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ROZHODNUTIE
STAVEBľÉ povoLENIE

Mesto Šaľa, ako Vecne a miestne prísluŠný stavebný úrad podl'a $ l l7 zákon a č' 50/1976 Zb'
o územnom pliánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zátkon) v znení neskoľších predpisov
(ďalej len,'stavebný zákon"), pľeslaimalo v stavebnom konaní podľa $ 62 stavebného zákona
Žiadosť o stavebné povolenie, ktoru dňa lo.O3'2O2l podala spoločnosť

Spoločnosť DOPA _ Seľvis, s.r.o.' lčo: ĺs 863 768, A. Hlinku 483t7,951 31 Močenok,
ktorú v konaní zastupuje spoločnĺlst' PeTEXo s.ľ.o.' so sídlom Kľálbvská 796143,g27 0l
Šal'a, lČo: ĺĺ 243 551 (ďát"i t"n ''stavebník'')

ana zátklade tohto preskúmania, podľa $ 66 stavebného zákona, v nadväznosti na $ 32, $ 46 a
$ 47 zákona č. 7l/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len
,,správny poriadok") a v súlade $ l0 vyhlášky č. 453/2OO0 Z.z., ktorou sa vykonávajú nieĹtoré
ustanovenia stavebného zákona, vydáva

stavebné povolenie
na stavbu

Pľevádzková budova agaráň pľe autobusy

(ďalej len ''stavba'') na Ul. Jesenského, na pozemkoch register ''C'' parc. č. l l95 a l l96 v kat.
tľ;emi Šaľa, (druh pozemkov zastavané plochy a 

-nádvoria), 
napojenie na miestnu

komunikáciu Jesenského ainžinieľske siete: na pozemku register'C" parc. č. |l42/l v kat'
území Šaľa, vo vlastníctve stavebníka, na účeiy vytvorenía kanceláiskych príestorov pre
pracovníkov firmy a krytých parkovacích miest pľe firemné vozidlá_ autobusy.

26909/202tlSU/t517
Mgr' Katarína Jantová
03t/770 s98t kl.427

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie
č. 3l7/202l/su/722 (3336/2020) dňa
vykonateľným dňa 24.02.202I.

o umiestnení stavby Mestom Šaľa pod
|2.0l.202L, ktoré sa stalo právoplatným a

Stavba obsahuje
Navrhovaný objekt pľevádzkovej budovy agaráŽe pre autobusy (So1 aSo2) so sedlovou
stľechou obdĺznikového pôdorysu max. pôdorysných rozmeľov 4l,40m x 17,00m, bude
využitý pre ťrremné účely.
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Stavebné objekty V rozsahu:
v rozsahu:

so 0l Pľevádzková budova

So 02 GaráŽ pre autobusy

so 03 Komunikácie, parkoviská a spevnené plochy

So 04 Elektrická prípojka NN

So 05 Vodovodná prípojka

so 06 Plynová pľípojka

so 07 Kanalizačná pľípojka

so 01 Prevádzková budova

- Je navrhnutá ako murovaná stavba z pórobetónovych tvárnic so sedlovou strešnou

konštrukciou bez obytného podkrovného pľiestoru a bez suterénu obdĺŽnikového

pôdorysu max' pôdorysných rozmerov l2,00m x 9,90m. objekt bude slúžiť na

vykonávanie administratívnych prác aubytovanie zamestnancov - šoťerov po nočných

smenách.

- objekt je navrhnutý ako konštrukčný a dispozičný dvojtrakt pozostávajúci z vyššej

halovej časti a nižšej administratívno-sociálnej časti obdÍŽnikového pôdorysného

tvaru,

- stavba bude zaloŽená na zék|adových pásoch a pätkách' Vodorovné konštrukcie _

strop nad l. NP bude montovaný pórobetónový - so sadrokaľtónornim podhl'adom.

Strešná krytina bude zo sendvičových panelov hrubky 100 mm.

- vbudove sa budú nachádzať na 1. NP: za vstupom priestory haly, kancelária,

miestnosť s rn-Ílevkou, chodba, schodisko, WC (Ženy amuŽi), aľchív, 2x kuchynka,

z garážového priestoru je situovaný vchod do technickej miestnosti,

- 2. NP: schodisko, chodba, kanceliĺria, k izba é. 2.03 prislúcha kúpeľňa s WC a má

priamy prístup k logii, k izbe 2.09 prislúcha kuchynka, WC a kúpeľňa, loggia.

- súčasťou budovy budú vnútorné inštalácie vody, kanalizácie, ústredného kúrenia,
plynu, rekuperácie, elektriky a bleskozvod,

_ vykuľovanie objekfu a ohľev teplej vody bude pomocou centrálneho zdľoja a to
plynovým kondenzačným kotlom umiestneným v technickej miestnosti l.05
/prevádzkovej budovy/. V objekte je navrhnutý systém podlahového vykurovania
v prevádzkovej časti.

- osvetlenie objektu prirodzené oknami a strešnými svetlíkmi a umelé pomocou

svietidiel.

So 02 Garáň pre autobusy

- Je navrhnutĺĺ ako oceľová skeletová konštrukcia s opláštením zo sendvičoqých panelov

hr. l00 mm, obdĺfuikového pôdorysu max. pôdorysných rozmeľov 30,50m x 17,0om,

_ Strešná konštrukcia je navľhnutá sedlová so sklonom 12' z oceľoých strešných

v'áznic.
- Stľešná krýina zo sendvičových panelov hr. l00 mm oploche 482 fiŕ astrešné

presvetľovacie panely sú navrhnuté o celkovej ploche 58 m2,
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Podlaha gaÍáŽe je navrhnutá zo strojovo hladeného betónu aje vyspádovaná do
líniových Žľabov' Bude slúŽit'na paľkovanie autobusov v maximálnom počte 6'
Súčast'ou stavby budú vnútomé inštalácie vody, kanalizácie, elektriky a bleskozvod.
Cast' garáŽe pre autobusy nebude vykurovaná.

so 04 Etektrická prípojka NN
- Elektrická káblová prípojka bude slúžit' na napojenie stavby na verejný rozvod

elektrickej energie.
- Bude riešená zo vzdušného vedenía nn odbočkou cez poistkovú skrinku SPP osadenú

na existujúcom stĺpe č' 503 na Ul. Jesenského. Zo skrinky bude kábel NAYY-J 4x25
vedený v chráníčke v zemi do elekhomeľového rozvádzačaRĹ.

so 05 Vodovodná prípojka
_ Zásobovanie navrhovaného objektu vodou bude realizované prostredníctvom novo

navrhovanej vodovodncj prípojky ústiacej v exisfujúcej Železobetónovej vodomernej
šachte.

- Navľhnutá je vodovodná prípojka materiálu adímenzie HDPE PNl6 DN40 (50x4,ó)
s celkovou dĺzkou 8,7 m z Ul' Jesenského'

- Pľípojka bude slúŽiť okrem zásobovania budovy pitnou vodou aj na účely prívodu
vody do hadicového navijaku na hasenie prípadného požiaru'

so 06 Plynová prípojka
_ Pripojenie objektu bude realizované novo navľhovanou STL plynovou prípojkou

PEl00 D32 (DN25) dizkv 13 mz Ul. Jesenského.

so 07 Kanalizačná pľípojka

- odkanalizovanie objekfu sa zrealinlje delenou kanalizačnou sústavou, tj. splďkové
adažďové vody sa odvedú z objektu oddelene.

- odvádzanie splaškoých vôd bude realizované novo navrhovanou kanalizačnou
prípojkou PVc sN8 DNl50 (l60x4,7) aÍzl<y l l m z Ul. Jesenského.

Stavebne povolenie na stavebný objekt,,so 03 Komuníkácie, parkoviská a spevnené plochy",
na zák|ade samostatnej pľojektovej dokumentácie vydáva špeciálny stavebný úrad pľe cestné
stavby - Mesto Šaľa.

Stavebný objekt ,,so 08 Aĺeálová daŽďová kanalizácia" má charakter vodnej stavby a bude
povolený v samostatnom stavebnom konaní rozhodnutím špeciálneho stavebného úradu,
okresného úľadu v Šali, odboru starostlivosti o Životné prostredie.

Budova vyhowje podl'a vyhlrĺšky č. 324/2016, ktorou sa rnení a dopĺňa vyhláška č.364/2012
Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z.z. ač. 3}o/2ol2 Z^z., oenergetickej
hospodĺĺrnosti budov a o zmene a doplnení niektoýh zákonov a poŽiadavkám STN 73 O54o
a je zatriedená do energetickej triedy A0.
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Pľe uskutočnenie stavby sa uľčujú tieto podmienky:

l. Stavba bude uskutočnená podl'a projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
ktoru vypracoval Ing. Jozeť Tamaškovič, autonzovaný stavebný inŽinieĺ *A* l,
TamaŠkovič s.r.o' pľojektovanie stavieb, Ul. Pázmáňa 2O2Oĺ3O, g27 ol Šaľa. oveľená
pľojektová dokumentácia je prílohou tohto rozhodnutia, prípadné Zmeny nesmú byt'
vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Stavba bude
uskutočnená v súlade s podmienkami rozhodnutia o umiestnení stavby vydaného Mestom
Šaľa pod č' 3l7/2o2l/sul7z2 (333612020) dňa l2.0l .z02|, ktoré sa stalo právoplatným
dŕĺa24.02.202l.

2. Podľa $ 75 ods. 1. stavebného zákona stavebník zabezpeči vytýčenie priestorovej polohy
stavby na dotknutých pozemkoch právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou
vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných
geodetických a kaľtografických činností autorizovaným geodetom a kaľtogľafom.
Vytýčenic stavby bude zabezpečené v súlade s podmienkami uvedenými v rozhodnutí
o umiestnení stavby.

3. Pri uskutočňovani stavby je nutné dodrŽiavať pľedpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zaiadeni, najmä vyhlášky č. I47120|3 Z.z.,ktorou sa ustanovujú podrobnosti
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi
súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektoých pracovných
činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

4. Pri uskutočňovaní stavby musia byt dodŕané príslušné ustanovenia $ 43d aŽ $ 43i
stavebného zákona a vyhlášky é. 532/2002 Z' z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o všeobecných technických poŽiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických
požiadavkách na stavby uŽívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
a príslušné technické normy'

5. Stavba bude ukončená najneskôľ do dvoch rokov po právoplatnosti tohto
rozhodnutia.

6. Celkový odhadovaný ľozpočtov'ý náklad stavby je cca 587.480,- EUR.

7. Stavba bude uskutočňovaná dodávatel'sky, dodávatel'stavby bude určený vo výberovom
konaní. Dodávatel' stavby musí zabezpečiť vedenie uskutočňovania stavby
stavbyvedúcim. Stavebnĺk je povinný podľa $ 62 ods. l. písm. d) stavebného zákona
oznámit' zhotoviteľa stavby (nazov a adresu /sídlo/) stavebnému uľadu do 15 dní
po skončení výbeľového konania.

8. Pripojenie na inŽinieľske siete:
' stavba bude napojená na verejné rozvody inŽinieľskych sietí pľípojkou kanalizácie,

vody, plynu a elektrickej energie z ul. Jesenského.
- odvádzanie splaškových vôd bude realizované novo navľhovanou kanalizačnou

prípojkou PvC SN8 DNl50 (l60x4,7) aiiky l l m z Ul. Jesenského.

- Pripojenie na plyn bude realizované novo navrhovanou STL plynovou prípojkou

PEloO D32 (DN257 dizky 13 mzUl. Jesenského'
- Navrhovaná vodovodná prípojka materiálu adimenzie HDPE PN16 DN40 (50x4'6)

s celkovou dízkou 8,7 mzUl. Jesenského.

- elektrická káblová prípojka bude riešená zo vzdušného vedenia nn odbočkou cez
poistkovú skrinku SPP osadenú na existujúcom stĺpe č. 503 na Ul' Jesenského.

. odvádzanie ĺlaŽďovej vody zo strechy objektu, z priestoru garáŽe a z okolitých
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Spevnených plôch bude Areálovou daŽd'ovou kanalizáciou cez novo navrhovaný
koalescenčný odlučovač ropných látok loRL/ do vsakovacieho systému
pozostávajúceho zo l70 vsakovacích blokov.

' Napojenie stavby na Ul. Jescnského navrhovaným vjazdom.

9. Všetky inštalačne práce musia uskutočňovat'odborní pracovníci.

l0. Podmienky dotknutých oľgánov a iné podmienky:

Pred uskutočnením zemných prác stavebník zabezpečí vytyčenie podzemných vedenĺ
inžinierskych sietí v mieste stavby a jej prípojok ich spľávcami. Pri kolízii s tymito
vedeniami je stavebník povinný ich pľed zaóatím stavebných prác pľeložit' na vlastné
náklady.

Kľajský pamiatkový úrad v Nitre
' IGajský pamiatkový úrad Nitra vzhl'adom k tomu, Že nie je moŽné vylúčiť naruŠenie

doposial' nepreskúmaného archeologického náleziska alebo nálezov, poŽaduje písomné
ohlásenie reálneho termínu začiatku r"ýkopových prác súvisiacich so stavbou najmenej
s dvojt1iŽdňov1ým predstihom Kľajskému pamiatkovému úradu Niha.
Krajský pamiatkový úrad Nitra vykoná odboľný dohľad fonnou obhliadky výkopov
stavby pričom stavebník vytvorí všetky nevyhnutné predpoklady pre vykonanie
obhliadky.
Podľa $ 40 ods' 2 a 3 pamiatkového zákona v prípade aľcheologického nálezu oznámi
nálezca alebo osoba zodpovedná zavykonävanie pľác, najneskÔr na druhý pľacovný deň
nález Kĺajskernu' pamiatkovému úradu v Nitre a nález ponechá bezo zmeny aŽ
do obhliadky KPU v Nitre.
DodrŽať podmienky záväzneho stanoviska č. KPLJNR_2020/l56l5-2/6l215lGRo zo dňa
04.08.2020.

Okľesné riaditel'stvo Hasičského a záchľanného zboru v Nitľe
' S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok'
. Stanovisko č. ORHZ-NR2- 2020/0006a9-002 zo dňa08.07.2020.

okresný úľad Šal'a, odbor starostlivosti o životné prostredie
' S ľealizáciou stavby nesmú bý' dotknuté zakápane činností vo vďahu ku chránen:ŕm

druhom podľa $ 35 zákona o ochrane prírody a krajiny,
' Podl'a $ 47 ods. I zékona o ochrane príľody a krajiny sa zakazllje poškodzovať a ničit'

dreviny, ztoho dÔvodu stavebné pľáce u blízko rastucích drevín vykonať tak, aby nedoŠlo
k poškodzovaniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí.

' Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi aplní povinnosti podľa $l4 zákona
o odpadoch _ povinnosti drŽiteľa odpadu (v zmysle $77 ods. 2 zákona o odpadoch je
pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stavebných prácach zodpovedná právnická osoba
alebo fyzická osoba _ podnikatel', pre ktoru sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú.

' organy štátnej správy odpadového hospodáľstva sa v zmysle $99 ods. l písm' b) bod 5
zákona o odpadoch vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní, kde investor
pľedloží doklad o tom, ako naložil so vzniknutými odpadmi.

' So 8 _ Areálovä dažďoväkanalizácia má chaľakteľ vodnej stavby. V zmysle $52 ods' l
vodného zákona, ktoré povol'uje špeciálny stavebný úľad na uskutočnenie vodnej stavby,
je potrebné povolenie podl'a $2ó vodného zákona.

' V súlade s ustanovením $ 140b zákona č. 50/1976 Zb. o,Úzerĺrĺom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v zneni neskorších predpisov toto vyjadrenie je súčasne
záv'dzným stanoviskom pre stavebný orgán v stavebnom konaní.
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Dodŕat' podmi enky vyj adreni a č. oU- S A -o sZP -2020 / 004908'2 zo dna B .07 .2020.

DodrŽať podmienký výJadrenia č' oU_SA-oszP-2az0la04889-002 Zo dňa |6.07 .2020.

Dodŕat'podmienky vyjadrenia č. ou-sA-osZP-2020l004982-2Yeg. zo dňa07 '07.2020.

Západoslovcnská vodárenská spoločnost' a. s.

S pripojením stavby na Verejný vodovod LT DN l00 a s dodávkou súhlasíme za
nasledovných podmienok:
Vviaclľenic vodovod:
. K danej parcele je existujúca vodovodná prípojka, ktorá je v technicky nevyhowjúcom

stave, stavebníkju na vlastné náklady odstľáni.
. o odstránenie vodovodnej prípojky musí stavebník poŽiadať na Zákaznícke centrum oZ

Šaľa, a.s.' odstránenie vodovodnej prípojky vykonajú výlučne pľacovníci ZsVS, a.s..
. Dimenzia a materíál vodovodne; pŕpo.;r.y:-naurhouánĺ bu+o (dso; materiál HDPE alzl<a

cca. 8,7 m.
' Vlastníkom vodovodnej prípojky je stavebník.
. V zmysle $27 ods.7 zákona 442ĺ2oO2 Z.z. je zakánané prepojit' rozvody z vlastného

zďroja vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s verejným
vodovodom.. Vodu pľe požiarne účely z verejného vodovodu negarantujeme. Ako prevádzkovateľ
verejného vodovodu podľa $l5, ods' 7, písm' f1 zákona é. 44212002 Z'z., musime umožniť
pľístup k verejnému vodovodu a odbeľ z neho hasičským jcdnotkám pri poŽiamom zásahu

cez svoje existujúce zaiadenia, v ľámci existujúcich kapacitných možností týchto

zaiadení a verejného vodovodu.

Vviadrenie kanalizácia:
Spripojením stavby na verejnú kanalizáciu BT DN 1000 asodvádzaním odpadoých vôd
súhlasíme za nasledovných podmienok:
' Vlastníkom kanalizačnej prípojky je stavebník.
. Dimenzia, materiál a drú kanalizačnej prípojky: navrhovaná DN t 50, materiál PVC,

gravitačná, dĺzka l tm.
. odvádzanie odpadových vôd z powchového odtoku do verejnej kanalizácie (daŽďové

vody zo strechy a spevnených plôch) v mieste stavby je zakázané.
' DodrŽať ďalšie podmienky vyjadrenia č,.47184/2020 zo dť:.a06.07.2020.

Zĺĺpadoslovenská distribučná, a. s. Bratislava
. Deliacim miestom medzi zariadeniarni Žiadatel'a a zariadeniami Prevádzkovateľa budú

poistkové spodky v istiacej prípojkovej skrini na podpernom bode vzdušného vedenia,
. Hlavný istič Žiadame dimenzovať k požadovanému výkonu, tj. max. Iĺ: 3f/32A.

s chaľakteristikou B,
. Žiadame zabezpečíť plombovatel'nosť nemeraných častí v elektromerovom rozvádzači,
. meranie spotreby el. energie Žiadame umiestnit' na veľejne prístupné miesto na hranici

pozemku a doporučujeme pouŽiť celoplastový elektromerový rozvádzač podľa platných

štandaľdov Západoslovenská distribučná' a.s',
. v prípade potreby úpravy a preloŽky jestvujúcich distribučných zariadení Žiadame

postupovať podľa ustanovení zákona č,.25ll20|2 o eneľgetike $45.. DodrŽať všetky podmienky stanoviska č. CD 4752212020 zo dňa 06.07.2020.

sPP - distľibúcia, a.s. Bratislava
. Dodržat'ochĺanné a bezpečnostné pasma jestvujúcich plynárenských zariadení $ 79 a $ 80

Zálkona o energetike'
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Stavebník je povinný pn realizácii stavby dodrŽať minimálne vzíjomné vzdialenosti
medzi navrhovan:ýTni plynárenskýmí zariadeniami a exisfujúcimi nadzemnými
a podzemn]hni objektmi a inŽinierskymi siet'ami v zmysle sTN 73 6005, STN 73 3050
a TPP 90ó 0l.
Pred začatím zemných prirc a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník
povínný zabezpeéiť pľostredníctvom príslušných prevádzkovateľov pľesné výýčenie
všetkých existujúcich podzemných vedení.
DodrŽať ostatné podmienky tohto vyjadrenia č. TDiKS/OI92/2020lAnzo dŕn 16'07 .2ozo'

Slovak Telekom, a.s. Bratislava
' Na definovanom ílzemí nedôjde do styku so sieťami elektľonických komunikácií

spoločnosti.
' DodrŽať všetky podmienky vyjadrenia k existencii telekomunikačných vedení zo dňa

03.06.2a20 pod č. 6612014901.
' Dodržat' všetky podmienky vyjadrenia k projektovej dokumentácii č. YPD 222000020l

zo dňa02.07.2az0'

Michlovský, spol. s.ľ.o.
' Na definovanom uzemi nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa orange Slovensko a.s.
' DodrŽať podmienky vyjadrenía č. BA_233l/2020 zo dť:n lo.07.2020'

SALAMON INTERNET, s.r.o.
' Nedôjde do styku s STI spoločnosti SALAMON INTERNET, s.ro
' DodľŽať podmienky vyjadrenia č. Sb 220433l zo dňa 10.07.2o2a.

Mesto Šal'a, referát dopľavy a technických činností
' Referát dopravy a technických činností súhlasí so stavbou pre stavebné konanie.
' Dodľžať podmienky záväzného stanoviska č. 334ll/zO2O/oSaKČ/3l35 zo dňa

26.11.2020.
' Rozhodnutie o povolení zriadenia zjazdu č. 5087/z02llosaKČ/l690 zo dňa O8.O4.2O2\.

Mv sR okresné ľiaditel'stvoPZv Šaľ, Okľesný dopravný inšpektorát
' Súhlasí s umiestnením pľedmetnej stavby tak ako bolo v predloŽenej projektovej

dokumentácii..
' oDI si vyhľadzujeprávo pľipomienok k nasledujúcim sfupňom pľojektovej dokumentácie.
' oDI si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené zmeniť, ak si to

výiada bezpečnosť a plynulosť cestnej pľernávky alebo dôleŽitý veľejný záujem.
' DodrŽat' podmienky stanoviska pod č. ORPZ_SA-OPDP52_7_029/202D zo dňa

29.07.2020.

Technická inšpekcia, a.s.
' Dodržat' všetky podmienky odborného stanoviska k projektovej dokumentácii stavby

č. 9a8/ 4/202I zo dňa 07 .08.2020.

Daňový úrad Nitra
' DodrŽať podmienky vyjadrenia č,. rc0587273/z02l zo dňa B.a4.202l.
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Ďalšie podmienkv stavebného úradu:
ekru budú odvedené len na pozemok stavebníka'

. Stavebný materiál a zariadenie staveniska budú umiestnené len na pozemku vo vlastníctve
stavebníka, resp. na prenajatom pozemku.

. Pred výjazdom vozidiel a ostatných mechanizmov zo staveniska na verejné komuníkácie,
budú tíeto očistené tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu komunikácie, v prípade
znečistenia komunikácie stavebníci zabezpeéiajej očistenie na vlastné náklady. Súčasne

bude doclržané VZN mesta Šaľa v platnom zneni o nakladaní s komunálnym odpadom a
drobn1im stavebným odpadom na území mesta Šal'a.

. Ku kolaudácii stavby stavebník predloŽí doklad o tom, ako naloŽil s odpadmi vzniknutými
počas výstavby _ vyjaclrenie okĺesného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o Životné
prostredie.

. Stavebník je povinný dodržať opatrenia vyplývajúce z projektu protipoŽiarnej bezpečnosti

stavby. Ich splnenie preukáŽe pri kolaudácii stavby.
. Stavebnik zabezpeč,i, aby sa počas realizácie minimalizovali negatívne vplyvy na okolic a

Životné pľostredie a v plnom rozsahu bude znášať prípadné škody spôsobené stavebnou
činnost'ou.

. Ku kolaudácii stavby stavebnĺk predloží stavebnému úradu eneľgetickú ceľtiÍikáciu
administratívnej budovy.

l l. Stavebník ku kolaudácii pľedloží doklady o overení vhodných stavebných výrobkov.
Na uskutočnenie stavby moŽno pouŽiť iba stavebný výĺobok, ktoý je podl'a osobitných
predpisov vhodný na pouŽitie v stavbe na zamýšl'aný účel. Tieto doklady sú súčastbu
dokumentácie uloŽenej na stavbe.

12. Stavebnĺk je povinný oznámit' stavebnému úradu termín zaéatia stavby.

l3. Stavebník je povinný stavbu viditel'ne označit' štítkom ''Stavba povolená''.

14. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby výstavbou čo najmenej rušil uŽívanie susedných
pozemkov a stavieb a aby vykonanými pľácami nevznikli škody, ktoľým moŽno zabúnít'.
Prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstránit'na vlastné náklady.

15. Stavebníkje povinný od prvého dňa prípravných prác až po ukončenie stavebných prác
viesť stavebný denník, ktoý je súčasťou dokumentácie uloŽenej na stavenisku. Stavebný
dennĺk predloží ku kolaudácii stavby.

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

17. Stavebník všetky podmienky, za ktoýh je stavba povolená, je povinný plniť a
po doručení tohto povolenia ich brať na vedomie s tým, Že sa ich plniť zav'd,ntje.

Účastníci konania:
_ DOPA - Servis, s.r'o', SATOMA s. r. o., Szabó Alexander, [ng. Magdaléna'Szabóová,

Mesto Šaľa,Že|eznice Slovenskej republiky, Ing' Jozef Tamaškovič, Daňoť úrad Niha.

V priebehu stavebného konania námietky účastníkov konania neboli vznesené. Pripomienky
dotknutých orgánov sú zohľadnené v podmienkach stavebného povolenia.

Stavebné povolenie stľatí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti nebudc stavba zač.atá.

Stavba nesmie byt' začatá, pokial' stavebné povolenie nenadobudne pľávoplatnosť
/$ 52 zákona é. 7tlt967 zb. o spľávnom konaní (spľávny poriadok) v znení neskorších
pľedpisovĹ
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Podl'a $ 70 stavebného zákona je stavebné povolcnie záväzné aj pľe pľávnych nástupcovkonania.

Odôvodnenie:

Dňa l0.03.202l podal stavebník Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu;
t1ýmto dňom bolo začaté stavebné konanie.

Na unriestncnie pľeclmetnej stavby bolo vydané Mestom Šaľa úzcmné rozhodnutie pĺld č.3l7l20?.llsLI|722 (.]]3612()]0) dŕra 12.0l .2021, ktoré sa stalo právtrplatným a vykonatel.ným
dňa 24.02.202l .

Stavebný úrad oznámil zač,atie stavebného konania všetk;im známym účastnĺkom konania a
ĺlotknut;im orgánom a oľganizáciám. K pľeľokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne
pĺtjedrlávanie spojenó s miestnym zĺstbvaním na deň 08.04.202l, o výsledku ktoľého bol
spísaný záznam.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal pľedloŽenú žiadost'z hľadísk
uvedených v $ 62 stavebného zákona a zistil, Že uskutočnením stavby nie sú ohľozené záujmy
chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými
predpismi, nie sú ohĺozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohĺozen e piava
a oprávnené záujmy účastníkov konania'

Stanoviská oznámili:
- Kľajský pamiatkový úrad v Nitre
- okľesné riaditeľstvo Hasičského azircIlĺanného zboru v Nitre- okresný úrad Šal'a, odbor starostlivosti o Životné prostredie- Západoslovenská vodĺíľenská spoločnosť a' s'- Západoslovenská distribučná, a' s. Bratislava
- sPP - distribúcia, a.s. Bľatislava
- Slovak Telekom, a.s. Bratislava
- Michlovský, spol. s.r.o.
- SALAMON INTERNET, s.r.o._ Mesto Šal'a, refeľát dopravy a techníckých činností
- MV SR okľesné riaditel'stvo PZ v Šah, okresný dopľavný ínšpektoľát- Technická inšpekcia, a.s'
- Danový úrad Nitra

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a
organizácĹi poŽadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie poŽiadáviek vlastníkov
a spľávcov pre napojenie do sietí technického vybavenia á i"h 

't*oviská 
a poŽiadavky

zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebník k žiadosti predloŽil nasledovné doklady: projektovú dokumentáciu, ľozhodnutia,
stanoviská, vyjadľenia, súhlasy dotknutých oľgiĺnov n ĺoŕlaa o uhľadení správneho poplatku.
Pľojektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické poŽiadavky na výstavbu a
podmienky územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby, námĺetky účastníkov v
konaní neboli vznesené.

Stavebný urad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu
stavebného povolenia stavby, preto rozhodol tak, ako je uvedené uo qfroku tohto
rozhodnutia.
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Poučenie o odvolaní:
Podl'a $ 53 a nasl' zákona č' 7|ĺ1967 Zb. o spťáVnom konaní (spľávny poriadok) v znení
neskorŠích predpisov, proti tomuto rozhodnutiu moŽno podat' odvolanie (riadny opľavný
prostriedok), a to V lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
bdvolanie sa podáva na Mesto Šal'a - Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice č.7,g27 l5 Šal'a-

odvolacím oľgánom je okľesný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky'
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmatel'né spľávnym

súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. l62120|5 Z.z.)'

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. l45l1995 Z. z' o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov PoloŽky 60 písm' g) podl'a predpokladaného rozpočtového nákladu bol zaplatený

vo výške 600'- € dňa l9'03.202l.

Prílohy:
- overenápľojektovádokumentácia,
- štĺtok ''Stavba povolená"

Doľučí sa:

účastníci (el. doručovanie)
l. PeTEXo s.r.o., Král'ovská796/43,g27 01Šaľa (splnomocnený zástupca stavebníka) _ EP
2' SATOMA s. r. o., Ul' Jesenského č l )/6<) o)7 01 Sal'a _ EP
3. Szabó Alexander,
4. Ing. Magdalena Szabóová,
5. Mesto Šaľa, Nĺĺm. Sv. Trojice č. 7 ,927 15 Šaľa - EP
6. Že\eznice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 8l3 6lBratislava _ EP
7. Ing. Jozef Tamaškovič, iamaškovič s.r.o', Ul. Pázmáňa zO2Ol3O,927 Ol Šaľa _ EP
8. Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 949 0l Nitra _ EP

dotknuté orgrĺny
9. Technická inšpekcia, a.s., Tmavská cesta 56,82l 0l Bratislava - EP
l0' Kľajský pamiatkový úrad Nitľa, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 0l Nitľa - EP
l1' okHaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 ll Nitra - EP
12. Michlovský spol. s.r'o., Letná796/9,92I0l Piešt'any - EP
l3. oR PZ v Šali, okresný dopravný inšpektorát, Staničná 23,927 01 Šaľa
14. okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o Životne prostredie, Hlavná 2ll,927 0l'

Šaľa -EP
15. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 8I7 62 Bratislava -EP
16' SALAMON INTERENT s'ľ.o., Paľtizánska l8, g27 OI Šaľa - EP
17. Západoslovenskávodiárenskáspoločnosť, a.s.,oZGalanta, Pázmaňa4,927 0l Šaľa-EP
l8' Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava - EP

SPP_distribúcia, a.s., Mlynske Nivy 44b, 825 l 1 Bratislava _ EP
MsU Šaľa' oddelenie stratégie a komunálnych činností _ EP
MsU Šal'a, referát dopravy a technických činností _ EP
MsU Šďa, oddelenie správy majetku a zariadení mesta _ EP
k spisu

19.

20.
2t.
22.

r/1 N

Mgr. Eva a
vedúca stavebného

na základe Poveľenia zo dňa 30.l l '20l6


