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ROZHODNUTIE
STAVEBNE POVOLENIE

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úľad podľa $ l 17 zákona č. 5011976 Zb.
o územnom plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
(ďalej len,,stavebný zélkon"), preskúmalo v stavebnom konaní podl'a $ 62 stavebného zákona
Žiadost'o stavebné povolenie' ktoru dĺa 23.l2.202o podala spoločnosť

Dr.Max l37 s ľ. o.' so sídlom Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, lčo: so 960 ó95,
ktorú v konaní zastupuje Ing. Pavol Beľinšter, konatel' spoločnosti IDs Košice, s r. o.'
so sídlom Kmet'ova 13' 040 01 Košice,ICo: 36 569 488

(ďalej len ''stavebník'') a na základe tohto pľeskúmania, podl'a $ 66 stavebného zákona,
v súlade s $ 10 vyhlášky č.45312000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zilkonaavnadväznosti na $ 32, $ 46 a $ 47 zátkona č.7|ĺ1967 Zb. o spľávnom
konaní v zneni neskorších predpisov (ďalej len,,spľávny poriadok"), vydáva

stavebné povolenie
na dočasnú stavbu

,,Kiosková lekáľeň Dr.Max Šal'a"

(ďalej len 'ostavba.") objekt lekárne pristavaný k oc TESCO (súp. č.7ll2, paľc. č. 3080/233)
na ul. Lúčnej v Šali, mestská časť Vďa, na časti pozemku register ''C'' parc. č. 3080/l
v katastrálnom území Šaľa, vo vlastníctve TESCO sToREs SR, a.s., so sídlom Cesta
na Senec 2, 82t 04 Bratislava _ RuŽinov' a v nájme stavebníka v zmysle nájomnej zmluvy
zodňa 3l.0l.2020, na účely veľejnej lekárne pre obyvatel'ov mesta Šaľa amestskej časti
Veča.

Doba nájmu je na základe nájomnej zmluvy stanovená na dobu l0 rokov odo dňa zaéatia
nájmu, tj. od 0l.06.2020 1Ó. z nájomnej zmluvy)' resp. po dobu platnosti nájomriej zmluvy.

Na stavbu bolo vydané ľozhodnutie o umiestnení stavby mestom Šaľa pod č.

l142/2O2I/sU/752 (3744/2020) dňa 27.01 .2o2l, ktoré sa stalo pľávoplatným a vykonatelhým
dia23.02.2021.
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Stavba obsahujc:

Stavebné objekty V rozsahu:
so 00l Kiosková lekáreň
So 002 Úprava aľeálovej komunikácie
So 003 Prípojka NN
so 004 Prípojka vodovodu
So 005 Prípojka splaškovej kanalizácie
So 00ó PreloŽka daŽd'ovej kanalízácie
so 007 Prípojka daŽd'ovej kanalizácie

So 00t Kiosková lekáľeň
' Priestory lekáme budú ľiešene v zdruŽenom objekte kontajnerového typu - vedl'a seba

stojace bunky + bunka pre vstupné zádveľie' objekt bude dvojpod|aŽný, nepodpivničený,
nepravidelného pôdorysného tvaru max. rozmerov 7,37 m x l0,7ó m., umiestnený pľi oC
TESCO, z pravej stľany pri vchode do oC TESCO.

' Priestory lekáme budú sprístupnené dvoma vstupmi _ pre zálkazníkov zo strany vchodu
do oC TESCO cez zasklené zádveie, a pre personál a zásobovanie lekáme zo strany
prístupovej komunikácie'

' Pri vstupe pre zákazníkov bude betónová ľampa šíľky l,ó0 m v sklone max' l:!2,
pri vsfupe pľe personál sa uskutoční betónová rampa šírky l,20 m v sklone max. l :8.

' objekt bude zaloŽený na plošnýchpozd|žnych betónov.ých základoých pásoch a pätkách,
nosnou konštrukciou kontajnerov bude nosný rám z celopozinkovaného plechu
v kombinácii so stenoqŕmi, stropnými a podlahoqimi sendvičo'ĺ'.imi panelmi
so zateplením, s plochou strechou s vnútomým daŽd'ovým zvodom.

' Vnútorné pľiečky budú obojstranne z laminovanej dľevotriesky, drevených hranolov
a tepelnej izo|ácie z minerálnej vlny.

' Dispozičné riešenie lekárne:
l.NP - vstup z bočnej strany pre zátkazníkov - zádverie (od vchodu do oC TEsCo),
miestnosť pre výdaj liekov pacientom, sklad, miestnosť pľe upľatovačku, chodba
so schodiskom, zádverie _ vstup z čelnej strany pľe zamestnancov a pre zásobovanie
lekárne.
2.NP _ chodba so schodiskom, miestnost' pľe lieky po exspirácii, sklad, kancelária,
umývadlo, WC, šatňďdenná miestnosť, sprcha; miestnost' na umývanie, čistenie a
sterilizáciu; laboľatórium.

' objekt bude napojený na jestvujúce rozvody vody v susednom objekte oC TESCO
so súp. č. 7ll2 na pozemku register ''C'' paľc. č. 3080/233 k. ú. Šaľa. Napojí sa
na jestvujúcu kanalizáciu vedenú pri objekte TEsco, pôvodná kanalizäcia v časti objektu
lekárne bude preložená'

' V oC TESCO sa nachádza trafostanica Rl oC TESCO, odkiaľ bude napojený
navľhovaný objekt lekáme káblom veden;im do rczvádzača lekárne uloŽeným v exist'
káblovom Žľabe pod stropom záaemia oC TESCO

' Vykurovanie objektu bude riešené tepelným čeľpadlom vzduch - voda, umiestnen1ým
na stľeche objektu, vykurovací systém bude teplovodný, uzavľetý, pomocou ľadiátorov.

' objekt bude vybavený rozvodmi vody, kanalizércie, elektroinštalácie, bleskozvodu,
ústredného kúrenia, vetranie bude oknami resp. vzduchotechnikou v miestnostiach
bez okien, ohrev lÚv bude pomocou priamovýhĺevného zásobníka TUV.

so 002 Úprava areálovej komunikácie
' Na riešenom území sa v súčasnosti nachádzajú asfaltové areálové komunikácie a dlrĺŽdené

spevnené plochy pre chodcov, odvodnené cez uličné vpusty do areálovej kanalizácie
s následným vyvedením do verejnej kanalizačnej siete.
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Konštrukcia:
asfaltobetónACo ll AB
spojovací postrek 0,5 kým2 PS
asfaltobetón ACp22 AB
infiltračný postrek PI
cementom stmelená zmitázmes CBGM
štrkodrvina Šo

str. J

Unliestĺrtlltím ob.icktu- lckánle [ruĺ|c pĺltľe[rné 'jcstvujúce spevncné plĺlchy u1rľavit'.pľe.ú1rľavu spcr'tteny'clt plôch lruĺtc potľcbnc č-tňt' cxisttdúcich trbľubrrĺkclv odstľánit'.vľchnii vľstva asÍ'alttltretórtu sit zrektlnŠtruuje. VýŠkĺlvc l,'Jdcnie buĺle v pltrtltrr ľĺrzsaltttviazane na charakter územia.
Trasovanie konrunĺkťtcie lrtrcle rieŠenc v dvtlch ctitpítch:
1 etapa - ĺliĺ.ka zq ln. plocha ťrpľavy buclc 2l,70 nr.].2. c.ta1ra _ dĺzka 1o n.,. uprar,*ná plocha buĺle i9'()0 m:.
Bočnú ()poľl'l buclc tvclrit'bo-tónový obrrrlrnĺk pľevýšený voč.i komunikicií tl t?() llrnr.
Pľc lekáreli brrcle potrebnc l parktlvacie stojisko,_Čo bude zabezpcčellc na paľkoyisku oC'ľESCo. kĺlc je celkový pĺlČet parkor.'acĺcň sttljísk 235, č<l pil" 6íň" ;,l;..b" siatickej
dopravy.

50 mm

80 mm

STN EN I3 I08-I
STN EN IO97
STN EN 13I08-I
STN EN 1097
STN EN T4227-I
STN EN 13242

220 mm
250 mm

Spolu 600 mm

so 003 Pľípojka NN
V jcstvujúctrln objektc oC TESCo sa naclráclza rozvodňa NN traftrstanice R t. kĺle pole
č' 2 tlbsahuje ľezorvný istič'. odkial'sa napojĺ rieŠený objekt lekánre káblom rvzxH-i q*zs.
V lekáľni bude osadený rozváĺlzač RL, za istclrim bude osaĺlcný poĺlruž_rlý ĺligitálny
elektľomeľ.

so 004 Prípojka vodovodu
' Navľhovaná prípojka.stuĺ1enej pitnej vody budc- napojená na existujtlci rozvoĺl vody,

za napojcním na navľlttlvallé potľtrbic sa osaĺIÍ uzĺiver. pľípojka br:de vedená potrubini
z ruľ HDPE DN 25 mlrr poĺl stľopom oC TESCO, potu,r' ĺl'alej pod úľovcli teréllu
k nĺvľlrovarlej kioskovej tekámi, kde sa napojí nu .o"uody r"t"*., ,ioíŽň ;;; 33,00 m.

so 005 Prípojka sptaškovej kanalizácie
' Navrhovaná prípojka splaŠkovej kanalizácic rieši oclvcĺlenie splaŠkových oĺlpadových vô<l

z objektu lekárne do jestv.31e|''''''''''''''''|ovej kanalizácie, pľípojka bude gľavitačná z hladkých rúrPP DN l50 mm, vdizke ?8,00 m cez 3 ks plastove-sactrty olv 600 nrm sliatinovýrrrpoklopom D400 pre beŽnú prevádzku vozidiel, v rámci leĹárne ,u nupo;ĺ na vnútorné
rozvody objektu.

so 006 Pretožka dažďovej kanalizácie
' Kvôli kriŽovaniu iestvujúcej daŽd'ovej kanalizácie a navľhovanej kioskovej lekárne budepotľebné preloŽit' čast' už jestvujúcej areálovej daŽďovej kanalizácie.' Navrhovaná preloŽka ľieši Zmenu smeru' nové pľepojänie a nové umiestnenie daŽĺl,ovej

kanalizácie pred navľhovanou kioskovou lekárňäu'a Lude veĺlené odjestvujúcej šachty,popľed navľhovanú lekáreri a späť <lo jestvujťrceho potľubia aieálovĹi daŽĺl,ovejkanalizácie, kde sa napoji pomocou navrtavacej ĺld-boČky DN300/300 nlm _ lĹs' pľeloŽka
bude v celej dĺžke gravitačirá, z hladkých rúr PP DN 300 **'-" Jĺ}ŕ" il.äo *. 

"
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so 007 Pľípojka dažďovej kanalizácie
. DaŽďové ôdpadové vody zlekárne budú zvedené navľhovanou daŽďovou prípojkou

gravitačnou z hladkých rur PP DN l50 mm, do preloŽky dažďovej kanalizácie PP DN
joomm pomocou navŕtavacej odbočky DN 300/150 mm _ lks potrubím uloŽeným

v zemi, v dlŽke 4,00 m.

Budova vyhovuje podľa vyhlášky č.32412016, ktorou sa mení a dopĺĺa vyhláška č.36412012

Z.z., ktorou sa vykonáva zákon é. 55512005 Z'z. a č' 3o0lz0l2 Z.z', o energetickej

hospodárnosti budov a o Zmene a doplnení niektoýh zákonov a poŽiadavkám STN 73 0540

a jezatriedená do energetickej triedy globálneho ukazovatel'a primárnej energie do triedy A1.

Pľe uskutočnenie stavby sa uľčujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podl'a projektovej dokumentácie oveľenej v stavebnom konaní,

ktoru vypracoval Ing. Pavol Berinšter, autoľizovaný stavebný inŽinier, ev. č. 0152*A*l,
IDS Košice s.r'o.' Kmeťova l3, 040 0l Košice, a podl'a energetického hodnotenia stavby,

ktoré vypracoval Ing' Stanislav Kočiš, autorizovaný stavebný inŽinier, ev. č.2682*A*l, a
ktoré iú pľílohou tohto rozhodnutia. Pľípadné zmeny nesmú byt' uskutočnené

bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

2. Stavba bude uskutočnená v súlade s podmienkami rozhodnutia o umiestnení stavby

vydaného mestom Šaľa pod é. l|42l2o2|lsvl752 (374412020) dňa 27.01 .2027, ktoré sa

stalo pľávoplatným a vykonateľným dňa 23.02.202l.

3. Podl'a $ 75 ods. 1. stavebného zákona stavebník zabezpeéí výýčenie pľiestoľovej polohy

stavby na dotknutých pozemkoch právnickou alebo ťyzickou osobou oprávnenou

vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné oveľeníe vybraných
geodetických a kartogľafických činností autorizovaným geodetom a kartografom.

Ýytyroenĺe stavby bude zabezpečené v súlade s podmienkami uvedenými v rozhodnutí

o umiestnení stavby.

4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať pľedpisy týkajúce sa bezpečnosti pľáce a

technických zaťradeni, najmä vyhlášky č:.l47l20l3 Z.z.,ktotou sa ustanovujú podrobnosti

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi

súvisiacích a podľobnosti o odbomej spÔsobilosti na výkon niektoých pracovných

činností a dbať na ochľanu zdĺavia a osôb na stavenisku.

5' Pri uskutočňovaní stavby musia byt dodrŽané príslušné ustanovenia $ 43d aŽ $ 43i

stavebného zákona a vyhlášky č. 532ĺ2002 Z. z., ktoľou sa ustanovujú podrobnosti

o všeobecných technických poŽiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických
poŽiadavkách na stavby uŽivané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

a príslušné technické noÍmy.

6. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby výstavbou čo najmenej rušil užívanie susedných

pozemkov a stavieb a aby vykonanými prácami nevznikli škody, ktor;ým moŽno zabräniť.

Pľípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstľániť na vlastné náklady'

7. Stavba bude ukončená najneskôľ do dvoch rokov po právoplatnosti tohto

ľozhodnutia.

8. Celkový odhadovaný rozpočtorný náklad stavby je cca 30 000,- EUR.

g' Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, dodávatel'stavby bude určený vo výberovom
konaní. Dodávateľ stavby musí zabezpečiť vedenie uskutočňovania stavby

stavbyvedúcim. Stavebnĺk je povinný podl'a $ 62 ods. 1. písm. d) stavebného zákona
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oznámit' zhotovitel'a stavby (nánov a adresu/sídto/) stavebnómu úľadu do 15 dní
po skončení výberového konania.

10. Pripojenie na inŽinierske siete:
' objekt bude napojený na jestvujúce rozvody vody v susednom objekte oC TESCo,

napojí sa na jestvujúcu kanalizáciu vedenú pri objekte TEsco, pôvodná kana\izácia
v časti objektu lekárne bude preloŽená'

' V oC TESCO sa nachádza trafostanica Rl oC TESCO, odkial' bude napojený
navrhovaný objekt lekárne káblom vedeným do rozvádzača lekárne uloŽeným v exist.
káblovom Žľabe pod stropom zézemiaoc TESCO'

' Na riešenom uzemí sa v súčasnosti nachádzajú asfaltové aľeálové komunikácie a dláŽdené
spevnené plochy pre chodcov, uskutočnením objektu lekárne bude potľebné jestvujúce
spevnené plochy upraviť, pre úpravu spevnených plÔch bude potľebné čast' existujúcich
obrubníkov odstrániť, vrchná vrstva asfaltobetónu sa zrekonštruuje.

l 1. Všetky inštalačné práce musia uskutočňovat' odbomí pracovníci.

l2. Podmienky dotknutých orgánov a iné podmienky:

Pred uskutočnením zemných prác stavebník zabezpečí vydčenie podzemných vedení
inžinieľskych sietí v mieste stavby a jej pľípojok ich správcami. Pľi kolízii s tymito
vedeniami je stavebník povinný ich pľed začatím stavebných pľác pľeložiť navlastné
náklady.

TESCO STORES SR' a.s'. Bľatislava:

' ľ..Iájomn6 zmluva zo dňa 3l.0l.2020 na časť pozemku registeľ ''C'' parc' č. 3080/l k. ú.
Sal'a a priestory oc TESCO na parc. č. 3080/233 k. ú. Šaľa a súhlas TEsco SToRES
SR, a.s. pod č. 2020/092l/pcVl zo dŤn?l.09.2020.

' Stavebník je povinný dodľŽat'všetky podmienky uvedenej nájomnej zmluvy'

okresné riadi stvĺrHasičského a zboru v Nitľe:

oRHaZZ s riešením protipoŽiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pľipomienok.
Stanovisko nenahrádza stanovisko oľgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie
nasledujúce podl'a stavebného zäkona, spolu s oR HaZZ schválenou projektovou
dokumentáciou je potrebné ho predložiť pri kolaudačnom konaní.
S tanovisko č. ORHZ-NR2-2020 / 00093 0-002 zo dňa 27 .08.2020.

Technická irrŠpekcia. a.s.. Bľatislava:

' V zmysle $ 66 ods. 4 písm. a) stavebného zákona stavebnĺk pľedloží podrobnejšiu
dokumentáciu _ ľealizačný pľojekt na posúdenie oprávnenej právnickej osobe, Technickej
inšpekcii, a.s'

' TI súčasne upozoľňuje na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré' pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov
a technických zariadení mÔŽu ovplyvnit'stav bezpďnosti a ochľany zdraviapri práci.

' Technické zariadenie tlakové (expanzná nádoba, bezpečnostné a tlakové príslušenstvo) je
určen1ým v:ýrobkom podľa nariadenia vlády SR č. L/2ol6 Z.z. v znení neskorších
predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto
pľedpisu.

' Uvedené zistenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.
' Stavebník dodrží všetky podmienky odborného stanoviska pod č' 374713/2020 zo dňa

24.08.2020.
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oDl súhlasí s realizáciou predmetnej stavby podl'a predloŽenej pľojektovej dokumentácie.
Stavebník v dostatočnom časovom predstihu poŽiada príslušný cestný správny orgán

o čiastočnú uzávierku komunikácie a o uľčenie a umiestnenie prenosného dopravného

Značenia počas realizácie rozšírenia komunikácie.
oDI si vyhradzuje právo dodatočne stanovit' podmienky alebo uloŽené podmienky
zmeniť, ak si to výiada bezpečnost' a plynulost' cestnej premávky alebo dôleŽitý verejný

záujem.
Stanovisko č. ORPZ-SA-OPDP52- l 7 -04l 12020 zo dňa 09'09.2020.

MsÚ Šal'a' referát dopľavy a technických činností:

. S realizáciou predmetnej stavby cestný správny orgán súhlasí bez pripomienok.

. Záväzné stanovisko č. 739l2O2|/oSaKČ/l077 zo dťla 25.0l ,202|.

Mestĺl Šaľa. refeľát investičných činností:

. Stavba na pozemku paľc. č. 3080/l bude uskutočnená na pľenajatom pozemku, má

charakter dočasnej stavby. Uvedený pozemok sa nachádza v pľiestorovo-funkčnom celku
(PF-Celok) Nová Veča, v PF-Časť Nová Veča centrum.

' Regulácia funkčného využívania:
- kompaktná uličná zástavba v min. podlaŽnosti 2NP a v max. podlaŽnosti 6NP

so zastavanosťou max' l00% a ozelenením min. l5%, s prípustnou zástavbou uličnou
vol'nou v min. podlaŽnosti 2NP a v max' podlažnosti 6NP, v niektoých polohách

vol'ná uličná zástavba v max. podlaŽnosti 4NP so zastavanosťou max. 70oÁ

s ozelenením min' 3ao/o, s prípustnou zástavbou uličnou kompaktnou v max'
podlaŽnosti 4NP. ostatné pľevaŽujúce priestorové usporiadanie je neprípustné.

. Mesto Žiada, aby stavebník po ukončení stavebných prác pozemky dotknuté výstavbou
vrátil do pôvodného stavu s patričnou odbornou starostlivost'ou.

' Navrhovaná výstavba v danéj lokalite nie je v rozpore s UPN mesta Šaľa.
' Vyjadľenie pod č. 33627 l2020/oSaKC/3l60 zo dňa 30 .07 '2020.

l_lLĺoanir riĺqá olto odbor .+.*^.+ĺi.'^.ri n ži *Á *-^-+-_Ái^.

Vyjadľenie podl'a $ 28 ods. l zákona č)' 364ĺ2004 Z. z. o vodách č. oU-sA-oSZP-
2020/ 006| 8 | -002 zo dŤ.a o7'09 .2020:
. Z hl'adiska ochľany vodných pomerov s predloŽenou PD súhlasíme bez pripomienok.

Stanovisko z hl'adiska odpadového hospodárstva č. oU-SA-osZP-2020l004278-002 zo dŤ'n

19.08.2020:. orgĺány štátnej správy odpadového hospodáľstva sa V zmysle $ 99 ods. 1 písm. b) bod 5

zitkona o odpadoch vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní, kde stavebník
predloŽí doklad o tom, ako naloŽil so vzniknut;imi odpadmi.

. Stavebník je povinný dodržať všetky platne ustanovenia zákona o odpadoch, najmä

ustanovenia $ 14 _ Povinnosti drŽiteľa odpadu.

Zálvazĺé stanovisko orgánu štátnej správy ochrany pľírody a krajiny č. oU-SA-oSzP-
20201005797 -0o2 zo dňa l7 .08.2o20:
. Na dotknutom úzsÍní v zmysle $ 12 zákona o ochrane prírody a krajiny platí pnrý stupeň

územnej ochrany. Realizáciou stavby nedôjde k zásahu do osobitne chľánených

záujmových území a objektov ochľany prírody a kľajiny. V záujmovom území nie sú
ohrozené zätujmy ochrany prírody a krajiny'

. Chľánené ako aj iné druhy Živočíchov, ktoré by mohli pri realizácii stavebných prác
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uviaznut' bez moŽnosti samovol'ného úniku, je potľebné preniesť mimo staveniska.
' Vzduchotechniku budovy zabezpeéiť proti vnikaniu živočíchov.
' DodrŽať všetky podmienky uvedené vo vyjadrenĺ oľgánu štátnej správy ochľany prírody

a kajiny.

Záväzné stanovisko orgánu štátnej spľávy ochrany ovzdušia č. oU-SA-osZP-2a20/005724-
a02 zo dňa 13.08.2020:
' Vykurovanie objektu bude zabezpečené pomocou tepelného čerpadla, výstavbou lekáľne

nevznikne nový zdroj znďist'ovania ovzdušia.

Západoslovenská distľibučná' a. s. Bratislava:

' Nove napojenie sa nevýaduje, stavba bude pripojená na vnútorné rozvody oC TESCO.
' Ak v záujmovom tlzer'ĺrí pichádza k styku s podzemnými vedeniami, je potľebné

podzemné zariadenia vytýčit', výkopové prérce rea|izovať ručne.
' Realizáciou povolených prác nesmie bý' narušená stabilita existujúcich podperných

bodov vedenia vľátane uzemňovacej sústavy.
' Dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadľení č. CD 8414212020 zo dfia 19.1|.2020.

SPP - distľibúcia a. s'. Bľatislava:

V záujmovom území sa nachádza STL DN50 oceľ PN 90kPa.
SPP-distribúcia a.s. súhlasí s vydaním stavebného povolenia na uvedenú stavbu - bez jej
plynofikácie, za dodrŽania všeobecných podmienok aosobitných podmienok uvedených
vo vyjadrení pod č. TD/NSi0070l202l/Ga zo dňa 03 '02.2021'.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť. a. s.. oZ Galanta' so sĺdlom v Šali:

Vyjadrenie vodovod
' Vodovodná prípojka sa nenawhuje, objekt lekárne bude napojený na areálové rozvody

vody objekfu TESCO sToRES SR, a.s' za exisfujúcim fakturačným meradlom - nové
odberné miesto nevznikne.

' Na meranie potreby vody bude osadený podruŽný vodomeľ, ktoľý bude vo vlastníctve
a prevádzke stavebníka. Pre ZsVS, a's. bude faktuľačn1im vodomerom vodomer objektu
TESCO.

' V zmysle $ 27 ods' 7 zitkona č. 442120002 Z.z. je zakázane prepojiť rozvody z vlastného
zdroja vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s verejným
vodovodom.

Vyj adreni e kanalizácia:
' Kanalizačná prípojka sa nenavrhuje, objekt bude napojený na areálové kanalizačné

rozvody objektu TESCO. V rámci výstavby bude realizovaná prekládka existujúcich
aľeálových kanalizačných ľozvodov - nové odbemé miesto nevznikne.

' Faktuľácia stočného bude na zétklade fakturačného vodomeru objektu TEsCo.
' Stavebník dodľží podmienky uvedené vo vyjadreni č'. l0a79/2021 zo dŕn23.02.202|.

Slovak Telekom, a. s.. Bratislava a DIGI SLOVAKIA. s.r.o:

' Na definovanom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len
SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s., ďalebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

' Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA' s'r.o. Žiada zahrnúť do podmienok určených
stavebným úradom pre vydanie stavebného povolenia VŠeobecné podmienky ochrany
SEK, ktoré sú neoddelitel'nou súčast'ou ich stanoviska'
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Exist' zariadenia sú chľánene ochľanným pásmom ($ ós zálkona č. 351/2011 Z.z.'1

azäroveňje potrebné dodrŽat'ustanovenie $ 65 zákona č.35ll20ll Z.z. oochrane
proti rušeniu'
Stavebník je povinný rešpektovat' adodrŽaI' všetky podmienky uvedené v stanovisku č.

óó l 2030ó98 zo dňa 29.10.2020.

SALAMON INTERNET. s. ľ. o.. Šaľa:

' V záujmovom uzemi stavby nedôjde do styku s STI spol. SALAMON INTERNET' s. r. o.
. Existujúce telekomunikačne zariadenia a infraštruktúra sú chľánene ochľanným pásmom

($ ó8 zákona č. 351l20ll Z.z.) azároveije potrebne dodrŽať ustanovenie $ 65 zákona č.

35l1201l Z.z' o ochľane proti rušeniu.
' Stavebník dodrŽí všetky podmienky vyjadrenia pod č. sb 2?04517 zo dňa a4.|l.2020.

_ orange Slovensko a. s., MICHLOVSKY, spol. s r. o., Piešťany - vyjadrenie č. BA-
386412020 zo dňa 20'l l .2020,

- UPC BROADBAND SLOVAKIA' s.r.o.' Bratislava - Vyj. č. 211512020 zo dňa
29.10.2020,

- Heizer optik spol. s r.o', Bratislava * FibreNet s.r.o. - vyj. č. wJ 22ll20ex zo dňa
l 8. t L2020,

_ Wispeľ s.r.o' Nové Zámky a CableNet' s.r.o. Galanta - vyjadrenia zo dÍ:n 04.ll202o
a zo dňa 29.10.2020,

- v záujmovom území sa nenachádzajú siete uvedených spoločností' resp. nedôjde do styku
so sieťami v ich správe.

Ďašie podmienkv stavebného úľadu:
. DaŽďové vody z navrhovaného objekfu budú odvedené navrhovanou daŽďovou prípojkou

gravitačnou do preloŽky daŽďovej areálovej kanalizácie.
. Stavebný materiál a zanadenie staveniska budú umiestnené len na pozemku vo vlastníctve

stavebníka, resp. na pľenajatom pozemku.
' Pred výjazdom vozidiel a ostatných mechanizmov zo staveniska na verejné komunikácie,

budú tieto očistené tak, aby nedochádzalo k znečist'ovaniu komunikácie, v prípade
znečistenia komunikácie stavebníci zabezpečia jej očistenie na vlastné náklady. Súčasne
bude dodrŽané VZN mesta Šaľa v platnom znení o nakladaní s komunálnym odpadom a
dľobným stavebným odpadom na území mesta Šaľa'

. Ku kolaudácii stavby stavebník predloŽí doklad o tom, ako naloŽil s odpadmi vzniknutými
počas výstavby - vyjadľenie okresného úľadu Šaľa, odboru starostlivosti o Životné
prostredie.

. Stavebník je povinný dodrŽat'opatfenia vyplýajúce z projektu protipoŽiarnej bezpečnosti
stavby. Ich splnenie preukiĺže pri kolaudácii stavby.

. Stavebníkzabezpeč,í, aby sa počas rcalizäcie minimalizovali negatívne vplyvy na okolie a
Životné prostredie a v plnom rozsahu bude znášať prĺpadné škody spôsobené stavebnou
činnosťou.

. Ku kolaudácii stavby stavebník predloží stavebnému úradu eneľgetickú certiÍikáciu
budovy.

t3. Stavebník ku kolaudácii predloŽí doklady o overení vhodných stavebných vyrobkov.
Na uskutočnenie stavby moŽno pouŽiť iba stavebný vyľobok, ktoľý je podľa osobitných
predpisov vhodný na pouŽitie v stavbe na zamýšľaný účel. Tieto doklady sú súčasťou
dokumentácie uloŽenej na stavbe.

l4. Stavebník je povinný oznámit' stavebnému úradu termín začatia stavby.
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l5. Stavebník je povĺnný stavbu viditel'ne označit' štítkom ''Stavba povolená'|.

16. Stavebník je povinný od prvého dňa prípravných pľác aŽ po ukončenie stavebných prác
viesť stavebný denník, ktoý je súčasťou dokumentácie uloŽenej na stavenisku' Stavebný
denník predloŽí ku kolaudácii stavby.

l7. Dokončenú stavbu, prípadne jej čast' spôsobilú na samostatné uŽívanie, moŽno uŽívat' len
na základe kolaudačného ľozhodnutia'

18' Stavebník všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená, je povinný plnit' a
po doručení tohto povolenia ich brať na vedomie s tým, Že sa ich plnit' zavdzuje.

Učastníci konania:

' Dr.Max l37 s.ľ.o., Košice; TEsCo SToREs SR, a.s., Bratislava_RuŽinov; SLOVNAFT'
a's. Bratislava; Ing' Pavol Berinšter _ IDS KoŠice, s.r.o.

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

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
nebude stavba začatá.

Stavba nesmie byt' začatá, pokial' stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť
l$S?zákona é.7l/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vznení neskoľšĺch
pľedpisov/.

Podl'a $ 70 stavebného zákona je stavebné povolenie záväzné aj pre právnych niĺstupcov
konania.

odôvodnenie:

Dťta 23.l2.202a podala spoločnost' Dr.Max l37 s r'o.' so sídlom Moldavská cesta 8/A,
040 l l Košice, ICo: 50 960 695, ktoru v konaní zastupuje Ing' Pavol Berinšter, konatel'
spoločnosti IDS Košice' sr.o.' sosídlom Kmet'ova 13,040 0l Košice, IČo::o569 488,
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu; týmto dňom bolo začate
stavebné konanie.

Na stavbu bolo vydané ľozhodnutie o umiestnení stavby mestom Šaľa pod č.
ll42/20zlĺsu/7 52 (374412020\ dňa 27 .0l .202l, ktore sa stalo právoplatným a vykonateľn1im
dňa23.o2.2o2l.

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a
dotknutým oľgánom a organizáciám. Nakol'ko pomery staveniska mu boli dobre známe a
Žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie stavby, podl'a ustanovení $ 6l ods. 2
stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, zároveťl stanovil
lehotu l0 pracovných dní odo dňa doľučenia oznámenia, vktoľej mohli účastníci konania
uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány aorganizácie svoje stanoviská.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní pľeskúmal predloŽenú Žiadosť z hľadisk
uvedených v $ 62 stavebného zžfl<ona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými
orgánmi a organizáciami a zistil, Že jej realizálciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy
chľánené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitn;ýĺni
pľedpismi, nie sú ohrozené zilljmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva
a oprávnené zánjmy účastníkov konania'

{
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Stanoviská oznámilí:
- okresné riaditeľstvo Hasičskeho a záchranného zboru v Nitre,
- Technická inšpekcia, a.s. Bľatislava,
- okľesné riaditel'stvo policajného zboru v Šali, okresný dopľavný inšpektoľát,
- MsÚ Šal'a, refeľát dopľavy a technických činností,
- MsÚ Šal'a, referát investičných činností,
- okľesný úrad Šal'a, odbor starostlivosti o Životné pľostredie,
- Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava,
- SPP - distríbúcia a.s., Bratislava,
- Západoslovenská vodárenská spoločnost', a.s., oZ Galanta, so sídlom v Sali,
- Slovak Telekom, a.s., Bľatislava a DIGI SLOVAKIA' s'r.o'
- SALAMON INTERNET' s.r.o' Šal'a,
- orange Slovensko a.s', MICHLOVSKY, spol. s.r.o. Piešťany,
- UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava,
- Heizeľ optik spol. s'r.o' Bratislava; Wispeľ s.r.o. Nové Zámky; CableNet, s'r'o' Galanta'

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých oľgánov a
otganízácii poŽadovaných osobitnými predpismi, zabezpeč'il plnenie poŽiadaviek vlastníkov
a správcov pre napojeníe do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a poŽiadavky
zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebník k Žiadosti predloŽil nasledovné doklady: projektovu dokumentáciu, nájomnú
zmluvu, kópiu katastrálnej maPY, splnomocnenie na zastupovanie v konaní, ľozhodnutia,
stanoviská, vyjadrenia, súhlasy dotknutých orgánov a doklad o uhľadení správneho poplatku.

Pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté navrhovanou stavbou, je spracovaná a

schválená územnoplánovacia dokumentácia UPNO Šal'a vrátane neskorších zmien
a doplnkov, umiestnenie stavby je v súlade so schváleným územným plánom mesta Šaľa a
s vydan1im územným rozhodnutím' Pľojektová dokumentácia stavby splňa vŠeobecné
technické poŽiadavky na výstavbu. Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Stavebný úrad v príebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bľánili vydaniu
stavebného povolenia stavby, preto rozhodol tak, ako je uvedené Vo výľoku tohto
rozhodnutia.

Poučenie o odvolaní:

Podľa $ 53 a nasl. zákona č.71/|967 Zb. o správnom konaní (spľávny poriadok) v znení
neskorších pľedpisov, pľoti tomuto ľozhodnutiu moŽno podat' odvolanie (riadny opľavný
pľostriedok), a to v lehote l5 dní odo dňa doručenía ľozhodnutia.
bdvotanie sa podáva na Mesto Šaľa - Mestský úrad, Námestie Sv. Tľojice č.7, g27 l5 Šaľa
odvolacím orgánom je okresný úrad Nitra, odboľ výstavby a bytovej politiky.
Rozhodnutie je po vyčeľpaní ľiadnych opľavných prostriedkov preskúmateľné správnym
súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162ĺ2015 Z.z.).

Poplatok:

Správny poplatok podl'a zátkoĺa č. I45/l995 Z. z. o správnych poplatkoch v zneni neskorších
predpisov Položky ó0 písm. g) podľa predpokladaného rozpočtového nákladu stavby dňa
22.04.202| bol zaplatený vo výške 20a,- €.
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Pľíloha pľc stavebníka:
- overená pľojektoVá dokumentácia
- štítok,,Stavbapovolená"

Doručí sa:

účastníci
l. Ing. Pavol Berinšter - IDS Košice' S'ľ.o.' Kmet'ova l3, 040 0l Košice

(splnomocnený zástupca stavebníka)
2. TESCO STORES SR, a's., Cesta na Senec 2,82| 04 Bratislava - RuŽinov
3. SLOVNAFT, a.s. Vlčie hľdlo č,. |,824 l2 Bratislava

dotknuté orgány (elektronicky)
4. Kĺajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8,949 0l Nitra
5. Technická inšpekcia a.s., Trnavská cesta č' 56, 82l 0l Bratislava
6. oRHaZZ v Nitre, Dolnočermánska č. 64,9491l Nitra
7. oR PZ, okľesný dopľavný inšpektorát, Staničná č,.23,927 01 Šaľa
8, okresný úrad Šal'a, odboľ starostlivos ti o ŽP , Hlavná č. 2/| ,927 0 l Šal'a
9. Západoslovenská distribučná, a.s', Čulenova ó, 8l6 47 Bratislava
10. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b,825l l Bratislava - EP
ll' Západoslovenská vodáľenská spoločnost', a. s. Nitra, P.Pázmitňa4,927 0l Šal'a
l2. Slovak Telekom, a.s', Bajkalská č.28,8l7 62 Bľatislava
13. Michlovský spol' s r.o., Ul. Letná79619,92l 01Piešťany
l4. Salamon Intemet s. r' o.' Partízánska 18,927 0l Šal'a
l5. CableNet, s.r.o., Slnečná č. 535/l9, 924 01Galanta
l6. Heizer optik spol. s ľ. o.' Hraničná l8, 82l 05 Bratislava
l7. wIsPER s. r. o., Jánošíkova č. 10, 94o 78 Nové Zámky
l8. UPC Broadband Slovakia, s.ľ.o., Ševčenkova 36, 85l 0l Bratislava
t9. MsU v Šali, ľeferát investičných činností
20. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
- k spisu

n í\

\jr

Mgr' Eva Lukač}vičová
vedúca stavebnéhb úradu

na základe Poverenia zo dňa 30.l l.2016




