom č.368-2/1l0/20l3
zo dňa27.03.2013'
Súhlasíme s návľhom technického ľiešenia pľeloŽiek podzemného ľozvodu závlahovej vody v rámci uvedených
vodných stavieb v zmysle pľeloŽeného pľojektu pľe stavbu: ,,Cesta I/75 Šaľa, obchvat", vypľacovanej spoločnosťou
Geoconsu|t, s.ľ.o. v mesiaci 1l12012.
S odňatínl pôdy z PPF vydaním stavebného povolenia stavby,,Cesta I/75 Šal'a_ obchvat", súhlasíme v znrysle
pľedloŽenej projektovej dokumentácie.
Pľi ľealizácii stavby žiadame dodľžať nasledovné podmienky:
- kľižovanie a súbeh cestnélro obchvatu Šal'a so závlahoým potľubím, kľižovanie s odvodňovacími kanálmi a
kľižovanie d'alších stavebných objektov so závlahoým potľubím vykonať v súlade s ustanoveniami STN 73 696l
,,Križovanie a súbehy melioľačných zariadení s komunikáciami a vedeniami" z r. l 983
- v pľípade umiestnenia stavebných dvorov na trasách závlahoých vetiev Žiadame rešpektovať závlahove potľubie
s ochľanným pásmom 5 m od osi na kaŽdú stľanu
- pľed začatím zemných prác poŽiadať min. l4 dní vopľed o vyýčenie tľasy závlahového potľubia a odvodňovacích
kanálov Zástupcu Hydľomeliorácie, š.p. dislokované pľacovisko Šaľa - kontaktIlá osoba Ing. Neštľák' č. t. 09l l 50l
03r
- cestu I/75 v mieste kľiŽovania so závlahovým potrubím a s odvodňovacími kanálmi realizovať v zmysle uvedenej
pľoj ektovej dokumentáci e, č. zákazlq l 27 9 / l l 5 4
- Vykopy v mieste kriŽovania so závlahov'ým potrubím a kryými kanálmi vykonať ľučne
- prizvať našich pľacovníkov po ukončení kľiŽovania na pľevzatie prác (zápisom v stavebnom denníku)
- v prípade porušenia závlahového potrubia a kanálov v dôsledku uvedenej činnosti, je potrebné ich uviesť do
pôvodného stavu na nákIady investora.
- Po ukončení stavebrrých pľác Žiadame pľedložit' poľealizačlré zameľanie kľiŽovania cestného obchvafu Šale a
ostatných podzemných vedení so závlahovými potrubím a odvodňovacírni kanálmi (kľižovanie a súbeh).
- Po realizácii pľeložiek závlahoých potrubí a odvodňovacích kanálov žiadame dokumentáciu skutočného
vyhotovenia a digitálne zameľanie skutkového Stavu vo formáte .shp, .dxf.
- Na základe spoločného pľacovného stľetnutia konaného dňa 09.08.20l8 v budove Hydľomeliorácie, š.p., za
účasti zástupcov spoločností: Slovenská spľáva ciest, Geoconsult, s.r.o. a Hydromelioľácie, š'p. žiadame predložiť
ľealizačné projekty objektov, ktoré sú v dotyku s hydromelioračnýmizariadeniamiv spľáve Hydľomeliorácie, š'p.'

Hydľomeliorácie' š.p.' stanovisko č,.3644-2/120/2020 zo dňa 02'07 .2020
- požiadavka na prehodnotenie rozsahu plánovaných investícií závlahových vedení v súvislosti So Zmenou situácie
vyuŽívania závlah

Hydľomeliorácie, š.p., vyjadrenie č. 4433-2/300/2020 zo dňa 6. 8' 2020
- súhlasí s vydaním stavebného povolenia za podmienky, že závery a odporučania uvedené v expertíznom posudku
budú zohl'adnené v pľojektovej dokumentácii stavby ,,Cesta I/75 Šal'a _ obchvat"'

Slovak Telekonr a.s., Bratislava - vyjadrenie č.6612lll405 zo dŕn22.04.202l
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Realizáciou stavby sa dôjde do sýku so sieťami elektľonichých komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak
Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.ľ.o'
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.ľ.o. požadujú zahrnúť do podmienok uľčených stavebným úľadom pľe
vydanie ľozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochľany SEK, ktoré
sú neoddelitel'nou sťtčasťou tohto stanoviska. Záľoveŕlje stavebník povinný ľešpektovať nasĺedovné:
| . Existujúce zariadenia sil chľánené ochľanným pásnrom (68 zákona č. 3 5 l /20 l lZ.z.) a zároveň je potľebné dodrŽať
ustanovenie $ 65 zákona č'35ll20ll Z. z' o ochľatre pľoti ľušeniu'
2. Vyjadľenie stľáca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vy'jadľení, v pľípade zmeny vyznačeného
polygónu, dôvodu Žiadosti, Ĺlčelu žiadosti, v prípade ak tlvedené paľcelné číslo v Žiadosti nezodpovedá vyznačenému
polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosti podl'a bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poveľená osobaje povinná v prípade ak zistil' Žejeho zámer, pľe ktoý podal uvedenú Žiadosť
je v kolízii so SEK Slovak Telekom a's. ďalebo DIGI SLOVAKIA, s'ľ.o. alebo zasahuje do ochľanného pásma

ýchto sietí (najneskôľ pred spľacovaním pľojektovej dokunlentácie stavby). vyzvať spoločnosť Slovak Telekom.
a's. na stanovenie konkľétnych podmienok ochľany alebo preloŽenia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti
poveľeného spľávou sieti:
Marĺin Moľavčík, mattin'moľavcik@telekom'sk. +42l 37 65663l2,+42l0902'719875
4. V zmysle $ 66 ods.7 zákonač.351l20l l Z. z. o elektronick'jch komtlnikáciách sa do pľojektu stavby musí zakreslit'
pľiebeh všethých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5 . Zároveň upozorňujeme stavebníka. Že v zmysle $ 66 ods. l 0 zákona č. 35l 1201 l Z.z. je potrebné uzavľieť dohodu
o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlasttríkom dotknrrých SEK. Bez uzavľetia dohody nie je
moŽné preloŽiť zrealizovať pľekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadatel'a, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti
o zákaze zriaďovania skládok mateľiálu a zľiaďovania stavebných dvoľov počas Slovak Telekom, a.s. a DIGI
SLOVAKIA, s.r'o. ýstavby na existujťrcich podzemných kábloch a pľojektovaných tľasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zariadení.
7' V prípade, ak sa na Vami definovanom území v Žiadosti o vyjadľenie nachádza nadzemná telekomunikačná
siet', ktoľá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. ďalebo DIGI SLOVAKIA, s.ľ.o., je potľebné Zo Strany žiaďatel'a
zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochrannélro pásma.
8. NedodľŽanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadeníje porušením povinností podl'a $ 68 zákona č.
35ll20ll Z. z. o elek1ľonic[ých komunikáciách v platnom znení'
9. V pľípade, Že žiadatel'bude so zemnými pľácami alebo činnosťou z ahýchkol'vek dôvodov pokračovať po tom,
ako vydané vyjadľenie stľatí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadľenie.
Pred realizáciou ýkopových prác je stavebník povinný požiadať o vyýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak
Telekom. a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.ľ.o. na povľchu teľénu' Vzhl'adom k tomu, že na Vašom záujmovom území
sa môžu nachádzať zariadenia iných pľevádzkovatel'ov, ako sú napľ. rádiové zariadenia. ľádiové trasy, teĺevízne
káblové rozvody, ýmto upozoľňujeme Žiadatel'a na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenia od pľevádzkovatel'ov
ýchto zariadení.
l0.Vyýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a's. a DIGI SLOVAKIA' s.ľ.o. na povrchu terénu vykoná
Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez inteľnetovú aplikáciu na stľánke : https://www.telekom.sk/
vyjadľenia.
Vyýčenie bude zrealizované do troch ýŽdňov od podania objednávky'
l l. Stavebník alebo ním poverená osobaje povinná bez ohl'adu vyššie uvedených bodov dodržať pľi svojej činnosti
aj Všeobecné podmienky ochľany SEK, ktoľé tvoľia pľílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadatel'môŽe vyjadľenie pouŽiť iba na účel, pre ktoý mu bolo vystavené. okľem pouŽitia pre účel konaní podl'a
stavebného zákona a následnej realizácie ýstavby' žiadatel' nie je opľávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej
rozširovať, prenajímať alebo vyuŽívať bez súhlasu spoločnosťou Slovak Telekom, a.s'
B. Žiadatel'a zároveťl upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nelrnutel'nosť na verejnťt e|ektronickú
komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pľe územné ľozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú
pľípojku.
14. Poslcytovatel'negaľantuje geodetickú pľesnosť poskytnuých dát, poskytnutie dát v elektľonickej forme
nezbavuje žiadatel'a povinnosti požiadať o vyýčenie.
l5. Prílohy k vy'jadreniu:
-Všeobecné podmienky ochrany SEK
-Situačný ýkľes obsahujúci záujmové územie žiaďatel'a
Všeobecné podmienky ochľany SEK
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l. V pľípade' žezámer stavebníka, pľe ktoIý podal uvedenú žiadosť' je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s' ďalebo
DIGI Slovakia, s.r.o. alebo zasahuje do ochľanného pásma ýchto sietí, je stavebník po konzultácii so zanrestnancom
Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:'
_ ochranu alebo pľeloŽenie sietí v zmysle konkľétnych podmienok uľčených Zamestnancom Slovak Telekom, a.s'
_ vypľacovanie pľojektovej dokumentácie v pľípade potreby pľemiestnenia telekomunikačného vedenia
_ odsúhlasenie projektovej dokumentácie v pľípade potľeby prenriestnenia telekomunikačného vedenia
V lokalite predmetu Vašej žiadostije oprávnený vykonávať pľáce súvisiace s pľeloŽením sietí ( alebo vybudovaním
telekomunikačnej pľípojky ) iba zmluvný partneľ'

Upozoľnenie: V káblovej ryhe sa môŽe nachádzať viac zariadení ( káble, potľubia ) s ľôznou Íunkčnosťou.
2. Pľi ahýchkol'vek pľácach, ktoými môär byť olrľozené alebo poškodené zaľiadenia, je žiadatel' povinný vykonať
všetky objektívne účinne ochľanné opatrenia ým, Že zabezpečí:
- pred začatím zemných pľác vyýčenie a vyznačenie polohy zariadení pľiamo na povrchu teľéIru

- preukázatel'né oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zenrné práce, s vyýčenou a vyznačenou pololrou
tohto zaľiadeniaatieŽ s podmienkanri, ktoré boli najeho ochranu stanovené
- upozoľnenie Zamestnancov vykonávajúcich zemné pľáce na moŽnú polohovú odchýlku +30cm skutočného uloŽenia
vedenia alebo zariadeniaodvyznačenej polohy Ira povrchu terénu
- upozoľnenie zalnestnancov, aby pľi pľácach v miestach ýskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou
opatrnosťou a bezpodmienečne nepouŽívali nevhodné náradie ( napľ' híbiace stroje )
_ aby boli odkryté zariadeniariadnezabezpečené proti akémukol'vek ohľozeniu' krádeŽi a poškodeniu vo vzdialenosti
l,5 m na každú stľanu od vyznačenej polohy zariadenia
- zhutnenie zeminy pod káblamipľed jeho zakrytím ( zasypaním )
- bezodkladné oznánlenie kaŽdého poškodenia zaľiadenia na t.č. 0800l 23777
- overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami ( z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI
SLOVAKIA' s.r.o. nezodpovedajú zazmeny pľiestoľového uloŽenia zariadenia vykonané bez ich vedomia )

Upozoľnenie; V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť kryie tel. káblov je toto moŽné vykonať
len so súhlasom poveľeného zamestnanca ST.
3. V prípade požiadavý napojenia lokality, resp. objektu' na VSST ( veľejná sieť ST)je potľebné si podať žiadosť
o určenie bodu napojenia, (www.telekom'sk).
4. Žiadame dodľŽať platné pľedpisy podl'a STN 73 6005 pľe pľiestoľovú úpľavu vedení v plnom rozsahu.

Slovak Telekonl, a.s. Bratislava, - vyjadrenie VPD: 2221000176 zo dŕa26.05.2021:
Súhlasíme s pľedloŽenou dokumentáciou za podmienok uvedených nižšie:
Zdôvodnenie:
Súhlasíme s priloženou VP "Cesta ll-l5 Šal'a- obchvat" od km 0'000 - do km 3'000, DOK-MTS-DK. Pľeloženie
káblov musí realizovať ýhľadný dodávatel'pľe ST f. ELEKTROINST Cserepes Ladislav.
Po realizácií prekládky odovzdať ST a.s. dokunrentáciu skutočného vyhotovenia stavby. vypľacovanú v súlade s
T-326, v nadvŕiznosti na existujúcu dokumentáciu a podklaďy na záklaďe M-273-4l ' Vypracovať ochranu na oMK
l44 vl smeľ Duslo položený v ľ. 20l 8.

S presňujúce podmienky :

l. Existujúce zariadenia sú chľánené ochranným pásmom ($ 68 zákona č. 35ll201lZ.z') a zároveň je potrebné
dodržať ustanovenie $ 65 zákona č.35l/20lI Z' z' o ochrane proti rušeniu'
2'V zmysle $ ó6 ods.7 zákonač.351l20l l Z. z' o elektľoniclaých komunikáciách sa do pľojektu stavby musí zakresliť
priebeh všethých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá pľojektant.
3.Stavebníkje povinný dodrŽať všetky ustanovenia pľedchádzajúceho vyjadľenia o existencii telekomunikačných
vedení a rádiovych zariaďení a všeobecné podmienky ochľany sieti spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

4. Stavebník je povinný dodrŽať všetky podmienky určené pri vyýčení a lokalizácii sieti spoločnosti Slovak
Telekom, a.s.

5. Počas ľealizácie stavby je stavebník povinný oznámiť prevádzkovatel'ovi všetky kolízie so sieťou, zabezpečiť
prizvanie pľacovníkov Slovak Telekom, a.s. pľed zásypom ryhy na kontľolu telekomunikačných vedení' Uvedená
skutočnosť musí byť poznačená v stavebnom denníku stavebníka' Stavebníkje povinný dodľžať všetky ustanovenia
uvedené pracovníkom Slovak Telekom, a.s. v stavebnom denníku stavebníka'
6. Pľi alcýchkol'vek zmenách pri realizácii voči realizačnému projektu, ktoré majú vplyv na telekomunikačné vedenia
v spľáve Slovak Telekom, a.s. Žiadame pľizvať prevádzkovatel'ď spľávcu siete
Maľtin Moravčík, martin.lnoravcik@telekom.sk, +42l 37 6566312,+42l0902719875
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7' V pľípade, Že Slovak Telekom, a's. zistí poškodenie telekomurrikačných vedení a ľádiov'ých zaľiadelrí alebo
nedodržanie podnlienok uvedených v bode l - 6, je stavebník povinný uhradiť spoločnosti Slovak Te|ekom, a.s.
všetky vznĺknuté škody vrátane ušlého zisku'
8. Vyjadrenie k pľojektovej dokumentácii (PD) stľáca platnost'uplynutím doby platnosti vy'jadľenia k PD alebo v
pľípade Zmeny pľedloŽenej PD stavebníka.
9.Zároveň upozoľňujeme stavebníka, žev zmysle $ 66 ods.l 0 zákonač.35l12011 Z.z. je potľebné uzavľieť dohodu/
zmluvu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení alebo vybudovania novej telekomunikačnej pľípojky
s vlastníkom dotknudch SEK. Bez uzavľetia dohody/zmluvy nie je možné preloŽiť TKZ/zrealizovať pľípojku.
l 0' V prípade poškodenia našich sietí z dôvodu stavebných prác. Žiadame túto skutočnosť nahlásiť bezodkladne
na dispečing ST a.s' ( tel č. lzl29 ) a zabezpečiť vsfup pľacovníkov ST a.s. na stavenisko počas celélro dňa na
zabezpečeni e pľevádzky.
l l. NedodľŽanie vyššie uvedených podmienok ochľany zariadení je porušením povinností podl'a $ 68 zákona č.
351 l20l1 Z. z. o elektronichých komrrnikáciách v platnom znení.
l2. V pľípade, že žiadaÍel' bude so zemnými pľácami alebo činnosťou z akýchkol'vek dôvodov pokračovať po tom.
ako vydané vyjadľenie stľatí platnosť.je povinný zastaviť zemné pľáce a požiadať o nové vyjadľenie.
Pľed ľealizáciou vykopov,ých pľác je stavebník povinný požiadať o vyýčenie TKZ.Yzhl'adom k tomu, Že na Vašom
záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných pľevádzkovatel'ov, ako sú napľ. rádiové zariadenia' ľádiové
Írasy,televízne káblové rozvody, ýmto upozorňujenle žiadatel'a na povinnosť vyžiadať si obdobné lyjadľenia od
pľevádzkovatel'ov ýchto zariadení.
l3.Vyýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s' a DIGĺ SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu teľénu vykoná
Slovak Telekom a.s. na základe objednávky zadanej cez inteľnetovťr aplikáciu na stľánke : https://www.telekom.sk/
vyjadľenia
Vyýčenie bude zrealizované do tľoch ýŽdňov od podania objednávky.
V objednávke v dvoch vyhotoveniach uved'te číslo tohto vyjadľenia a dátum jeho vydania.
l4' Stavebník alebo ním poverená osobaje povinná bez ohl'adu vyššie uvedených bodov dodľžať pľi svojej činnosti
aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom. a's.
15 ' Žiadatel' môŽe vyjadľenie použiť iba na účel, pre ktoý mu bolo vystavené.

VoDoHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š.p.' č. ll3/2300l20l8 zo dňa 26.O9.2018:
l. Stavebník zodpovedá za škody vzniknuté na majetku podniku, prípadné vzniknuté škody odstľáni stavebník na
vlastné náklady.
2' Žiadame predloŽiť na vyjadrenie každú zmenu predmetnej dokunrentácie.
3. Po splnení našich podmienok s predloženým technickým ľiešením súhIasíme.

VoDoHoSPoDÁRSKA VÝSTAVBA, š. p', vyjadľ enie č. Z - 0O7078/20zl l230O zo dňa02.07 .2021: S pľedloženou
pľojektovou dokumentáciou súhlasíme pľi splnení nasledovných požiadaviek:
l. stavebník zodpovedá za škody vzniknuté na majetku podniku, pľípadné vzniknuté škody odstráni stavebník na
vIastné náklady,
2' žiadalne pľedložiť na vy'jadrenie každú znenu pľedmetnej dokumentácie,
3. na optické káble pouŽiť markery,
4. požadujeme nahlásiť začiatok a koniec stavby,
5' poŽadujeme dodľŽať platné noľmy uvedené v technickej spľáve.

Distribúcia SPP' č. TD/PSiOl l9l202l lBe zo dňa 09.07 .202l
Všeobecné podmienky:
- v súlade s $ 8l ods. 2 Zákona o eneľgetike a vzhl'adom na skutočnosť, že SPP-D je vylučným vlastníkom
plynáľenského zaľiadenia, preložku vykoná pľevádzkovatel'distľibučnej siete, spoločnosť SPP _ D, alebo osoba
uľčená spoločnosťou SPP-D ako rnýlučným vlastníkom plynárenského zariadenia,
- SPP - D ĺýmto určuje na vykonanie pľeložky osobu: SPP - distribúcia Servis, s.r.o., So sídlom Mlynské Nivy 44l
b, 821 09 Bratislava,
- stavebník je povinný pred realizáciou stavby uzatvoriť Dohodu o pľeložke plynárenského zaľiadenia medzi
investorom a SPP-D, v zastúpení p. Ivan Setnický. tel'č. +42l 37 242 3703' e_mail : ivan.setnicky@spp-
distľibucia.sk, kloľá bude upľavovať podmienky vykonania pľeložky vľátene uľčenia osoby vykonávajúcej pľeloŽku
- bez uzavretia Dohody o preložke plynáľenského zariadenia nebude nrožné uviesť plynárenské zaľiadenie do
prevádzý,
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- v zmysle $ 8l Zákona o eneľgetike rráklady na pľeložku plynáľenského zaľiadenia je povinný uhľadiť ten, kto
potrebu preloŽky vyvolal,
- stavebníkje povinný dodľžať ochranné a bezpečnostné pásma exisfujúcich plynáľenských zaľiadení v zmysle $ 79 a

$ 80 Zákona o energetike. ochľanné pásmo plynáľenského zariadeniaje 4 m na každr]r stranu jeho osi a bezpečnostIré
pásmo vzhl'adom na vel'kosť a tlak, na ktoý je toto plynárenské zaľiadenie pľevádzkované, pľedstavuje 20 m na
kaŽdú stľanujeho osi,
stavebník je povinný pľi realizácii pľeložky plynárenského zaľiadenia zľiadiť vecné bremená na pozemkoch
dotknuých touto pľeložkou' a to vľátane pozemkov, na ktoých sa nachádza ochľanné a bezpečnostné pásmo
preloženého plynárenského zaľiadenia.
- stavebník je povinný n'ealizovať stavbu podl'a odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k
poškodeniu plynáľenshých zariadení (technologichých objektov) ďalebo ohrozeniu ich prevádzky alalebo prevádzky
distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky môže mať za následok vyvodenie tľestnoprávnej zodpovednosti, ako
aj zodpovednosti za spôsobenťl škodu. pľičom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcia
príslušným správnym orgánom,
- stavebník je povinný pre realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navľhovanými
plynáľenskými zaľiadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inŽinieľskymi sieťami v zmysle
STN 73 6005 a STN 73 3050,
- stavebníkje povinný pred ľealizáciou zenlných prác ďalebo pľed začatím vykonávania iných činností zabezpečiť
pľostredníctvom pľíslušnýclr pľevádzkovatel'ov presné vyýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,
- ptedrealizáciou zemných pľác ďalebo pľed začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP
- D o vyýčenie existujúcich plynáľenských zariadení prostľedníctvom online fonnuláru zveľejneného na webovom
sídle SPP _ D www.spp.distľibucia.sk (časť E_služby),
- v záujme pľedchádzania poškodeniam plynáľenshých zariadení, ohrozeniu ich pľeváďzl<y alalebo pľevádzky
distľibučnej siete, SPP-D vykonáva vyýčovanie plynáľenských zaľiadení do vľozsahu l00 m bezplatne,
- stavebník je povinný pľi realizácii stavby dodrŽiavať ustanovenia Zákona o enelgetike, Vyhlášky č. 508/2009
Z.z.' SÍavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych pľedpisov - súvisiacich technických noľiem a
Technic(ých pľavidiel pľe plyn (TPP)' najmä STN EN l2007_l, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, STN EN
12327, TPP 702 10, TPP 906 01.
- stavebník je povinný umoŽniť zástupcovi SPP-D (p. Jozef Árendáš, tel.č. +42l 37 242 3705) vstup na stavenisko
a výkon kontľoly realizácie činností, taktieŽ je povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle
uvedených predpisov a Iroriem.
Technické podmienky:
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako l,00 nr na kaŽdú strany od obrysu
nízkotlakového ( d'alej ako .,NTL") plynovodu a stľedotlakého ( d'alej ako ,,STL") plynovodu a vo vzdialenosti
menšej ako l,50 m od obrysu vysokotlakého ( ďalej ako ,,VTL" ) plynovodu, aŽ po pľedchádzajúcom vyýčení ýchto
plynárenských zaľiadení, a to výhľadne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, So Zv}išenou opatrnosťou, za
dodľŽania STN 73 3050, a to pokíal'sa jedná o ýkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s ohl'adom na
možnosť ich poškodenia pľi výstavbe, resp. aby pľi pľevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvtiovaniu,
prípadnému poškodeniu,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby pľepojovacie pľáce (ostý prepoj) nledzi existujúcim distribučným
plynovodom a budovaným distľibučným plynovodom vykonala SPP-D, alebo osoba uľčená spoločnosťou SPP-D
nazáklade technologického postupu schváleného zodpovedným pľacovníkom SPP-D,
- stavebníkje povinný zabezpečiť, aby pľepojovacie práce (ostý prepoj) boli vykonané v čase mimo vykurovacieho
obdo b i a na zák|ade predchádzaj úceho ozn ámen i a zástupcov i SPP-D'
- stavebníkje povinný po vykonaní prepojovacích a odpojovacíclr pľác a napustení plynu vykonať skúšku tesnosti
všetlcých spojov, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o ýsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať Zápis,
- stavebník je povinný po ukončení stavebných pľác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Nitra,
všetky doklady súvisiace s ýstavbou plynárenského zariadenia podl'a príIohy.
osobimé podmienky:
- ak bude pľeložka vykonávaná priamo spoločnosťou SPP-D, Dohoda o pľeložke plynárenského zaľiadenia upľaví.
ktoré zvyššie uvedených ,,VŠEOBECNÝCH PoDMIENoK" a.,TECHNrCKÝCH PODMIENOK" splní namiesto
stavebníka SPP-D'
- Zmluvný vďah o spôsobe a foľme pľeloŽky PZ je potrebné ľiešiť zmluvou/dohodou o pľeloŽke,
- zmluvu/ dohodu o pľeloŽke PZ je potrebné vypracovať pľed ľealizáciou preložky a doložiť k technologickému
postupu pľepoja prekladaného plynárenského zariadenia,
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- návľh zmluvy/dohody o pľeložke Zo stľany SPP - disĺ'ibúcia' a.s. Vám bude zaslaný nazáklade Vášho poŽiadania
_ kontaktná osoba p. Ivan Setnichý, tel. č' +42l372423703, email: ivan.setnicky@spp-distribucia.sk

Slovenslqý pozemkový fond, ľegionálny odboľ Nove Zámky - stanovisko k vyňatiu pôdy z PPF, LPF a k vydaniu
stavebnélro povolenia č. SPFS2702312018-2 zo dňa 23.l0.20l8:
Súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu ,,Cesta I/75 Šaľa obchvat" v zmysle predloŽenej pľojektovej
dokumentácie.

Krajský pamiatkov,ý úľad Nitľa - odboľné vyjadľenie č. KPU^.IR-208l8566-2l29878lGľo zo dňa l7. 4. 20l 8:

KPU v Nitľe vydal k územnému konaniu stavby dŕn27 '07.20l0 ľozhodnutie č' NR-| 0lll52-4l6536/Pat, v ktorom
boli uľčené podmienky vykonávaIlia aľcheologického prieskumu. Na podmienkach v tomto určení tľváme a platia
pre všetky stavebné objekty. KPÚ v Nitľe v predmetnonl rozIrodnutí uľčuje podmienky pľe účely vydania územného
rozhodnutia a stavebného povolenia príslušnýnl stavebným úľadom.

Kľajský pamiatkoý úľad v Nitre, č. NR_l0/l l52-4l6536lPaLzo dňa29.0-ĺ'2010:
l. druh výskumu: archeologiclcý
2. miesto a ľozsah vykonávaného výskuntu: v rozsahu stavby
3. spôsob vykonávania v.ýskumu: ýskum bude vykonávaný v 2 etapách:
I. etapa záchľanného ýskumu sa uskutoční v pľedstihu pľed začatím stavebných pľác v rozsahu stavby
v ťlsekoch s evidovanými aľcheologickými náleziskarni č. l _ l l, ktoré sú vyznačené v celkovej
Situácii stavby. Pred začatím aľcheologického ýskumu v ýchto úsekoch je potľebné pod dohl'adonr
osoby opľávnenej na vykonávanie výskumov zabezpečiť skývku oľnice a následne začistiť plochu stavby zemným
stľojom s plochou svahovacou lyŽicou,
- ukončenie I' etapy záchranného aľcheologickélro výskunlu oznámi opľávnená osoby Krajskému pamiatkovénru
úľadu v Nitre, ktoý následne na skúmanej ploche uskutoční štátny pamiatkový dohl'ad'
II. etapa záchľanného výskumu sa uskutoční formou vyhl'adávania a identifikácie a následnej záchrany a
dokumentácie archeologichých situácii análezov počas ýkopových pľác nazvyšných úsekoch stavby, na ktoých
nie sú doteraz evidované aľclreologické náleziská, ale ich existenciu nie je moŽné bez vykonania arclreologického
výskumu vylúčiť. V ýchto úsekoch je potrebné zabezpečiť odhumusovanie p|ochy stavby pod dohl'adom
osoby oprávnenej na vykonávanie v}Ískumov. V pľípade zistenia nehnutel'ných archeologických nálezov (doteraz
neevidovaného aľcheologického náleziska) je potľebné v ľozsalru stavby ľealizovať plošný aľcheologicloý ýskum'
V prípade, Že aľcheologicloým ýskunrom príde k odkrytiu nehnutel'ného archeologického ná|ezu mimoľiadnej
hodnoý, bude nevyhnutné postupovať v zmysle ustanovenia $ 127 ods' 3 zákona č. 5011976 Zb. o územnom
plárrovaní a stavebnom poriadku' V prípade zistetria nehIrutelhých archeologických nálezov, ako sú toľzá aľchitektúľ,
bude každý d'alší posfup stavebníka a opľávnenej osoby vykonávajúcej ýskum konzultovaný s Krajským
panliatkoým úradom v Nitľe.
4. Pri zabezpečení aľcheologického v'ýskumu je stavebn ík povinný :

a) podl'a $ 38 ods. l pamiatkového zákona uhľadiť náklady na výskum,
b) zabezpečiť vykonanie aľcheologického ýskurnu oprávnenou osolrou' o čom
písomne upovedomí Krajsky pamiatkov'ý úrad v Nitľe
c) doľučiť kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí pľávoplatnosti oprávnenej osobe,
ktoľá bude vykonávať aľcheologický výskum
d) odovzdať bezodplatne podl'a $ 39 odsek 9 pamiatkového zákona jedno
vyhotovenie ýskumnej dokumentácie spľacovanej opľávnenou osobou na
Kľajsky pamiatkoý úrad v Nitre a Archeo|ogichý ústav SAV v Nitľe,
e) lehotu odovzdania ýskumnej dokumentácie podl'a $ 39 ods. 9 pamiatkového
zákona určí Krajský pamiatkoý úrad v Nitľe v samostatnom rozhodnutí po
ukončení terénnej časti ýskumu'
Í) zoznam právnichých osôb opľávnených Ministerstvom kultúry SR na
vykonávanie arcIreologického ýskumu je k dispozícĺi na príslušných krajských
pamiatkových úľadoch a Pamiatkovom úrade SR a internetovej adrese
http://www. culture'gov.slďadľesaľe?gnaz:;qkraj:0 ;typ: l ;nopage: l
5. Pľi vykonávaní aľcheologického výskumuje opľávnená osoba povinná:
a. oznárniť začatie a ukončenie terénnej časti výskumu do 5 dní na Krajshý pamiatkový úľad v Nitre,
b. posfupovať v súlade s pIatnými medzinárodnými dohodanri a vedeclcými poznatkanri,
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c. Vykonať opatľenia pľoti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu nálezov z výskumu,
d. nezačať ýskunl skôr, ak nie je zabezpečená následná ochľana nálezov,
e. zvo|ať záverečnú komisiu za účasti ZáStupcov Krajského pamiatkového úradu v Nitre,
f. spľacovať v,ýskumnú dokumentáciu, ktorá bude obsahovať náleŽitosti vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. l612003
Z. z',ktorol sa vykonáva zákon o ochľane pamiatkového fondu,
g. drŽať a chľánit'hnutel'né aľcheologické nálezy v z mysle $ 39 ods. l0 panliatkového zákona, aŽ do pľevodu
vlastníckeho pľáva alebo spľávy, podl'a $ 40 ods. 8 a 9 pamiatkového zákona'

okresné riaditel'stvo hasičského a záchranného zboľu v Nitľe - stanovisko č. NR2-20l9/000863-00) zo dňa
22.7.2019 na účely stavebného konania:
K uvedenej pľojektovej dokumentácii nemáme pľipomienky'
Toto stanovisko nenahľádza stanovisko oľgánu štátneho požiaľneho dozoru pre konanie nasledujúce podl'a zákona
č.50l1976 Zb' o ítzenrnom plánovaní a stavebnom poľiadku (stavebný zákon) v znení neskorších pľedpisov a spolu
s nami schválenou pľojektovou dokumentáciou stavby poŽadujeme ho predložiť pľi kolaudačnom konaní.

Heizeľ optik spol. s ľ.o., č. vYJ l33/2l pj zo dria 26.04'202l:
l. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie pľe realizáciu stavby, So Zapľacovanou polohou koľidoru oK a zmenanli
ktoré sa budú doýkať siete optickych káblov pľevádzkovatel'a spoločnosti FibľeNet s.ľ.o., ktoľé sú v našej spľáve.
Vás Žiadame o pľedloŽenie na schválenie v zmysle zákona.
Po zapľacovaní polohy koľidoru oK od ý. Michlovský (servisný zástupca oľange) do súčasného posudzovaného
projektu bude možné určiť či bude potrebné ľealizovať dodatočnú oclrľanu dial'kovej optickej trasy, resp. jej
pľekládku, či iné manipulácie.
2. Pre zapracovanie polohy TKZ do pľojektu a pľed začiatkom ahýchkol'vek stavebných pľác je pte zabezpečenie
bezpľostľednej ochľany telekomunikačných zaľiadení nutné tľasu optického kábla, ľesp. HDPE ruľ a zaľiadení
siete spol. FibľeNet vyťýčiť (objednávka na spol. Heizeľ optik, Hraničná l8, p.Pulc/0908948800, e_mail:
udrzba@heizeroptit.sk) a v pľípade potreby vykopať sondy, z ktoých bude zľejmé vedenie tľasy pod povrchom. V
tomto prípade vyýčenie ľealizuje spľávca opt. siete spol. oRANGE (nie je nutné dvojité vyýčenie), avšak zápisnicu
"ORANGE" o vyýčení je potrebné následne zaslať aj spol. FibľeNet prevádzka Bľatislava (vyrycenia@fibľenet.sk),
ako spľávcovi siete ktorá powľdí akceptáciu realizovaného vyýčenia!
3' Pľi ľealizácii stavby je potľebné zabezpeéiť aby neprišlo ku kolízii s koridormi oK. Pľi súbehu resp. križovaní
koľidoľov oK je nutné pľed započatím výkopov tľasu odsondovať ručným výkopom a tľeba vyľiešiť ich ochľanu
po odkrytí.
4. Počas výstavby je pľi realizácii zemných prác nevyhnrrtné dodržiavať pľísl. ustanovenia stavebného zákona,
zákona o telekomunikáciách a prísl. STN a to najmä:
- pred začalím zemných pľác vyýčenie a vyznačenie polohy zariadenia na povrchu teľétru
- pľeukázatel'né oboznámenie pľacovníkov, ktoý budú vykonávať zemné práce, s vyýčenou
tľasou
- upozorniť pľacovníkov vykonávajúcich zemné práce na moŽnú polohovú odchýlku +/_3Ocm

skutočného uloŽenia TKZ od vyznačenej polohy na povrchu teľénu
- všetky zemné práce v oclrrannom pásme káblovych vedení vykonávať ručne a s najväčšou
opatmosťou
- overenie qýškového a stľanového uloŽenia TKZ ručnými sondami (vzhl'adom nato, že
nezodpovedáme za zmeny pľiestoľového uloŽenia vykonané bez nášho vedomia)
_ káblové vedenia po odkrytí chľániť pred previsom, poškodením a odcudzením
- nad vyýčenou tľasou nepoužívať ťažké mechanizmy pokial' sa nevykoná ochrana pred mechaniclcým poškodením
- zäkaz prejazdu nad vyýčenou tľasou ťažkými vozidlami pokial' sa nevykoná ochrana pred mechanick5Ím
poškodením
- nad vyýčenou trasou je zakázané ľealizovať skládky mateľiálov a stavebnej sute
- stavebník je zodpovedný za zachovanie krytia' lôžka ýkopu a zákrytoých dosiek
- stavebník je zodpovedný zazachovanie vyýčovacích značiek-označníkov (markerov)
- zabezpečiť súhlas prevádzkovatel'a a správcu pľi zmene niveleťy nad trasou TKZ v ochľannonr
pásme
- pľed zásypom obnažených miest s TKZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole' kde bude
vystavený zápis o nepoškodení TKZ a dodrŽaní podmienok vyjadľenia pľevádzkovatel'a
a spľávcu
_ bezodkladne oznánriť kaŽdé poškodenie zariadenia na tel. č' 0917545590, 0908948800
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- pľed Spätným ZáSypom odkľyých káblov,ých vedení je objednávatel'povinný prizvať
_ technichý dozoľ pľevádzkovatel'a. alebo spľávcu vedení k odsúhlaseniu uloŽenia a krytia
- káblových vedení.
- v pľípade poškodenia kábelových vedení okamŽite kontaktovať pľevádzkovatel'a FibľeNet
S.ľ.o. a spľávcu vedení Heizeľ optik s.ľ.o. na tel. č. 03l 5504 70l '

- kolízne situácie, vytýčenia či prekládky je potľebné ľiešiť s ntajitel'om tľasy spol. ORANGE
5. Pľi kolíziách tľasy koľidorov oK so stavebnými objektmi je potľebné vypľacovat' pľojekt na ochľanu. alebo
pľípadnú prekládku optickej tľasy a jej zariaďení. Všetky kolízne situácie pľi ľiešení stavebných objektov počas
projekcie, alebo výstavby je potľebné ľiešiť v tomto pľípade v spolupľáci s pľevádzkovatel'om trasy spol. ORANGE
(ľesp. jeho servisným zástLrpconr) cez ktoľého je potrebné zabezpečiť koordináciu a spoluprácu so spľávcom siete
FibreNet prevádzka Bľatislava Hraničná l 8' resp. s prevádzkovatel'om siete oK spoločnosťou FibreNet s.r'o.. Všetky
podklady (a konzultácie) k TKZ siete FibreNet pľe Zapľacovanie do projektovej dokumentácie stavby poskytne na
základe žiadosti (len na vyžiadanie autoľizovanou osobou tj. odborne spôsobilou osobou napr. pľojektanti členovia
SKA. SKSI atď.) servisný zástupca. Upozorňujenre investora' Že odboľné pľáce a merania na oK pri prekládkach
optickej siete môže vykonávať iba organizácia. ktoľá má oprávnenie od prevádzkovatel'a siete - spoločnosti FibľeNet
S' ľ'o.
ó. Pľi nutnosti prekládky , či ochľany optickej siete FibľeNet vyvolanej stavbou je potrebné uzavľieť zmluvy o
pľeložke, alebo ochľane oK medzi žiadatel'om (stavebník/investoľ) a pľevádzkovatel'om tľasy spol. oRANGE a tiež
prevádzkovatel'om tľasy spol. FibľeNet. Pľedpokladom je zabezpečenie preložky' či ochľany žiadatel'om na kl'úč.
7 . Realizácia pľekládky a ochrany tľasy oK, vľátane spľacovalria technického ľiešenia - technologického pľojektu
(NTR, Pľojekt, ýkazĺvýner súčasť), geodetického zallreľania a Spľacovania tech. dokumentácie oK, bude
realizovaná na náklady investora'
8. PreloŽená trasa musí byť geodeticky zameraná a ZapÍacovaná do knihy plánov oK, po ukončení prác Žiadame
odovzdať pľojekt skutočného vyhotovenia, dodať geodetické zameľanie káblov a polohopisu v digitálnej a papieľovej
forme.
9. PreloŽené trasy a káble po ukončení všetkých pľác, odovzdaní a schválení opľavenej dokumentácie budú spol.
FibľeNet pĺevzaté do správy pľeberacím konaním.
l0. Ďalšie zmeny projektovej dokumentácie, ktoľé sa budú doýkať siete optichých káblov pľevádzkovatel'a
spoločnosti FibreNet s.ľ.o., ktoré sú v našej spľáve, Vás Žiadame o pľedloŽenie na schválenie v zmysle zákona.
ll. Toto vyjadrenie bolo konzultované a jeho kópia zaslaná zástupcom pľevádzkovatel'a siete spol. FibreNet S'r'o'
a jeho origirlál uložený u správy siete.

Za pľedpokladu akceptácie a zapracovania vyššie uvedených pripomienok do d'alšieho sfupňa pľojektovej
dokumentácie a dodľžania všethých štandaľdných ustanovení stavebného zákona, zákona o telekomunikáciách a
pľísl. STN' nemáme d'alšie pľipomienky a s vydaním ľozhodnutia súhlasíme.

Michlovsky spol. s r.o., č' BA-l408 202l zo dňa 26.04.202l:
- Stavbou dôjde ku stľetu PTZ pľevádzkovatel'a ORANGE Slovensko a.s. Metodova 8, 82l 08 Bratislava. Existujúce
PTZ sú chľánené ochľanným pásmom. V káblovej ryhe sú uloŽené HDPE tIubky, optické káble a spojky ľôznej
funkčnosti. Údu;" o technickonr stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vyýčení trasy.
- Pľi projektovaní stavieb dodržať priestoľovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektrichých
komunikáciách č. 35ll20ll Z.z. o ochrane sietí a zariadení.
- Pľi kľížení sieti, tesných súbehoch, pľi budovaní noých komunikácií a spevnených plôch pokial'nedochádza k
pľekládke, optickú trasu mechanicky chľániť žl'abovaním. Všetky vynútené práce v'ýstavbou na ochľane TKZ a
prekládky trasy riešiť samostatným pľojeklom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko, a.s.
Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na nák|ady investora' Realizáciu pľekládky PTZ
orange vykoná nazáklade územného rozlrodnutia a,,Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a.s.
nim poveľená servisná organizácia.Zahájenie stavebných pľác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi
PTZ.
Upozoľňujeme že:
l ' vo Vašom záujmovom uzemí, ľesp. v trasách oľange Slovensko a.s.' Sa môŽu nachádzať TKZ inýcll
prevádzkovatel'ov
2' rádiokomunikačné stavby oľange Slovensko a el. pľípojky ku ním. nie sú predmetom toho vyjadľenia
Ďalej' pľi alqýchkol'vek pľácach, ktoými môžu vyť ohľozené alebo poškodenéPTZ, ste povinný vykonať všetky
objektívne účinné ochľanné opatrenia najmä ým, že zabezpečíte:
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- Pľed začatím zemných pľác vyýčenie a vyznačenie polohy PTZ pľiamo na povľchu teľénu, objednat' Lr spľávcu
PTZ (vyznačenie podzemnej optickej trasy si pľevedie objednávatel' faľbou, alebo kolíknli)
- pľeukázatel'ne oboznánliť pracovníkov vykonávajúcich zemné pľáce. s vyýčenou a vyznačenou polohou PTZ.
upozorniť na moŽnú polohovú odchýlku vyýčenia +,- 30 cm od skutočného uloženia, aby pľi prácach v miestach
výskytu opticloých vedení a zaľiadení pľacovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné
náradie a hlbiace stľoje v ocIrľannoĺn pásme l,5 nr na kaŽdťr, stľanu od vyznačenej polohy PTZ
- dodľžanie zákazu pľechádzania ťažlými vozidlami, kým sa nevykoná ochľana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou tľasou dodrŽanie zákazu skládok a budovania zaľiadení, ktoľé by znemoŽňovali prístup kPTZ
- vyžiadať si súhlas pľevádzkovatel'a a správcu pľi zmene niveleý nad tľasou PTZ v ochľannom pásme
_ aby odkryté častiPTZ boli ľiadne zabezpečené proti prevysu, ohrozenitt a poškodeniu nepovolanou osobou
- pľed záhrnom pľeviesť zhutIlenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky'
fólia, maľkery)
- aby bezodkladne oznámili kaŽdé poškodenie PTZ na tel. číslo 033 l 77 3z0 32, mob. 0907 721 378
-jenutnépreveriťv'ýškovéastľanovéuloŽeniePTZručnýnri sondami (vzhl'adom nato,ženezodpovedámezazmeny
pľiestoľového uloženía PTZ vykonanébez nášho vedomia),
- pľed záhrnom obnaŽených miest PTZ prizvať pľacovníka servisu ku kontľole o nepoškodení tľasy
- ďa|šie podrnienky prevádzkovatel'a a spľávcuPTZ:-

02 Slovakia, S.r.o.' vyjadrenie zo dňa22'04.202l:
V záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zaľiadenia v spľáve 02 Slovakia s.ľ'o. K pľedloženei
projektovej dokumentácii nemáme pľipomienky. S vydaním SP súhlasíme'

UPC BROADBAND Slovakia, s.ľ.o'_ vyjadľenie dňa 14'6'202|:
Na dotknutom mieste stavby sa siete fiľmy UPC Bľoadband Slovakia s.ľ.o. nenachádzají. Voči vydaniu územného
a stavebného povolenia nemánre námietky'

okresný úľad Šaľa, odboľ starostlivosti o životné prostredie, č. oU-SA-osZP-20lgl0O3433-l0 zo dÍ'la25.04.2Ol9:
l ' Výrub dľevín je moŽné vykonať po nadobudnutí pľávoplatnosti tohto rozhodnutia a po nadobudnutí pľávoplatnosti
stavebného povolenia na stavbu ,,Cesta I/75 Šaľa - obclrvat"
2. ýrub dľevín sa uskutoční najneskôľ do dvoch rokov od nadobudnutia pľávoplatnosti tohto rozhodnutia. najmenej
30 dní pred skončením jeho platnosti je potľebné požiadať o predíženie súhlasu,
3 ' Žiadatel' doľučí na konajúci správny oľgán pľávoplatné stavebné povolenie na stavbu ',Cesta l/75 šal'a - obchvat''
4' výrub dľevín a kľoviých porastov uskutoční žiadatel'v čase vegetačného pokoja od 0l. októbľa do 3 l. maľca v
kalendárnom roku, v prípade výľubu vo vegetačnom období je možné ýľub vykonať aŽpo vypracovaní odborného
oľnitologického posudku, pľeukazujúceho, že na dľevinách uľčených na výľub rrehniezdi chľánený dľuh Živočícha
(vtáctvo a pod.) a po jeho doručení na konajúci spľávny oľgán. Posudok musí byt' vypľacovaný najmenej l0 dní
pr ed realizáci ou v'ýrubu.
5. v pľípade, Že sa na dľevinách a kroviých porastoch bude nachádzať chránený dľuh Živočícha,je potľebné najneskôr
30 dní pľed ýkonom činnosti (pred výrubom) požiadať Ministerstvo životného pľostľedia SR o výnimku z ochľany,
6. žiadatel' zabezpečí, aby nedošlo pľi výrube k poškodeniu ostatných drevín, ktoré nie sú pľedmetom v'ýrubu'
7. žiadatet sa pľi realizácií uýrubu na požiadanie kontrolných orgánov preukáŽe kópiou tohto právoplatného
rozhodnutia,
8. žiadatel'na svoje náklady zabezpečí ýlub dľevín, kľoviých poľastov a oďvozvyťaženej dľevnej hmoý,
9. žiadatel'oznánri tunajšiemu úľadu termín začatia stavebných pľác,
l0. žiadatel'požiada atunajší írad7 pracovných dní pred uskutočnením výľubu dľevín a kroviých porastov o ich
nezamenitel'né označenie.

UľadNitrianskeho samospľávneho kraja, odboľ dopľavy a pozemných komunikácii,č.Cs258lz0l9,CZ llz35l20l9
zo dňa 16.04.2019:
K predloženému návľhu pľojektovej dokumentácie stavby ,,Cesta l/75 Šal'a - obchvat'' ako celku, ktoý ľieši
vybudovanie pľeloŽky cesý I/75, nemáme pľipomienky. Z hl'adiska budúcelro vlastníctva a správy sa k návrhu
technického riešenia vyjadľujeme iba k stavebným objektom, ktoré budú po výstavbe odovzdané do vlastníctva
Nitrianskeho samosprávneho kľaj a.

So l02-00 Pľipojenie existujúcej cesty I/75 v km 0,400
So l 03_00 Preložka cesty II/573 v knl 3,443
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SO 104 02 Vetva B -lJpravalll5T3
So l05-00 PľeloŽka cesty III/508l l

So l06-00 Úp'aua cesý lI/562
_ s techníckým návrhom stavebných objektov súhlasíme, pľi ich realizácii Žiaďame dodrŽať minimálny pozdÍžny
sklon 0,5% (podl'a návľhu DSP) tak aby bolo, zabezpečené dôsledné odvodnenie vozovky,
So l07-00 Pľipojenie existujúcej cesý Il75 v krn l l,340
- pľi ľealizácii žiadame dodržať minimálne pozdížne sklony 0'5% (podl'a návľhu DSP) tak aby bolo' zabezpečené
dôsledné odvodnenie vozovlcy cesty III/l369 ako aj celého uzemia v okolí stavebného objektu,
_ pľiepusty č. prílohy 7.l.7.2,7.3 zrealizovať na výtoku s kalovou jamou, v zmysle našej požiadavky z územnélro
konania,
_ vzhl'adom na dĺžku priepustu v km 0.077 2O0 - Žiadame na pľiepuste zriadiť revíznu šachtu,
So l29-00 Úpľava jestvujúcich komunikácií
- obnovu poškodenýcll vozoviek ciest II. a lII. ĺ'iedy staveniskovou dopľavou zrealizovať v zmysle dopľacovanéIro
stavebného objektu (februáľ 2019),
- pľed zahájením výstavby Stavebník vypracuje foto, ľesp. video paspott aktuálneho stavu predmetných vozoviek
za účelom zistenia ich stavebnotechnického stavu pľed a po ukotlčení vystavby, za účasti vlastníka a správcu ciest
II. a III. triedy,
-nazáklade monitoľingu porealizácii ceĺej stavby sa komisionálne posúdi aktuálny stav za účasti správcu cesty.
vlastníka, zhotovitel'a. investoľa a pľojektanta a navľhne sa lokalizácia úsekov a ľozsah stavebných prác uľčených na
opľavu poškodených častí vozovky hlavnejej podkladných vľstiev' Následne sa uľčí rozsah sanácie obrusnej vľStvy
vozovky v potrebnom rozsahu l00% jestvujúcej cesty, 30% ložnej vľstvy vrátane GTX a 30% podkladoqých vrstiev
tak, akoje uvedené v projektovej dokumentácii So l29,
- stavebník zabezpeč,í počas celej výstavby potľebné úpravy vozoviek ciest II' a III. triedy v zmysle $ l9 zákona č'
l35/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších pľedpisov
Všeobecne poŽiadavky:
- pľi všetkých stavebných objekĺoch požadujeme pracovné škáry na sýku nového a starého krytu vozovky vyplniť
epoxidovou zálievkou alebo iným pruŽným nepriepustným tmelom,
- káble uložiť pod vozovkou v hítt<e l,5m a pod odvodňovacím zariadením l,2m,
- ľealizáciou stavby nesmie prísť k narušeniu stability cestného telesa a tiež k zhoršeniu odtokoých pomerov ciest,
- stavebník zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese ajeho príslušenstve v dôsledku zanedbania svojich
povinnostívzmysle$9ods.4a5zákonač'1351196lZb.opozemnýchkomunikáciáchavpľípadeichnedodľžania
budeme poŽadovať nápravu škôd.

Stanovisko z hl'adiska v|astníckych vďahov ku kolaudačnému konaniu:
- Pľed vydaním stavebného povolenia investor predloží podpísanú zmluvu o budúcej zmluve na prevod stavebných
objektov do spľávy a vlastníctva Nitľianskeho samosprávneho kraja,
- Po realizácii stavebných objektov stavebník protokoláľne odovzdá objekty zástupcom budúceho vlastníka a spľávcu
stavebných objektov. K preberaciemu konaniu pľedloŽí pľojekt skutočného vyhotovenia stavebných objektov'
vľátane atestov a skúšok zabudovaných mateľiálov, poľealizačrré zameľanie a vypľacovaný geometľichý plán s
vyznačením hraníc pozemkov podl'a vlastníckych pľáv v zmysle Teclrnicloých podmienok TP 0 78 Usporadúvanie
cestnej siete (časť 5 - Stanovenie hľaníc majetkovej správy pozemných komunikácií)'.
- Po nadobudnutí pľávoplatnosti kolaudačného ľozhodnutia stavebných objektov stavebník predloží:
kolaudačné rozhodnutie a protokol o odovzdaní aprevzatí stavebných objektov vlastníkovi a
správcovi cesty,
- podpísanú zmluvu medzi stavebníkom a budúcim vlastníkom o bezodplatnom prevode
stavebných objektov a pozemkov pod nimi vľátane geometľického plánu do vlastníctva Nitľianskeho samosprávneho
kraja.

Na základe uvedeného súhlasíme s vydaním stavebného povolenia na stavbu ,,Cesta I/75 Šaľa - obchvat"
za podmienky, Že vyššie uvedené poŽiadavky budú zapľacované v podmienkach stavebného povolenia
a akceptované pri realizácii stavby'

Regionálna správa a údržba ciestNitľa a.s.' Stľedisko spľávy a údrŽby Nové Zámky,č.145l20l9 zo dťla26.04.2019:
- súhlasí s ľealizáciou stavby ako i s vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu za podmienky Že naše
požiadavky budú zapľacované v podmienkach stavebného povolenia.
Technické a dopravné riešenie:
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- s pľeložkou vodovodll So 5l4-00 pľeloŽka vodovodu v km 0,220 Vetvy B So l04-00 - úsek l - pľeloŽka pľi
okruŽnej kľiŽovatke So l04-02 a úseku - preloŽka pri moste So 2l4_00 v zmysle pľedloženej dokumentácie pľe
stavebné povolenie stavby súhlasíme,
- s technic\im riešením stavebných objektov l04-00 Pľepojenie obchvatu a existujúcej cesty IIl573 v km 4,984 a
l 04-0l Vetva A pľivádzač súhlasíme,
- počas pľác nesmie dôjsť k poškodeniu ani k znečisteniu vyššie uvedenej cesty ajej pľíslušenstva,
_ ľealizáciou pľedmetných pľác nesmie dôjsť k zhoľšeniu odtokouých pomeľov na vyššie uvedenej ceste,
- investoľ v plnej mieľe zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese ajeho pľísluŠenstve v dôsledku zanedbania
svojich povinností.
- za účelom zabezpečenia plynulého a bezpečného výkonu zimnej údržby podl'a opeľačného plánu je ýnlto stanovená
stavebná uzávera všetkých uŽívatel'ov ciest II. a III' tľiedy Nitľianskeho samospľávneho kľaja v termíne od 0l.l2'
do 0l '03' pľíslušného roka, počas ktorej je zakázaná akákol'vek stavebná činrrosť pľi cestách II. a III' tľiedy,
- pľed začatím pľácje potrebné si vyŽiadať všetky potrebné rozhodnutia a povolenia,
- je potrebné si vyŽiadať vy'jadrenie od odboru dopraly a pozemných komunikácií Úľadu Nitľianskeho
Samospľávneho kraja ako vlastníka cesty II/573 v zmysle $ 3d ods. 2 zákona č' 1351196l Zb' o pozemných
komun ikáciách (cestný zákoll),

PľeloŽka vodovodu:
- do spevnenej časti cesty IIl573 nepovol'ujeme Žlaďny zásah,
- kľiŽovanie cesý IIl573 podzemným vedením žiadame ľealizovať kolmo na os vozovky výlučne technológiou
pľetláčania chráničky, pričom horná hrana chľáničky musí byť min. 1,2 pod niveletou vozovky cesty, štartovaciu
a ciel'ovú jamu pre pretláčanie chľáničky situovať mimo teleso cesý, rozmery štartovacích a nlontážnych jám
minimalizovať,
- Vykopy zabezpečiť pľoti zosuvu pažením, pľičom nesmie byť ohľozená stabilita cestného telesa,
- spätnú úpľavu štartovacíclr a montážnych jám vykonať vhodnou zeminou za postupného zhutňovania po vľstváclt
v hr. max. 30 cm v zmysle platnej STN.
- realizáciou stavby nesmie dôjsť k zhoršeniu odtokových pomerov cesý II/573,

Všeobecné podmienky:
- investoľ odsúhlasí so zástupcom správcu cesý každú zmenu vo vzťahu k ceste.
- pri ľealizácii pľác neznečisťovať cestu, prípadné znečistenie bezodkladrre odstľániť,
- pri realizácii pred|oŽených zámerov je potľebné dodľžať zákon č. l35l196l Zb. o pozen'lných komunikáciách v
znení neskot'ších pľedpisov v nadväznosti na vyhlášku č.35l1984 Zb. ako i príslušné STN,
- realizácíou pľác nesmie dôjsť' k poškodeniu konštrukcie vozovky cesty a k narušeniu odtokov,ých pomeľov cesty,
pľípadné poškodenie vozovky alebo iných súčastí cesý musí byť uvedené do pôvodného stavu,
- v súvislosti s realizáciou pľedmetnej stavby za bezpečnosť a plynulosť cestnej pľemávky na pľil'ahlom úseku cesty
II/573 zodpovedá od začaÍia do ukončenia prác investor/stavebník,
- v prípade zásahu do cestnej pľiekopy a odvodnenia cesty, je potrebné po ukončení stavebných pľác uviesť' cestnú
pľiekopu a odvodnenie do funkčného stavu,
- na pľáce v telese cesty poŽadujeme záručnú dobu 60 mesiaôov od ukončenia prác (odo dňa písomného prevzatia
stavebných pľác pracovníkom RSÚC NR, SsÚ NZ). Po dobu trvania záľučnej doby je investoľ/stavebník povinný
pľiebežne a bez meškania odstľaňovať poruchy vzniknuté dôsledkom zásahu do telesa cesý. Záručná doba bude
pľedížená o dobu od písomného uplatnenia ľeklamácie správcom cesty u investoľa do doby opľáv. oprava musí
byť písomne prevzatá. Záľučná lehota neplynie v čase od písomného nahlásenia ľeklamácie po dobu písomného
prevzatia opravy. o čas opravy bude záručná lehota pľedlžená,
- pľed zahájením pľác je stavebník povinný požiadať okľesný úľad Šaľa, odbor cestnej dopľavy a pozemných
komunikácií o vydanie:
- povolenia na pľepojenie obchvatu s cestou I|l573 v zmysle $3b, ods. l. zákona 135l1961 Zb. v znení neskorších
predpisov, pokial'neboli riešené a zakomponované v územnom rozhodnutí.
- uľčenia a umiestnenia dočasného dopravného značenia a dopravných zariaďení na ceste II. triedy'
- po ukončen í pľác prizvať zamestnanca RSÚC Nitra a's.' Stredisko Nové Zámky ku kontrole prác.
o výsledku kontľoly bude vyhotovený písomný zázĺam,
- investor nám oznámi začiatok rcalizácie pľác minimálne 3 dni vopred, spolu s kontakÍom na zodpovednú osobu a
časom realizácie pľedmetnej stavby. Kontak1: peteľ.mľosko@ľsucnz.sk

TÚV SÚD Slovakia s.r.o., č' 1364-0ll2Ol18/GT/oS/R zo dňa 3l.07.20l8:
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- V schválenej technickej konšĺukčnej dokumentácii a v pľedpisoch pouŽiých pľi návľhu a posudzovaní zaľiadenia
nedôjde k zmenám ovplyvňujúcich bezpečnosť posudzovaného zaľiadenia;
- Budú dodľžiavané ustanovenia vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., v znení neskorších pľedpisov. pľedpisy.
technické normy tu upľavené;
-Zaĺiadenie skupiny A, môŽe byť pľevádzkované len nazáklade vykonanej úľadnej skúšky. TÚV SÚD Slovakia
s.ľ'o. ako oprávnená osoba nlôŽe tilto Skúšku vykonať.

SIovnaft, a.s., stanovisko č. 62360120|9l l276 zo dňa 08' l l'2019
K pľedmetnej stavbe nemáme pľipomienky, v oblasti stavebného zámelll podl'a prílohy SLOVNAFT, a.s. nevlastní
ani nepľevádzkuje Žiadne objekry" ani inŽinierske siete'

Transpetrol, a's', vyjadrenie zn. 0l3306l20l9 zo dňa2l.|0.20l9
Pľednletná akcia nezasahuje do ochľanného pásnra ropovodu a nedoýka sa našich záujmov. Znašej Strany nemáme
preto k danej akcii žiadne pľipomienky.

Eustľeam, a.s., vyjadľenie zo dňa l4.06.202l
Pľednletná stavba nezasahuje do ochľanného ani bezpečnostného pásma pľepľavnej siete eustľeam, a's.

Pol'ovnícke zdruŽenie Pľiehľada, Král'ová nad Váhom - stanovisko zo dŕ.a 30.03'202l k vydaniu stavebného
povolenia:
oplotenie cestného telesa obchvatu Šal'a nie je dostatočne dlhé. Ked'že migľačná trasa zveľi kľižuje budúcu tľasu
cestného telesa žiadame obojstľanné oplotenie cesý I/75 Šal'a obchvat v km l,0 260-00 uvedeného v bode 3.49
Dokumentácie na stavebné povolenie začať oď okružnej križovatky. Podl'a kooľdinačného výkresu KMO.000- l '800'
číslo pľílohy C.l .l má oplotenie začínať až od 0,7 kilometľa obchvatu.
Kvôli stavebným prácam' ktoľé budú rušiť zver počas výstavby obchvatu žiadame o umiestnenie dočasného
oplotenia obojstľanne pozdíž cesý Il75 od okružnej kľiŽovatky aŽ po prvú kriŽovatku do obce Kľál'ová nad Válrom.
Naše zmeny žiadame zapracovať do projektovej dokumentácie na vykonanie prác a uviesť v podmienkach
stavebného povolenia a kolaudačného ľozhodnutia'

Rozhodnutie o námietkach' pripomienkach a podmienkach účastníkov konania:
V pľiebehu konania vzniesol námietky účasttrík konallia Ing. Arpád Beneš.

- Námietka účastníka stavebného konania Ing' Arpáda Beneša zo dÍla09'07.202l, doručená na tunajší úrad dňa
13.07.2021:

l) Realizáciou stavby,,Cesta I/75 Šal'a - obchvat" budú dotknuté nehnutel'nosti v mojoIn vlastníctve' resp'
spoluvlastníctve, a to orná pôda v k.ú. Kľál'ová nad Váhom, susediaca priamo s uvedenou stavbou, ako aj orná
pôda' ktoľá bude pľedmetom dočasného a ľočného zábeľu pľedmetnej stavby. Z uvedeného dôvodu Žiadam pri
realizácii stavby o dôsledné dodľŽanie projektom. geometľic$Ími plánmi a zmluvami vymedzeného ľozsahu územia
dočasného a ľočného záberu stavby. V prípade, Že bude nutné rozsah dočasného alebo ľočného záberu stavby
zmeĺiť, resp. ľozšíľiť, žiadam aby bol investor stavby zaviazaný na vykonanie príslušných zmien a doplnenie
nájomných zmlúv, a to ešte pred zahájením užívania zmeneného ľozsahu záberu ornej pôdy. Zárovei žiadam, aby
v pľípade svojvol'nej Zmeny (t' j' bez vedomia a súhlasu dotknuých vlastníkov nehnutel'nosti) rozsahu dočasného
alebo ročného záberu stavby zo strany investoľa, dodávatel'a alebo subdodávateľa, bola takáto svojvol'ná zmena
posudzovaná ako poľušenie stavebného povolenia a pozastavená stavba do doby vykonania príslušných zmien, ľesp.
doplnkov v nájomných zm|uvách s dotknuými vlastníkmi pozemkov.

2) Vzhl'adom na skutočnosť, Že predmetom dočasného a ľočného záberu stavby je najúrodnejšia orná pôda v k. ú.

Kľál'ová nad Váhom, žiaďam o dôsledné dodržanie všethých podmienok uľčených v záverečnom stanovisku MŽP č.
756107-3.4lmlzodňa27.7.2007,RozhodnutiazisťovaciehokonaniaMŽPSR č.9o74/2Ol7-l.7/dj-R zodtn9'l.20l8
a zákona č.220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní pol'nohospodáľskej pôdy. Uvedené sa ýka najmä objektov 80l -00-
Dočasná obchádzka v km 0'100 a stavebných dvorov SD-l a SD-2' ktoré sú navľhnuté na omej pôde. U ýchto
objektov je vel'ké ľiziko, že vplyvom v,ýstavby dôjde na nich k degľadácii pol'nohospodáľskej pôdy najmä zhutnením
a kontamináciou. U dchto objektov je nutné vykonať skývku ornice v zmysle PD a zriadiť dočasné spevnené
plochy, ktoré musia byť zabezpečené pľoti úniku nebezpečných látok do pôdy a spodnej vody. pľetože vplyvonr
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prevádzlgl stavebných stľojov a cestnej dopľavy hľozí ich korrtaminácia, pľičom toto ľiziko nie je moŽrré vylťrčiť'
žiadnyllli opatreniami. Takáto kontaminácia pôdy a spodnej vody by mala za následok tľvalé znehodnotenie pôdy
a teda nemožnosť uŽívať ju doteľajším spôsobom.

Zároveň po ukončení qýstavby je nutné vykonať kompletnú spätnú ľekultiváciu všetkých, dočasne zabľaých
plôch. Pľitonr je nutné zobrať do úvahy stav ýchto pozenrkov pred zahájením stavby, tj. ich bonitovanÚr pôdno-
ekologickú jednotku' ktoľá vyjadľuje kvalitu a hodnotu pľodukčno-ekologického potenciálu pol'nohospodáľskej
pôdy na danom mieste. V pľípade, Že vplyvom vystavby pľíde k takej degradácii uvedených pozemkov, ktoľá bude
mať za následok obmedzenie, pľipadne aj znemožnenie iclr d'alšieho pouŽitia na pol'nolrospodáľsku pľodukciu.
čoho dôkazonr bude Zn1ena ich bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky po výstavbe, Žiadam v povolení zaviazať
investora ku kompenzácii pľípadnej stľaý hodnoty dotknuých pozemkov' spôsobených výstavbou.

3) Časť existujúcej cesý I/75 od novonavľhovaného kruhového objazdu v k. ú. Kľál'ová nad Váhom smeľom k
obci v dlŽke cca 200 m. tj. časť objektu l 02-00-Pľipojenie existujú cej C.I/75 v knl 0,400, má byť v ľámci stavby
zľušená. V zmysle technickej spľávy k projektu: 

',Pôvodná 
komunikácia sa zľuší a pľiestor sa zrekultivuje a odovzdá

pol'nohospodáľom" (?) Jedná sa o paľcely ľegistľa C č.:3067l6,3067ll7l,3067ll70,3067ll69,3067ll68,3067ll67,
3067/l66,3067/l65,3067ll64,3067/l63,3067l162 a 3067/l6l, v súčasnosti vedené ako zastavaná plocha. Tieto
parcely sú však viac ako 40 ľokov zabľaté existujúcou cestou I/75, pľičonl pozemky pod touto častou cesty neboli
doterazzo strany investoľďštátu majetkovoprávne vysporiadané. Vyše 40 ročným užívaním uvedených pozemkov na
pľevádzkovanie cesý došlo k nenávľatrrej stľate oľnej pôdy pod uvedenou častou cesý. Pľitom oľná pôda pľedstavuje
neobnovitel'ný príľodný zdľoj, ktoý má zo strany štátu osobitnú ochľanu, zaručenú ústavou SR. Z uvedenélro dôvodu
je vrátenie ornej pôdy pôvodnýnl nrajitel'onr, ľesp. ,,odovzdanie pol'nohospodárom" (?) po demolácii uvedenej časti
cesty nemožné,pľetože ľealizáciou uvedenej cesý ajej dlhodobým pľevádzkovaním došlo k úplnej a neobnovitel'nej
stľate oľnej pôdy pod cestou. Keďže oľná pôda sa nedá vyľobiť ani vytvoľiť, Žiadnymi opatľeniami nie je moŽná
obnoviť pôvodný stav pozenrkov pod cestou. Pľitom projekt konkľétne ani neľieši spôsob a ľozsah odstľánenia
tejto časti cesty ajej ľekultiváciu. ale ibajednou vetou konštatuje, že: ,,Pôvodná komunikácia sa zľuší a pľiestor sa
zrekultivuje a odovzďá pol'nohospodárom." Alcym spôsobom sa má cesta ľušiť, rekultivovať' pľiestor a čo znamená
odovzdanie pol'nohospodáľom' pľojekt vôbec nerieši. V časti pľojektu,0l0_00 Demo|ácie Sa o tomto úseku nič
neuvádza, ľovnako ako v časti projektu 021-00 Spätná rekultivácia' Argumentácia stavebného úľadu, Že biologická
ľekultivácia bude zahľnutá v dokumentácii na realizáciu stavby je nepľijatel'ná, nakol'ko úlohou stavebného konania
je stanoviť podmienky realizácie stavby a odsúhlasiť' realizačný projekt stavby, ktoý však uvedetré oblasť konkľétne
nerieši.

Investoľ zároveň neuvádza skutočnosť, že uvedené parcely patria konkrétnym vlastníkom. a k ich záberu v čase
výstavby cesty došlo bez vedomia a súhlasu ich vlastlríkov. Uvedená stavba bola postavená protipľávne, t. j'
bez stavebného povolenia a je uŽívaná tiež protiprávne, nakol'ko cesta nemá vydané kolaudačné rozhodnutie.
Rovnako, ako pľotiprávne právny predchodca investora v minulosti postavil túto cestu, chce investor pľotipľávne
v rámci tohto konania uvedenú časť cesý zrušiť. Investoľ nedisponuje súhlasom vlastníkov pozemkov s búľaním
na nich postavenej cesty, nakol'ko táto skutočrrosť v nájomných zmluvách s majitel'mi nie je uvedená' Investoľ
pľotiprávne zabľal pred viac ako 40 rokmi ornú pôdu vtedajších vlastníkov, postavil na nej nepovolenú stavbu-
cestu, túto dlhodobo neoprávnene užíval a v súčasnosti ju chce zrušiť-zbúľať' pľitom vo vzťahu k vlastníkom
pozemkov sa tvári akoby sa uplynulých 40 ľokov s ich pôdou nič nedialo. Na základe uvedeného návľhu by pôvodní
majitelia po ýstavbe,,dostali naspäť" svoju pôvodnú pôdu' ktorá je však jej dlhodobým neopľávneným užívaním
zo Strany štátu prevádzkovaním cesty úplne znehodnotená. Z uvedených dôvodov Žiadan o majetkovopľávne
vysporiadanie uvedených pozemkov formou ich odkúpenia investorom a o poskytnutie pľimeľanej náhrady za ich
nezákonné zabtaÍie, dlhodobé neoprávnené užívanie azaich znehodnotenie. Navrhované vysporiadanie dlhodobého
nezákonného záberu uvedených pozemkov žiadam vykonať najneskôľ do kolaudácie navľhovanej stavby. Zároveťl
žiadam, aby vyspoľiadanie dlhodobého nezákonného záberu uvedených pozemkov bolo podmienkou vydania
rozhodnutia o užív aní stavbv.

Špeciálny stavebný úrad námietky účastníka konania zan'lietaako nedôvodné

Žiadatel' je na základe ustanovenia $ 4 odst.l písm. a) sadzobníka spľávnych poplatkov zákonaNR SR č.l45llg95
Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskoľších pľedpisov oslobodený od zaplaterria spľávneho poplatku
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odôvodnenie

Stavebník Slovenská spľáva ciest, Itlvestičná ýstavba a spľáva ciest, Miletičova l9.820 05 Bľatislava (ďalej
,,stavebník"),podaldňal9.05.202l naokresnýúľadNitra,odboľcestnejdopravyapozemnýchkomunikácií(d'alej
,'špeciálny stavebný úľad"), Žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby: ,,Cestal/1 5 Šal'a- obchvat" od km 0,000
do km 3,000 v ľozsahu stavebných objektov uvedených vo v}iľokovej časti tohto ľozhodnutia'
Podl'a ust. $ 6l ods' l stavebného zákona stavebný úľad oznámi začatie stavebného konania dotknuým otgánom,
všetkým známynt účastníkorn a naľiadi Úrstne pojednávanie spojené s nliestnytrr zisťovaním. Súčasne ich upozoľní, že
svoje námietky môžu uplatniť najneskoršie pľi ústnont pojednávaní, inak' že Sa na ne nepľihliadne. Na pľipomiený
a námietk7, ktoľé boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri pľeľokúvaní územného plánu zóny,
sa nepľihliada. Stavebný úľad oznámi začatie stavebného konania do 7 dní odo dňa, ked'je žiadosť úplná.
Podl'a ust. $ 6l ods.2 stavebného zákona od nliestneho zisťovania, prípadne aj od ústneho pojednávania môže
stavebný úrad upustiť, ak sú mu dobľe známe pomery staveniska a Žiadosť poskynrje dostatočný podklad pre
posúdenie navľhovaIrej stavby.
Podl'a ust. $ 6l ods. 3 dľuhá veta stavebného zákona ak stavebný úrad upustí od ústneho pojednávania, určí, dokedy
môŽu účastníci rrplatniť námietky, a upozorní ich,že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne.

Špeciálny stavebný úrad kópiu žiadosti o stavebné povolellie zo dňa l9'05.2O2l zveľejrril listom č. OU-NR-
OCDPK-2021/022457 zo dŕľa.20'05.202l, spolu s údajrni o spľístupnení ľozhodnutia zo zist'ovacielro konania č.
9o'I4/2017-l.7/dj-R zo dÍla 09'0l.20l8, pľávoplatné dňa 1 5.02.2018 a záveľečného stanoviska č.756107-3.4lml zo
dňa27.07.2007 na úľadnej tabuli oÚ Niffa, webovom sídle oÚ Nitľa, CUET na stľánke www.slovensko.sk v časti
úľadná tabul'a do pľávoplatnosti stavebného povolenia.

Špeciálny stavebný úrad preskúmal podanie stavebníka a v súlade s ustanovením $ 6ĺ ods.l, ods.3 a ods.4
zákona č' 50/l 976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poľiadku (stavebný zákon) v znení neskorších pľedpisov
vydal oznámenie o začatí stavebného konania pod číslom OU_NR-OCDPK-20211022457-002 zo dňa l6.06.202l s
upustením od nliestnelro zisťovania a ústneho konania, nakol'ko sú mu dobľe známe pomery staveniska.
Účastníci konania mohli svoje námietky uplatniť najneskôľ do 7 dní odo dňa doľučenia tohto oznámenia, inak sa na
ne v zmysle $ 6l ods'3 stavebného zákona nepľihliadne.
K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní sa neprihliada.
V rovnakej lehote mali moŽnosť oznámiť svoje stanoviská i dotknuté oľgány ($ 6l ods. 6 stavebného zákona).

Ing. Arpád Beneš si ako účastník konania v lehote uľčenej stavebrrým úľadom uplatnil nasledujúce námietky:

l) Realizáciou stavby 
',Cesta 

I/75 Šaľa _ obchvat" budú dotknuté nehnutel'nosti v mojom vlastníctve' resp.
spoluvlastníctve, a to orná pôda v k'ú. Král'ová nad Váhom, susediaca priamo s uvedenou stavbou, ako aj orná
pôda' kĺoľá bude predmetom dočasného a ročného záberu pľedmetnej stavby' Z uvedeného dôvodu Žiadam pľi
realizácii stavby o dôsledné dodľŽanie pľojektom, geometrickýlni plánnli a zmluvami vymedzeného ľozsahu územia
dočasného a ľočného záberu stavby. V prípade, Že bude nutné rozsah dočasného a|ebo ročného záberu stavby
zmeniť, resp. rozšíľiť, žiadam aby bol investor stavby zaviazaný na vykonanie príslušných zmien a doplnenie
nájomných zmliv, a to ešte pred zahájením užívania zmeneného ľozsahu záberu oľnej pôdy. Zároveň žiadam, aby
v pľípade svojvol'nej Zmeny (t. j.bez vedomia a súhlasu dotknuých vlastníkov nehnutel'nosti) rozsahu dočasného
alebo ročného záberu stavby zo Strany investoľa, dodávatel'a alebo subdodávatel'a, bola takáto svojvol'ná zmena
posudzovaná ako porušenie stavebného povolenia a pozastavená stavba do doby vykonania pľíslušných zmien, ľesp.
doplnkov v nájomných zmluvách s dotknuými vlastníkmi pozemkov.

Vyjadľenie špeciálneho stavebného úradu:
PoŽiadavka účastníka konania je riešená v bode l ' záväzných podmienok tohto ľozhodnutia, ako aj vo vyjadľeniach
dotknuých orgánov a v projektovej dokumentácii. Stavebník je povinný uskutočňovať stavbu podl'a oveľenej
projektovej dokumentácie, ktorá tvorí súčasť tohto rozhodnutia. Prípadne zmeny stavebník nemôže uskutočniť bez
pľedchádzajúceho súhlasu špeciálneho stavebného úradu.

2) Yzhl'adom na skutočnosť, že predmetom dočasného a ročného záberu stavby je najúrodnejšia orná pôda v k. ú.
Kľál'ová nad Váhom, žiadam o dôsledné dodrŽanie všethých podmienok určených v záverečnom stanovisku MŽP č.
7 56107-3 '4lml zo dňa 27 .7 .2007 . Rozhodnutia zisťovacieho konania MŽP SR č. 9074/20 l 7- l .7/dj-R zo dňa 9. l .20l 8

a zákona č.220/2004 Z. z. o ochrane avyuŽívaní pol'nohospodáľskej pôdy. Uvedené sa ýka najmä objektov 80 l -00-
Dočasná obchádzka v km 0,100 a stavebných dvorov SD-l a SD-2, ktoré sú navrhnuté na omej pôde. U ýchto
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objektov je vel'ké ľiziko, že vplyvom výstavby dôjde na nich k degľadácii pol'nohospodáľskej pôdy najmä zhutnením
a kontamináciou. U ýchto objektov je nutné vykonať skývku oľnice v zmysle PD a zriadiť dočasné spevnené
plochy, ktoré musia byť zabezpečené pľoti úniku nebezpečných látok do pôdy a spodnej vody, pľetoŽe vplyvonl
prevádzky stavebných strojov a cestnej dopravy hľozí ich kontaminácia, pľičom toto riziko nie je možné vylúčiť'
Žiadnymi opatľeniami. Takáto kontaminácia pôdy a spodnej vody by malaza následok tľvalé znehodnotenie pôdy
a teda nemožnosť uŽívať ju doteľajšírn spôsobom.

Zároveň po ukončení výstavby je nutné vykonať kompletnú spätnú ľekultiváciu všetkých, dočasne zabraých
plôch. Pľitom je nutné zobrať do úvahy stav ýchto pozemkov pľed zahájením stavby. tj. ich bonitovanťt pôdno-
ekologickťr jednotku, ktoľá vyjadruje kvalitu a hodnotu produkčno_ekologického potenciálu pol'nohospodáľskej
pôdy na danom mieste. V prípade, Že vplyvom ýstavby pľíde k takej degľadácii uvedených pozemkov. ktoľá bude
mať za následok obmedzenie, pľipadne aj znemoŽnenie ich ďalšieho použitia na pol'nohospodársku pľodukciu,
čoho dôkazonr bude Zn]ena ich bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky po ýstavbe, Žiadam v povolení zavlazať
investoľa ku kompenzácii pľípadnej straý hodnoty dotknuých pozemkov, spôsobených výstavbou.

Vyjadrenie špeciálneho stavebného úľadu:
Stavba obchvatu, ktorého jednou z úloh je vyčlenenie tľanzitnej a nákladnej dopľavy z intľavilánov mesta a obcí.
ým, že vedie mimo zastavanej časti, vyŽaduj e zábery pľevaŽne po|'nohospodáľskej pôdy.
Umiestnenie polohy stavebných dvoľov a obchádzkovej cesý (So 80l-00)je navrhnuté v súlade s predpokladaným
postupom výstavby tak, aby boli mininlalizovane pľepľavné vzdialenosti, aby sa nachádzali v blízkosti hlavných
objektov stavby' pri ktoých pľedpokladáme hlavný pľesun mateľiá|ov a potrebu plôch pľe montáž (konkľétne most
cez Yáh) a aby bola zaIučená bezpečná pľevádzka na ich ploche. SlÍržia pľevaŽne pľe umiestnenie stavebných
mateľiálov, konštrukcií a ako montážny pľiestoľ.
Stavebník je povinný dodľžať pľi úpľave stavebných dvoľov podmienky ich realizácie uvedené v záverečnom
stanovisku MŽP SR č.7 56/07-3 '4lml zo dťa 27 .7.2OO7, t. j. ,,Stavebné dvory zriaďovať na spevnených plochách so
zabezpečením skladov a mechanizmov proti úniku nebezpečných látok". Stavebník je povinný uskutočňovať stavbu
v súlade s podmienkami uvedenými v tomto ľozlrodnutí ako aj s prís|ušnými právnymi pľedpisnli tak, aby nebola
ohrozená kvalita pôdy. povľchových a podzemných vôd.
Súčasťou projektovej dokumentácie je aj objekt spätnej rekultivácie plôch dočasne odliatých z PPF. Spätlrá
rekultivácia sa uskutoční po realizácii stavby. Pôda bude navrátená do pol'nohospodárskelro pôdneho fondu
(vlastníkonl a uŽívatel'om) za účasti oľgánu ochľany PPF oU Šal'a, PLo.
Podmienky a požiadavky sú v projektovej dokumentácii zapracované a zhotovitel' stavby bude ich plnením
zaviazaný.
PoŽiadavku na kompenzáciu z titulu pľípadnej stľaty hodnoty pozemkov je moŽné ľiešiť po ukončení stavby, a to
na základe zna|eckého posudku, ktoý zabezpečí vlastník.

3) Casť existujúcej cesý I/75 od novonavrhovaného kruhového objazdu v k. ú. Kľál'ová nad Váhom smeľom k
obciv dlžke cca200 m. tj. časť objektu l02-00-Pripojenie existujúcejC'Il75 v km 0,400, má byťv ľámci stavby
zrušená. V zmysle technickej spľávy k projektu: ,,Pôvodná komunikácia sa zľuší a priestor sa zrekultivuje a odovzdá
pol'nohospodáľom" (?) Jedná sa o parcely ľegistra C č.:306716,3067l17l,3067l170,3067l1'69,3067ll68'3067ll67,
3067/166,3067/l65,3067/164,306'1l163,306'7l162 a 306'lll61, v súčasnosti vedené ako zastavaná plocha. Tieto
parcely sú však viac ako 40 rokov zabraté existujúcou cestou I/75, pričom pozemky pod touto častou cesý neboli
doterazzo strany investorďštátu majetkovopľávne vyspoľiadané. Vyše 40 ročným uŽívaním uvedených pozemkov na
prevádzkovanie cesý došlo k nenávratnej strate ornej pôdy pod uvedenou častou cesý. Pľitom oľná pôda predstavuje
neobnovitel'ný prírodný zdroj, ktoý má zo strany štátu osobitnú ochľanu' zaručenú ústavou SR' Z uvedeného dôvodu
je vrátenie oľnej pôdy pôvodným majite|'om, resp. ,,odovzdanie pol'nohospodárom" (?) po denlolácii uvedenej časti
cesty nemožné, pľetože realizáciou uvedenej cesý a jej dlhodobým pľevádzkovaním došlo k úplnej a neobnovitel'nej
strate ornej pôdy pod cestou. KeďŽe orná pôda sa nedá vyľobiť ani vytvoriť, žiadnymi opatreniami nie je možná
obnoviť pôvodný stav pozenrkov pod cestou. Pľitom pľojekt konkrétne ani neľieši spôsob a rozsah odstľánenia
tejto časti cesty a jej rekultiváciu, ale iba jednou vetou konštatuje, že: ,,Pôvodná komunikácia sa zruší a priestor sa
zľeku|tivuje a odovzdá pol'nohospodáľom." Alcým spôsobom sa má cesta ľušiť, rekultivovať' priestor a čo znamená
odovzdanie pol'nohospodáľom, pľojekt vôbec neľieši' V časti pľojektu,0l0-00 Demolácie sa o tomto úseku nič
neuvádza, ľovnako ako v časti pľojektu 02l-00 Spätná rekultivácia. Aľgumentácia stavebného úradu, že biologická
rekultivácia bude zahľnutá v dokumentácii na realizáciu stavby je nepľijatel'ná. nakol'ko úlohou stavebného konania
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je stanovit'podmierlky rcalizácie stavby a odsúhlasiť' realizačný pľojekt stavby, ktoý však uvedené oblasť korrkľétne
neľieši'
Investoľ zároveň neuvádza skutočnosť, že uvedené paľcely patria konkľétnym vlastníkom. a k ich zábeľu v čase
výstavby cesý došlo bez vedomia a súhlasu ich vlastníkov. Uvedená stavba bola postavená protipľávne, t. j.
bez stavebného povolenia a je uŽívaná tieŽ pľotipľávne, nakol'ko cesta nemá vydané kolaudačné rozhodnutie.
Rovnako, ako protiprávne pľávny predchodca investoľa v minulosti postavil túto cestu' clrce investoľ protipľáVne
v ľámci tohto konania uvedenú časť cesty zrušiť. Investoľ nedisponuje súhlasom vlastníkov pozemkov s búľaním
na nich postavenej cesty, nakol'ko táto skutočnosť v nájomrlých zmluvách s majitel'mi nie je uvedená. Investoľ
pľotipľávne zabľal pľed viac ako 40 rokmi oľnú pôdu vtedajších vlastníkov. postavil na nej nepovolenú stavbu-
cesťu, túto dlhodobo neoprávnene užíval a v súčasnosti ju chce zľušiť-zbúrať, pľitom vo vzťahu k vlastníkonl
pozemkov sa tváľi akoby sa uplynulých 40 ľokov s ich pôdou nič nedialo. Na základe uvedeného návľhu by pôvodní
majitelia po výstavbe,,dosta|inaspäť" svoju pôvodnú pôdu' ktoľá je však jej dlhodobým neopľávrreným uŽívaním
zo stľany štátu pľevádzkovaním cesťy úplne znehodnotená. Z uvedených dôvodov žiadanl o majetkovopľávne
vyspoľiadanie uvedených pozemkov formou ich odkúpenia investorom a o poskytnutie primeranej náhrady za ich
nezákonné zabratie, dlhodobé neoprávnené uŽívanie azaich znehodnotenie. Navľhované vyspoľiadanie dlhodobého
nezákonného záberu uvedených pozemkov Žiaďam vykonať najneskôľ do kolaudácie navľhovanej stavby. Zároveŕ'l
žiadam, aby vyspoľiadanie dlhodobého nezákonného záberu uvedených pozemkov bolo podmienkou vydania
ľozhodnutia o užív aní stavby.

Vyjadľenie špeciálneho stavebného úľadu:
odstránenie opusteného úseku cesý |l75 je súčasťou objektu So l02-00 Pripojenie existujúcej cesý I/75 v km
0,400, nie objektu So 0l0-00 Demolácie' Podmienky pľe vykonanie spätnej rekultivácie sú uvedené v pľílohe H l.4
Pľojekt spätnej ľekultivácie dočasných zábercv PPF v k. ú. Král'ová nad Váhom, ktoľá bola vypracovaná odborne
spôsobilou osobou. Spôsob a podmienky rcalizácie spätnej ľekultivácie bol posúdený, okrem iného, aj otgánom
oclrľany pol'nohospodáľskej pôdy PLo v Šali a podmienky sú uvedené v rozhodnutí o odňatí pôdy z PPF.
Pochybnosti účastníka konania o kvalite odovzdávanej pôdy nesúvisia so spôsobom rekultivácie.
K námietke účastníka konania, v ktoľej žiada o majetkovopľávne vyspoľiadanie pozemkov pod opusteným úsekom
cesý I/7 5 špeciálny stavebný urad uvádza, Že táto otázka nie je pľedmetom tohto konania. V prípade, ak sa účastník
konania cíti ukrátený na svojich pľávach (neopľávnené užívanie existujúcej cesÍy |/75 stavebníkom) je oprávnený
obrátiť sa so žalobou na pľíslušný súd.

Podl'a ust' $ l40 stavebného zákona ak nie je výslovne ustanovené inak. vďalrujú sa na konanie podl'a tohto zákona
všeobecné pľedpisy o správnom konaní.
Podl'a ustallovenia $ 32 ods. l správneho poľiadku spľávny oľgánje povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a
zaým účelom si obstaľať potľebné podklady pre rozhodnutie. Pritom rlie je viazaný len návľhmi účastníkov konania'
Stavebný úľad pľi vydaní rozhodnutia vychádzal z dostatočne zisteného skutkového Stavu veci a ľozhodnutie vydáva
aŽ po predloŽení všetlcých dokladov.
Podl'a ustanovenia $ 46 spľávneho poľiadku rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi
pľedpismi, musí ho vydať orgán na to pľíslušný, musí vychádzať zo spol'ahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať
predpísané ná|eŽitosti. Stavebný úrad vydal predmetné ľozhodnutie v súlade s citovaným ustanovením správneho
poriadku.

V konaní boli pľedložené stanoviská dotknuých orgánov. Z ýchto stanovísk a rozhodnutí nevyplynuli žiadne
negatívne alebo protichodné závery k zhotoveniu stavby alebo závery o tom, že by uskutočnenie stavby malo nrať
negatívny vplyv na Životné prostredie. Pľáve naopak, dotknuté orgány vyslovili svoj súhlas s realizáciou stavby a
ich závery nie sú protiľečivé ani navzájom sa vylučujúce. Podmienky účastníkov konania boli doriešené tak, ako
je to uvedené vyššie.
Stavebný úrad podmienky, kĺoré vyplynuli zo záväzných stanovísk, stanovísk a vyjadľení zahrnul do podmienok
stavebného povolenia.

Špeciálny stavebný úrad, v uskutočnenom stavebnom konaní preskún-ral žiadosť stavebníka o vydanie stavebnélro
povolenia z hl'adísk uvedených v ustanovení $ 62 zákona č' 50ll976 Zb. posúdil stanoviská účastníkov konania a
zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti. ani nepľimeľane obmedzené či ohľozené pľáva
a opľávnené záujmy účastníkov konania.

Projektová dokumentáciu'píňa obecné technické poŽiadavky
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Ku Žiadosti o vydanie stavebnélto povolenia boli pľedloŽené :
_ 3x projektová dokunlentácia stavby
- dokumentácia pre majetkovopľávne vyspoľiadanie a ďalšie doklady :

Geometľichi plán č. 36315583-025-2012 zo dňa 23.0l .20l3' podklad navzaÍYáťanie nájomných zmlťlv
Geometľický plán č' 363ĺ5583_024-2012 zo dňa 09.04.20l3, overený pod. č. 2l/2013 dňa 08.08.20l3.
Geometľick'ý plán č. 363 l 5583_ l 0l -2012 zo dňa 09.04.2013, oveľený pod. č. 35912013 dňa 08.08.20l 3

Geometric\ý plán č. 363 l 5583- l 02-z0l2 zo dŕ' 09.04.2013, oveľený pod. č. 36012013 dňa 08.08.20l 3

Geometľický plán č. 363l5583- l 11-2012 zo dŕa 09'04.20 |3, oveľený pod. č. 36l 12013 dňa 08.08.20l3
Geometricloý plán č. 363 l 5583-030-20l 2 zo dŕn l6.l 0.20l 2, overený pod' č. 423/2012 dňa l 8.0l .20l 3

Geometľiclaý plán č. 363l5583-03l-2012 zo dňa 13.l2'20l2, podklad na uzatváľanie nájomných zmlúv
Špeciálny stavebný úrad vybral lisý vlastlríctva:
_ Výpis z listu vlastníctva č' 2217 - parcely registľa C _ katastrálne územie Dlhá nad Váhom
- Výpis z listu vlastníctva č. 3468 - paľcely ľegistľa C - katastľálne územie Král'ová nad Váhonl
Stanoviská a vy'jadrenia dotknuých olgánov:
- Kľajský stavebný úľad Nitľa_ uľčenie mesta Šaľa za stavebný úľad pľe vydanie ÚR- 1ist e . KSUNR-2009-1O79-0O2
zo dňa l8.ĺ l.2009
- Rozhodnutie o unriestnení stavby vydané Mestom Šal'a pod č.4043/2010-3 zo dňa 2ó.0l.20ll, pľávoplatné
03.03.20ll. naposledy pľedížené ľozhodnutím Mesta Šal'a pod č. 04845l2Ol6ls|J/O4293 zo dňa 28.ll.20l6 s
právoplatnosťou zo dňa 28'l2.2016
- Rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia vydané Mestom Šaľa pod č. 11o34/2Ol8/SUi2 l 78 zo dňa 2 l '6.20 l 8'
pľávoplatné dňa 8. l 0.20 l 8

- Záverečné stanovisko MŽP SR č' 756/07-3.4lml zo ďňa27 
"7 

'2OO7
- Rozhodnutie MŽP SR, sekcia enviľonmentálneho hodnotenia a odpadového hospodáľstva, odboľ posudzovania
vplyvov na ŽP vydané v zisťovaconr konaní č. g074l2ol7-1 .'l ldi-R zo dňa 9.l .20l 8, pľávoplatné l 5. 2. 20l 8

- Záv'ázné stanovisko MŽP SR č. 40l20zl-1.7lac 33921/2021 zo dňa23'06'202l
- Rozhodnutie oÚ Nitra, odbor SoŽ, oad. Švs a vybľaných zložiekŽv kraja č_ oU-NR-osZP2-2Ol9l009ll6 zo
dňa 22.7 .2019 - posúdenie navrhovanej činnosti podl'a $ l6, ods.6, písm' b) vodného zákona
_ Rozhodnutie oÚ Šaľa' PLo č. oÚ_SA-PLo-20191002467-2 zo dia08.o2.20l9, pľávoplatné l l.3.20l9 o tľvalonr
a dočasnom vyňatí pôdy zLPF pre k. ú. Krá|'ová nad Váhom, Dlhá nad Váhom. Šaľa. Tľnovec nad Váhom
- oprava č. oU-SA-PLo-2Ol9l002467-4 zo dňa 29.04.2019 chyby v písaní rozhodnutia č. oÚ-SA-
PLo-20l 91002467-2 zo dňa 08.02.20l 9, ktoľé nadobudlo právoplatnosť l l .03.20l9
- okresný úľad v Šali, Pozemkový' a lesný odboľ - záväzné stanovisko k práci v ochrannom pásme lesa č' oU-SA-
PLo-z020/007 477 -2 zo dňa l 2'l 1 .2020
- Rozhodnutie oÚ Šaľa' PLo o tľvalom odňatí pôdy z PPF č. OU-SA-PLO-2}l9loo7460-3 zo dňa l0.l0.20l9,
právoplatné 22.l0.2019 pľe katastrálne územie Kľál'ová nad Váhom
- Rozhodnutie oÚ Šal'a, PLo o dočasnom odňatí pôdy zPPF (3 -ľočný záber)č. oU-SA-PLo-2020/o00846-5
zo dňa '12.02.2020 pľávoplatné l3 '2.2020 pre katastrálne územie Král'ová nad Váhom a zmena vydaná oU Nitľa'
odboľom opľavných pľostľiedkov č. oU-NR-ooP6-2020l017644 zo dňa 3.8.2020
- oprava č. OU-SA-PLO-2020/0008446-5 zo dŕra 18.02.2020 chyby v písaní rozhodnutia č. OU-SA-
PLo-2020l000846-5 zo dňal2.02.2020, pľávoplatné l 1.3.2019. ktoré nadobudlo právoplatnosť l3.02'2020
- Stanovisko oÚ Šal'a, PLo k záberu pôdy z PPF do 25 m2 č. OU-SA-PLC.-20191007460-2 zo dňa 9. l0.20l9 pre
k. ú. Král'ová nad Váhom
- Rozlrodnutie - súhlas oÚ Šaľa' oSŽB oPK na v'ýrub stľomov č. oU_SA-osZP-2019/003433_l0 zo dňa 25.4.2019,
pľávoplatné 13.5.2019
- Rozhodnutie - súhlas oÚ Nitra, oCDaPK na výrub stľomov č.OU-NR-OCDPK-20l9/03339l zo dňa 03.09.20l9,
právoplatné 27.9.2019
- Rozhodnutie - súhlas oÚ Šal'a, oCDaPK na výrub Stromov č.OU-SA_OCDPK-20l9/00520 ĺ -R zo día 17 ' 6.2olg,
pľávoplatné l l.07.2019
- Rozhodnutie - súhlas oÚ Šal'a, oSŽP na výľub stromov č'oU-SA-osZP-202l/oo23o3-7-Žiš zo dňa 18.05.202l,
právoplatné 03 .06.202 l

- Povolenie na osobitné uŽívanie vôd - oU Šal'a, oSŽP č. oU-SA-osŽP-2O2olOO3g2O-4-Žiš. zo dÍla 04'06.2020,
právoplatné 29.6.2020
- okľesný úľad v Nitľe, oCDaPK - uľčenie tľvalého dopravného značenia - č. OU-NR-OCDPK-20l9/038885 zo
dňa 28.8.20l9
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- okľesný úľad v Nitľe, oCDaPK - uľčenie dočasného - pľenosného dopľavrrého značenia - č. OU_NR-
OCDPK-2Ol 9l0l8332 zo dňa 7.5'2019
- okľesný úľad v Šali, oCDaPK - určenie tľvaĺého dopľavného značenia- č. OU-SA-OCDPK-20l9/00663 5 zo dňa
t8.9.2019
_ Mesto Šaľa-súhtas podl'a $ l20 vydaného vsúlade s $ l40bstavebného zákonaav zmysle $l6, ods.l, ods.5 a
6 cestného zákona č. 17231/2018lsul4728 zo dňa 2l .l l .20l 8

- okľesný úrad Šal'a' oCDaPK _ záväzné stanovisko v zmysle $ l40 b stavebného zákona a v zmysle $l6, ods.l'
ods. 5 a 6 cestného zákona č. oU-SA-oCDPK/20l9l004657-ZS-SK zo dňa l0.5'20l9
_ okľesný úrad Šal'a, odboľ staľostlivosti o Žp - vyjadľenie podl'a $ 28.l zákona o vodách a $ l40b stavebnélto
zákona č. OU-SA-OSZP -20191006827-2 zo dtla22.08.2019
- obec Kľál'ová nad Váhom - záväzné stanovisko k vydaniu stavebného povolenia č,. 136812018 zo dňa l 8. 9. 20l 8
_ obec Dlhá rrad Váhom - záväzné stanovisko k vydaniu stavebného povolenia č' 338l20l8-002lGa zo dňa2. l0'
201 8
_ Úľad Nitľianskeho samosprávneho kľaja - lyjadrenie k DSP a vydaniu stavebného povolenia č. CS 258/20lg, CZ
l1235/2019 zo dňa 16. 4.2019
- okľesný úľad Šal'a, odboľ starostlivosti o ŽP _ vyjadrenie podl'a $ 27 ods.l, písm. a), b) zákorra č.364/2004 Z' z.
o vodách a $ l40b stavebnéIlo zákona č. oU-SA-osZP-2019l006830-2 zo dňa22..08.2019
_ okľesný úľad Šaľa, odbor staľostlivosti o Žq oľr - vyjadľenie č. oU_SA-osZP-2Ol9/006566-2 zo dňa 12 8.2020
- okľesný úľad Šal'a, odbor starostlivosti o Žv, odpaďy - vyjadľenie č. oU-SA-osZP-2Ol9/0O63l4-2-or. zo dňa
22.8.2019
- Ministeľstvo obľany SR, Úrad správy majetku štátu, Agentúľa správy majetku Bľatislava -vy'jadrenie č'
A SM-4 l - l 46 7 12020 zo dňa 18 jtna 2020
- Ministerstvo obľany SR, sekcia ľiadenia obrany, ýstavby ozbrojených sí| a obľanného plánovania- vyjadľenie
č.SEKRO-74-70/20l8-odVoSaoP zo dňa 7. 9. 2018
- Regionálny úľad veľejného zdľavotníctva so sídlom v Nitľe _ záväzné stanovisko č. HZP|Alz0l8l0l065 zo dňa
4. 4.2018
- Slovenský pozemkový fond, regionálny odboľ Nové Zámky _ vyjadrenie k vyňatiu pôďy z PPF' LPF a vydaniu
stavebného povolenia č. SPFS27023lz018-z zo dťla 23. l0. 20l8
- Kľajsky pamiatkov'ý úrad Nitra - odboľné stanovisko č. KPUAIR_20l8l8566-z/29878lGro zo dňa 17. 04.20l 8 a
ľozhodnutie č. NR_l0/l l52-4l6536lPat zo dňa 29.7 '2010
- Ministeľstvo dopravy a výstavby SR, sekcia vodnej dopľavy _ stanovisko k technickému riešeniu mosta So 202-00
Most na cste I/75 nad Váhom - č. 06820120 l g/svD/l 0735 zo dňa 05.02'20 l 9

- okľesné ľiaditel'stvo hasičského a záchranného zboru v Nitre - stanovisko na účely stavebného povolenia
- okľesný úľad v Ša|i, odboľ kľízového riadenia _záväzné stanovisko k PD a k vydaniu stavebného povolenia- č.

OU-SA_OKR-20 19 /00597 l -2 zo dňa 25.7 .20 19

- Pol'ovnícke zdruŽenie Pľiehrada - stanovisko k vydaniu stavebného povo|enia zo dňa 30 '3 .202l
- Regionálna správa a údľžba ciest Nitra, a. s' - vy'jadrenie k DSP a vydaniu stavebného povolenia č. 145/2019 zo
ďňa26.4.2019
- Západoslovenská distľibučná a. s. - vyjadľenie k projektu pre stavebné povolenie na základe žiadosti č. CD
7129012018 zo dňa 25.9.2018 o platnostivyjadrenia CZ2926812013 zo dňa 2.4.2013
- odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s. č. 3409/l l20l8-| k dokumentácii obj.60l-00 zo dňa 5.l l '20l8
- odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s. č' 3409/l l20l8-2 k dokumentácii obj. 602-00 zo dňa 5.l l '20l8
- odboľné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s' č.3409ll12018-3 k dokumentácii obj. ó03-00 zo dňa 5.l l.20l8
- Západoslovenská vodáľenská spoločnosť a. s. Nitra_ vyjadrenie č.7299612018193 zo dňa 3.9.20l8
- Slovenslaý vodohospodáľsky podnik,š. p.,oZ Piešťany _ vyjadľenie pre stavebné konanie area|izáciu stavby č'
CS SVP oZ PN 7242/201816,CZ31568/210/2018 zo dňa l0. l0' 20l8
- Slovenský vodohospodársky podnik, š' p', oZ Piešťany, SPDV Šal'a - vyjadľenie k obj. 65l-00 č. CS SVP oZ PN
724212018/4, CZ30416/2018 zo dňa l9.9. 20l8
- Slovenský vodohospodáľsky podnik, š. p., OZ Piešťany' SPDV Šal'a _ vyjadrenie k obj. 504 -00 č. Cs SVP oZ
PN 648l /20l 8/2 zo ďňa 07'08 20l 8

- Hydľomelioľácie, š. p., stanovisko k rozlrodnutiu o odňatí pôdy a k vydaniu stavebného povolenia č.

2904-21120120l8 zo dňa 9. 8. 20l8
- Hydľomelioľácie, š. p., stanovisko k stavebnému konaniu č.3644-2l12012020 zo dÍla2.7.2020
- Hydľomelioľácie, š' p.' vyjadľenie k expeltíznemu posudku a k vydaniu stavebrrého povolenia č' 4433-zl300lz020
zo dňa 6.8.2020

o U- 
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- Vodohospodáľska výstavba, š. p. - vyjadľenie k ľealizačnému pľojektu - obj. č. 672-00 č. ll3/2300120l 8 zo dňa
26.9.2018
- Vodohospodárska výstavba. š. p. - vyjadľenie č. Z - 007078l20zllz300 zo dňa02.07.z02l
- Energotel, a. s. - vyjadr'enie č. 20l 8/ÚPÚ zo dť'ta7. l l.2ol8 k ľealizačnej dokumentácii obj. 65l-00 a 672-00
- Distľibúcia SPP, a. s. _ vyjadľenie k vydaniu stavebného povolenia č. TD/PS/Ol 19l202.l lBe zo dňa 09.07.202l
- TÚV SÚD Slovakia, s. ľ' o.' odboľné stanovisko ev. č. l 364-0l l20ll8lGT/oS/R k obj. 70l-00 zo dňa 3 l . 7. 20 l 8
_ Slovak Telekom. a. s.. - vyjadľenie k existenciitelekom. sietí č. 6612ll1405 zo dŕn22'04.202l
_ Slovak Telekom, a. s., - číslo vy'jadľenia YPD:2221000 | 76 zo ďŕn26.05.z02l
- oľange Slovensko, a. s. - vyjadrenie k existencii PTZ č' BA - l408 202l zo dňa 26'4.202l PN
-Heizeľ optik s. r. o.(FibľeNet, s'ľ.o.) - vyjadľenie k existencii telekomunikačných sietí č. wi.133l2lpj. zo dňa
26.04.2021
- 02 Slovakia, S. r. o', vyjadrenie zo dňa22.04'202l k existencii káblov 02
_Slovnaft-stanoviskokstavbeakexistenciivedení-č'6236012019llz76zodňa8.ll'20l9
- Transpetrol -vy'jadrenie o ochľannom pásme ropovodu pre vydanie SP - č. 01330612019 zo dňa 2l . l0. 2019
- eustream. a.s. - vyjadrenie zo dria 14.06.2021
- UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.ľ'o. - vyjadľenie k stavebnému konaniu zo dÍ' 14'06.202l

Stanoviská a vy'jadľenia dotknuých oľgánov' v zmysle ust. $ l26 stavebného zákona sú kladné, podmienky
dotknuých oľgánov' spľávcov inŽinieľslĺych sietí a účastníkov konania zpĺiloŽených vyjadľení a stanovísk, ktoré sa
vďahujú k povol'ovaným stavebným objektom, sťt zapľacované do ýrokovej časti tohto ľozhodnutia.

Podl'a ust. $ 62 ods'3 stavebného zákona stavebný Úrad zabezpečí stanoviská dotknuých oIgánov, ich vzájomný
súlad a posúdi vyjadľenia účastníkov konania a ich námietky'

V konaní špeciálny stavený úrad zistil, Že nebudú ohľozené zilljmy spoločnosti a ani nepľimerane olrľozené
či obmedzené práva a opľávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia, kIoľá bola pľedmetom
povol'ovacieho konania spíňa požiadavky ýkajúce sa veľejných záujmov a zodpovedá všeobecným technickým
požiadavkám na výstavbu. Špeciálny Stavebný úľad v priebelru konania nezistil dôvody' ktoré by bľánili povoleniu
stavby a preto rozhodol tak, akoje uvedené vo v1iľokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Podl'a $ 53 a nasl. spľávneho poľiadku proti tomuto ľozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote l5 dní odo dňa
oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania. odvolanie sa podl'a $ 54 ods. l spľávneho poriadku podáva na okresný
úrad Nitra, odboľ cestnej dopľavy a pozemných konlunikácií, Štefánikova tľieda 69, 949 0l Nitra.
Podl'a $ l40c ods.8 stavebného zákona proti tomuto rozhodnutiu má pľávo podať odvolanie aj ten, kto nebol
účastníkom konania, ale len v ľozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom ľozhodnutia pod|'a
osobitného predpisu ($ 29 ods' lz, 537 ods' l a $ l 9 ods. l zákona č' 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na Životné
prostľedie a o Zl]]ene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoľších pľedpisov). Podl'a $ l40c ods.9 stavebnélro
zákonaje odvolanie možne podať v lehote l5 pľacovných dní odo dňa zveľejnenia tohto rozhodnutia.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opľavných prostriedkov preskúmatel'né súdom podl'a ustanovení Správneho
súdneho poriadku.

Toto rozhodnutie sa doručuje účastníkonr konania formou veľejnej vyhlášky podl'a $ 69 ods' l a2 zákona č. 50ll976
Zb. stavebný zákon a podl'a $ 26 ods' l a 2 zákona č. 7l /1967 Zb' správny poriadok a to vyvesením po dobu l 5

dní na úľadnej tabuli okresného úľadu Nitľa. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Toto ľozhodnutie bude
zároveťl zveľejnené na webovom sídle okresného úradu Nitra.
okesný úrad Nitľa, odboľ cestnej dopravy a pozemných komunikácií, žiada Mesto Šal'a, obec Dlhá nad Váhom'
Kľál'ová nad Váhom, aby predmetnú veľejnú vyhlášku bezodkladne vyvesili na svojej úradnej tabuli a na úľadnej
tabuli mestských častí, tiežna svojich webových sídlach na dobu l5 dní. Po uplynutí lehoý určenej na vyvesenie,
Žiadame mto vyhlášku zaslať späť na okľesný úľad Nitľa' odbor cestnej dopľavy a pozemných komunikácií s
vyznačením uvedených údajov'
Zároveň žiaďame o zverejnenie vyhlášky aj iným spôsobom v mieste obvyklým ($ 26 ods. 2 dľuhá veta zákona č'
7l11967 Zb. spľávny poriadok) napľ. v ľozhlase, pľípadne v miestnej tlači a na intemete'

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
Mesto Šal'a, Námestie Sv. Tľojice 7,9z715 Šaľa - úľadrrá tabul'a
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dátum vyvesenia:
'ĺ6 :'| . l-,l ĺl

odtlačok pečiatky, podpis

MjE.qTn šĺl:q
ryĺoscné na úracinú tabul,u rl

z"ĺesené aĺc { {. ?(/
n\/

/6. ľ t-ory

dátum zvesen i a: ...? :.ť.,..?. ?.4'1..'....',odtl ačok pečiatky' podpis

Potvľdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky
Mesto Šal'a, Námestie Sv. Tľoj ic e 7 , 927 15 Šal'a - internet

MESTO SAĽA
y. /.0L1

Mest úl'ad Šalh
dátum vyvesenia odtlačok pečiatky, podpis

- 13-

dátum zvesenia odtlačok pečiatky, podpis

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
obec Dlhá nad Váhom' Dlhá nad Váhom 225,9z7 05 Dlhá nad Váhom - úradná tabul'a

dátum vyvesenia: odtlačok pečiatky, podprs

dátum zvesenia: ........'.... ', odtlačok pečiatky, podpis

Potvľdenie dátumu vyvesenia a zvesenia veľejnej vyhlášky:
obec Dlhá nad Váhom, Dlhá nad Váhom 225,927 05 Dlhá nad Váhom - internet

dátum vyvesenia: ...'.....'.' .., odtlačok pečiatky, podpis:

dátum zvesenia: ........'.... ., odtlačok pečiatky, podpis

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
obec Kľál'ová nad Váhom, Král'ová nad Váhom 7l , 925 9l Král'ová nad Váhom - úradná tabul'a

dátum vyvesenia: ............ .., odtlačok pečiatky, podpis:

dátum zvesenia: ............. .., odtlačok pečiatky, podpis

ice 7
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Potvľdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
obec Kľál'ová nad Váhom, Kľál'ová nad Váhom 7l ,925 9l Kľál'ová nad Váhom - internet

dátutn vyvesenia:'..... ...., odtlačok pečiatky, podpis

dátum zvesenia: ...'.' odtlačok pečiatky, podpis

Potvľdenie dátumu vyvesenia a zvesenia veľejnej vyhlášky:
okresný úrad Nitľa. Štefánikova tľieda 69. 949 Ol Nitľa - úradná tabul'a

dátum vyvesenia: ...'....'..' ', odtlačok pečiatky, podpis

dátum zvesenia: odtlačok pečiatky, podpis :

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
okresný úrad Nitľa, Štefánikova trieda 69' 94g 01Nitra _ internet

dáfum vyvesenia odtlačok pečiatky, podpis

dátum zvesenia: ...'.'..'.... ., odtlačok pečiatky, podpis:

Centľálna úradná elektronická tabul'a (.,CUET") na stránke www.slovensko.sk
v časti ,'úľadná tabul'a"

dátum vyvesenia odtlačok pečiatky, podpis

dátum zvesenia: ........'.... ..., odtlačok pečiatky, podpis

Doručí sa účastníkom konania _ verejnou vyhláškou:

l ' Slovenská spľáva ciest, Miletičova l9, 826 l9 Bľatislava
2. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest. Miletičova l9, 820 05 Bratislava - stavebník
3.Známym a neznámym právnickým osobám aýziclým osobám, ktoých vlastnícke alebo
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iIré pľáva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môŽu
byť oznámením pľiamo dotknuté
4. Zainteresovaná veľejnosť podl'a ust. $ 24 - 27 zákona č' 2412006 Z' z. o posudzovaní
vplyvov na Životné prostľedie a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v znení
neskoľších pľedpisov v zmysle ľozhodnutia zo zisťovacieho konania č,.90'l412017_ĺ.7/dj-R
zo dňa 09.0 l .20 l 8

5. Mesto Šal'a. Námestie Sv. Trojice7,92715 Šal'a
6. obec Dlhá nad Váhom, Dlhá nad Váhom 225,92'l 05 Dlhá nad Váhom
7. obec Kľál'ová nad Váhom. Král'ová nad Váhom 7l.925 9l Kľál'ová nad Váhom
8. Rol'nícke družstvo Šaľa. Hviezdoslavova l2l12.927 0l Šal'a
9' Rímskokatolícka ciľkev, ťaľnosť Král'ová nad Váhom, č. 7l ' 9z5 9l Kľál'ová nad Váhom
l0. Rímskokatolícka ciľkev, faľnosť Dlhá nad Váhom, č' 222, pošta Šaľa. 927 05 Dlhá nad Váhom
l l. Slovenshý vodohospodársky podnik. š.p., Radničné nánrestie 8. 969 55 Banská Štiavnica
l2' Geoconsult spol. s.ľ'o., Tomášikova l5950/l0E, 82 | 03 Bratislava _ projektant

Doručí sa dotknuýnr orgánom (na vedomie):

l3 ' okresný úrad Šal'a' odbor cestnej dopľavy a pozemných komunikácií, Hlavná 2ll, g27 0l Šaľa
l4. okľesný úľad Šal'a, odboľ staľostlivosti o životné pľostľedie, úsek odpadového hospodáľstva, Hlavná 211,g27
0l Šaľa
I5. okľesný úľad Šaľa, odbor staľostlivosti o životné prostľedie, úsek ochľany prírody a kľajiny, Hlavná 2/l,927
0l Šaľa
l6.okľesnýúľadŠaľa,odboľstaľostlivostioživotnépľostredie,úsekštátnejvodnejspľávy,Hlavná2/l,927 0l Šal'a
l 7. okľesný úrad Šaľa, odbor kľízového riadenia, Hlavná 211 , g27 0 l Šal'a
l 8. okresný úrad Šal'a. pozemkoý a lesný odbor. Hlavná 2ll , g27 0 l Šal'a
l9. okresný úľad Nitra, odd. obrany štátu, Štefánikova tľ. 69,949 0l Nitľa
20. okresný úľad Nitľa, odbor starostlivosti o ŽB úsek štátnej správy vodnej správy' Štefánikova tľ.69,949 0l Nitra
2l ' Ministerstvo vnútra SR, okresné ľiaditel'stvo Policajného zboru v Šali, Staničná23,g27 0l Šal'a
22. Ministeľstvo vnútľa SR, Krajské riaditel'stvo PZKDI Nitľa, Piesková32.949 0l Nitľa
23. Krajské ľiaditel'stvo Hasičského azáchranneho zboľu v Nitľe, Dolrročermánska 64,949 0l Nitľa
24. okresné riaditel'stvo Hasičského azáchrannélro zboru v Nov.ých Zánlkoch. Komáľňanská cesta č. l5, 940 0l
Nové Zámky
25. Mesto Šal'a. stavebný úľad ' Námestie Sv. Trojice 7,92715 šal'a
26. Slovenslcý pozemkový fond, Búdkova 36, 8l7ll5 Bľatislava
27' Dopľavný úľad, Letisko tvĺ.R. Štefánika, 823 05 Bľatislava
28. Regionálny úľad verejného zdľavotníctva, so sídlonl v Nitra, Štefánikova tľieda 58, 949 63 Nitľa
29. Ministerstvo dopravy a ýstavby SR, Námestie slobody č. 6' 8l0 05 Bľatislava
30. Ministeľstvo Životného pľostľedia SR, Nám. Ľ. Štúľa 8l0 05 Bľatislava l,812 35 Bratislava
3l. Ministerstvo obrany SR Agentuľa spľávy majetku, Kutuzovova 8,832 47 Bratislava
32' Ministerctvo obľany SR, sekcia ľiadenia obľany, ýstavby ozbrojených síl a ochranného plánovania, Kutuzovova
8,832 47 Bľatislava
33. Úľad Nitľianskeho samospľávneho kľaja, odboľ cestnej dopľavy a pozemných komunikácií, Rázusova 2a,949
0l Nitľa
34. Pol'ovnícke zdruŽenie Priehrada
35. Technická inšpekcia' a.s., Trnavská cesta 56,82l0l Bľatislava
36. TÚV SÚD Slovakia, s.r.o., Jašíkova 6, 82l 03 Bratislava
37' Regionálna spľáva audrŽbaciest a.s., Nitra, Šfurova37/l47,949 0l Nitra
38' Regionálna správa aúdľžbaciest a.s'. Nitra, SMSÚ Nové Zámky, Bešeňovská cesta 2,940 0l Nové Zámky
39. Krajsloý pamiatkový úrad v Nitre, Nám. Jána Pavla Il. 8,949 0l Nitľa
40. Michlovshý, spol. s.r.o., Letná 79619,92l0l Piešťany
4l. Západoslovenská distribučná, Čulenova 6,8|6 47 Bľatislava
42. Slovak Telekom a.s., Bajkalská28' 8l7 62 Bľatislava
43'02 Slovakia, s.ľ.o., Eisteinova24,85l 0l Bľatislava
44. SPP - distľibúcia, a.s', Mlynske nivy 44lb,825 l l Bratislava
45. EUSTREAM, a.s., Votrubova 11lA,82l09 Bľatislava
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46. Západoslovenská vodáľenská spoločrlosť a.s., NábreŽie za hydľocentľálou 4, 949 60 Nitľa
47 . Západoslovenská vodáľenská spoločnosť a.s', oZ Galanta, Paznlaňa 4,927 01 šal'a
48. Slovenshý vodohospodáľsky podnik, š.p.,oZ Piešťany, NábreŽie lvana Kľasku č'3/834. 92l 80 Piešťany
49. Slovenský vodohospodáľsky podnik, š.p.,oZ Piešťany' NábľeŽie lvana Kľasku č.31834,92| 80 Piešťany , SPDV
Šaľa
50. Vodohospodáľska ýstavba, š.p.' Kaľloveská 2' 842 04 Bratislava
5l. SATRO s.ľ.o.. Hodonínska 25. 84l 03 Bľatislava
52. Heizer optik spol. s.ro., Dolnobáľska cesta, Aľeál PD, Tľhová Hľadská 930 l 3

53. UPC Bľoadband Slovakia s'r.o., Ševčenkova 36, P'o'BoX 2l6, 850 00 Bľatislava 5
54. Hydľomeliorácie š.p., Vľakunská 29, 825 63 Bľatislava
55. Transpetrol, a.s. Šumavská 38. 82l 08 Bľatislava
56. Slovnaft, a.s. Vlčie hľdlo l ,824 12 Bľatíslava
57. Nafta a.s., Vottubova l, 82l 09 Bľatislava
58. Slovenské elektrárne a.s., Vodné elektľárne, závod Soblallovská 2,91l 69 Tľenčín
59. SITEL' s.ľ.o.. Zemplínska 6, 040 0l Košice
60. Erlergotel, a.s., Miletičova'7,82 l 08 Bľatislava

Zveľejnenie ľozhodnutia - podl'a $ 69 ods. 3 stavebného zákona - odo dňa jeho vydania aŽ do nadobudnutia jeho
pľávoplatnosti:

okresný úrad Nitľa, Štefánikova tr. 69,949 0l Nitľa - úľadná tabul'a

Zverejnené dňa: .. odtlačok pečiatky, podpis:

'. odtlačok pečiatky, podpis:Ukončenie zveľej nenia dňa

okľesný úľad Nitľa. Stefánikova tr. 69.949 0l Nitľa - inteľnet

Zveľejnené dlia: odtlačok pečiatky, podpis

Ukončenie zverejnenia dňa odtlačok pečiatky, podpis

Ing. Karol Slávik

vedúci odboľu

Informatívna poznánka - tento dokument bol vytvoľený elektľonicky orgánom verejnej nroci

lČo: ool5l86ó Sutjx: l0223

Doľučuje sa

Slovenská správa ciest' Miletičova l9, 826 19 Bľatislava - mestská časť Ružinov. Slovenská ľepublika
Slovenská spľáva ciest IVSC Bľatislava, IVSC, Miletičova 19,820 05 Bľatislava, Slovenská ľepublika
Mesto Šal'a, Náln. Sv. Trojice 7, g27 l5 Šal'a' Slovenská republika
obec Dlhá nad Váhom (oVM)' Dlhá nad Váhom 2z5.927 05 D|há nad Váhom, Slovenská ľepublika
Obec Kľál'ová nad Váhom (oVM)' Kľál'ová nad Váhom ,925 9l Král'ová nad Váhom, Slovenská ľepublika
ROĽNÍCKE DRUŽSTVO ŠAĽA, Hviezdoslavova2112l,927 l4 Šaľa, Slovenská republika
Rímskokatolícka ciľkev, faľnosť Kľál'ová nad Váhom, Kľál'ová nad Váhom 67 ,925 9l Král'ová nad Váhom.
Slovenská ľepublika
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Rínrskokatolícka ciľkev, Íäľnosť Dlhá nad Válrotn, Dlhá nad VáhoIn 222,927 05 Dlhá nad Válrom, Slovenská
ľepublika
SLOVENSKY VoDoHoSPoDARSKY PODNIK, štátny podnik' RadIličné námestie 8' 969 55 Banská
Štiavnica, Slovenská ľepublika
GEOCONSULT' spol. s ľ'o., Tomášikova lDlE,82103 Bľatislava, Slovenská republika

Na vedomie

okľesný úrad Šaľa, odboľ cestnej dopľavy a pozemných komunikácií, OCDPK, Hlavná 2ll,927 0l Šal'a I
okľesný úľad Šal'a odboľ staľostlivosti o Životné pľostľedie, úsek odpadového hospodáľstva, Hlavná 2ll,927 0l
Šal'a l
okľesný úľad Šaľa odbor staľostlivosti o životné pľostredie, úsek ochľany príľody a kľaj iny, HlavnáZ/1, 927 0l Šal'a l
okresný úľad Šal'a odbor staľostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej spľávy, Hlavná 2ll ,927 0 l Šaľa l
okľesný úľad Šal'a, odboľ kľízového ľiadenia' odboľ kľízového riadenia. Hlavná 2/l,g27 0l Šaľa l
okresný úľad Šal'a, pozemkový a lesný odboľ, pozernkoý a lesný odboľ, Hlavná 2ll,g27 0l Šal'a l
okresný úľad Nitľa, odboľ obrany štátu. Štefánikova tľ' 69.949 0l Nitľa l
okresný úrad Nitra, odboľ staľostlivosti o Životné pľostľedie, úsek štátnej vodnej spľávy, Štefánikova trieda 69,949
0l Nitľa l
okľesné riaditel'stvo PZ v Šali, oDI' Staničná23,gz7 0l Šal'a l
Ministeľstvo vnútľa SR, Krajské riaditel'stvo policajného zboľu v Nitľe, KDI, Piesková 32.949 0l Nitra l
Krajské ľiaditel'stvo hasičského a záchľanného zboru v Nitľe, KR' Dolnočermánska 64,949 l l Nitra l l
okľesné ľiaditel'stvo Hasičského azáchranného zboru v Nových Zámkoch, oR, Komáľňanská l5.940 0l Nové
Zámlq l

Slovens[ý pozemkoý fond' Búdkova 36,817 l5 Bľatislava l

Dopravný úľad, Letisko vĺ. R' Štefánika' 823 05 Bľatisĺava - mestská časť RuŽinov
Regionálny úrad verejného zdľavotníctvaso sídlonr v Nitre, Štefánikova tľ. 58, 949 0l Nitra l
Ministeľstvo dopľavy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie Slobody 6, 8l0 05 Bratislava-Staré Mesto
Ministersťvo životného pľostľedia Slovenskej ľepubliky, Sekcia enviľonmentá|neho hodnotenia a odpadového
hospodáľstva, odboľ posudzovania vplyvov na Životné pľostredie, Námestie Ľudovíta ŠtÚrľa 35/l '81235 Bratislava l

Ministerstvo obrany SR, Agentuľa spľávy majetku, agentúľa správy majetku. Kutuzovova 8,832 47 Bratislava 3

Ministeľstvo obľany SR, Sekcia riadenia obľany, ýstavby oS a obranného plánovania, sekcia ľiadenia obrany.
Kutuzovova 8,832 47 Bratislava 3

Úľad Nitrianskeho samospľávneho kľaja, ocdpk, Rázusova 2/A,949 0l Nitľa l
Pol'ovnícke zdruŽenie Pľĺehľada Kľál'ová nad Váhom, Hlavná 267 ' 925 9l Kľál'ová nad Váhom
Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56,82l 0l Bratislava 2

TUV SUD Slovakia, Jašíkova 6,82l 03 Bratislava-Ružinov
Regionálna spľáva a idrŽba ciest Nitra a' s'. Šfurova ulica l 47 ,949 65 Nitra l
Regionálna spľáva a idrŽba ciest Nitra a.s., stľedisko správy a údržby Nové Zámky, SMSÚ NZ, Bešeňovská cesta
2,940 02 Nové Zámky 2

Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8' 949 0l Nitra l
MICHLOVSKÝ' spol. s ľ.o., Letná 796/9,9210l Piešťany l
Západoslovenská distribučná, a.s.' Čulenova 6, 8l6 47 Bľatislava-Staré Mesto
Slovak Telekom, a.s.' Bajkalská,8l'1 62 Bratislava-Staľé Mesto
02 Slovakia, s r.o., Einsteinova 24,851 0l Bratislava 5

SPP _ distľibúcia. a.s', Mlynské nivy 44b, 825 l l Bratislava-RuŽinov
eustream a.s., Votrubova 1llA,82l 09 Bratislava 2

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., NR, NábľeŽie za hydrocentľálou 4,949 60 Nitra l
Západoslovenskávodáľenská'spoločnosť,a.s.,oZGalanta, oZGalanta,Pázmanya4,g27 0l Šaľa l
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA, STATNY PODNIK, P.o.BoX 45, Kaľloveská 2, 842 04 Bratis|ava-
Karlova Ves
SATRO S. r. o., Hodonínska 25' 84l 03 Bratislava 42
HEIZER OPTIK, s.ľ.o., Dolnobáľska cesta, Aľeál PD -' 930 13 Trhová Hľadská
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.' Ševčenkova 36, 85l 0l Bratislava-Petľžalka
Hydľomeliorácie. š.p.' Vľakunská 29,825 63 Bratislava 2l l
Transpetľo l a.s., Šumavs ká, 82l 08 B ratislava-RuŽinov
SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo l , 824 12 Bratislava 2l4
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NAFTA a.s., Votľubova l , 82l 09 Bľatislava 2
S|ovenské elektľáľne a.s., závod Vodné elektľáne. Soblahovská 2,9ll 69 Trenčín l
SITEL s.ľ.o., Zemplinska 6, 040 0l Košice
Eneryotel, a.s.' Miletičova 7 , 82l 08 Bľatislava-Ružinov

o u- NR- o cD PK- 20 2 í/02 24 5 7- 0 0 7 79 5 8/20 2 1
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Doložka o aut orizácii
Tento listinný rovnopis elektľonického úľadného dokumentu bol vyIrotovený podl'a vyhlášky č. 85l20l8Z. z.Úradu
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investícíe a infoľmatizáciuz12.marca 20l8, ktoľou sa ustanovujú

podľobnosti o spôsobe vyhotovenia a náleŽitostiach listinného ľovnopisu elektľonického úradného dokumentu.
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