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ROZHODNUTIE O UMIESTNENI STAVBY

Mesto Šal'a, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa $ l17 ods. l zákona č.5011976 zb.
o úzernnom plĺínovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších pľedpisov (ďalej
len ,,stavebný zäkon"'1' prerokoval náwh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými
orgánmi postupom podľa $ 35 a $ 36 stavebného zákona. Posúdil návrh podl'a $ 37 a $ 38
stavebného zátkona, $ 32 zákona č,. 7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskoľších pľedpisov
(d'alej len ,,správny poriadok") posúdil návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, ktoý dĺa
30.A3.2021 podala

Spoločnosť G & G, s.r.o.' so sídlom UL Šafáľikova č. 42g,924 01 Galanta,Ičo: 31418937

(ďalej len ''nawhovatel'''), anazžklade tohto posúdenia vydävapodľa $ 39 a 39a stavebného zákona
a $ 4 vyhlášky é' 453/2000 Z. z., ktotou sa vykonávajú níektoré ustanovenia stavebného zákona
v nadväznosti na $ 32, $ 46 a$ 47 správneho poríadku vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby

Samoobslužná umyváreň automobilov a premiestnenie čerpacej LPG stanice

v rozsahu:

Prevádzkové súbory:

Ps 0l - Skladovanie a výdaj LPG
Ps 02 - Samoobslužná autoumyváreň

Stavebnó objekty:

so 01 - čeľpacia stanica LPG
so 02 - Autoumyvĺĺreň

so 03 - PľedEenie dátových a NN rozvoaov čslľc
so 04 - Prípojka NN

so 05 - Vonkajší vodovod

so 0ó - odlučovač ľopných látok a vonkajšia kanalizácia
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(ďalej len ''stavba'') na Ul. Hlavnej v Šali, na pozcmkoch register ''C'' parc. č. l038/39, l038/57,
|038/70 al038l7l v kat. územi Šaľa, (druh pozemkov zastavané plochy a nádvoria), na účely
vytvorenia samoobsluŽného objektu na čistenie a ošetrovanie osobných áut, karavanov,
kempingorných automobilov, lodí, motoriek, nákladných áut do 7,5 t a premiestneníe existujúcej
čerpacej stanice LPG, vo vlastníctve stavebníka, s odstránením podzemného zásobníka LPG na
pozemku register ''C'' parc. č. l038/58, v katastrálnom území Šaľa, so súhlasom a vo vlastníctve GG
Building s'r'o', (druh pozemkov z.astavanä plocha a nádvorie), tak ako je zakreslené v situačnom
výkrese, ktoý tvorí neoddelitel'nú súčasť tohto rozhodnutia.

Stavba obsahuje:

Prevádzkové súboľy:

Ps 0t - Skladovanie a výdaj LPG
Ps 02 - Samoobslužná autoumyváreň

Stavebné objekty:

So 01 - Čeľpacia stanica LPG
- Súčasný priestoľ pľe skladovanie a výdaj LPG sa nachádza na parcelách l038/58 (podzemný

zásobník) a 1038/57 ( výdajný stojan LPG s prístreškom). Existujúce súčasti systému
skladovania aýdaja LPG sa odstránia.

- Navrhovaná stanica bude vybavená zariadením pre skladovanie aýdaj LPG a to ýdajným
stojanom pre LPG a jedným podzemným valcovitým zásobníkom o objeme 9,l5m3.

- aizuazásobníka je 7740 mm,priemer l250 mm.

- Súčasťou stavby bude prístrešok výdajného miesta, ktoý bude obdĺznikového tvaru max'
pôdorysných rozmerov''2,7m x 1,78m s prekrytím trapézoťym plechom.

so 02 - Autoumyváľeň

- SamoobsluŽná autoumyvárcň bude prízemný nepodpivničený, izolovaný objekt umiestnený
v existujúcej zástavbe.

- Autoumyvĺíreň typu EHRLE JetWash Duo Plus outdoor bude slúžiť na čistenie a
ošetrovanie áut do 7,5 t. Je to plnoautomaticky riadená samoobslužná 2-miestna
autoumyváľeň, koncipovaná na dlhodobú nepretrŽitu prevádzku.

- Umývacie boxy pozostávajúce z oceľovej skeletovej konštrukcie s plochou strechou
a atikou.

- Vykurovanie v So 02 zabezpečuje navľhnutý elektľický kotol s rnýkonom do 24 kW,
umiestnený v centrálnej jednotke. Prípľava TV sa uskutoční v zásobníku'o objerne 70 l,
zabudovanom v elektrickom kotlí'

- Udaje o projektovaných kapacitách:
- zastavaná plocha: 71,46 m2
_ úŽitková plocha: 62,00 mz

so 03 - Predĺženie dátových a NN rozvooov čslľG
- bude z podruŽného rozvátdzača jestvujúcei Čsrľc uľčenej na demontáž, do ronádzača

RHLPG pľeloŽenej ČsLpG, je v projekte navrhnuté zrea|izovať z novej rozvodnej
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spojovacej skríne RS. Skriňu RS je potľebné osadit' tak' aby prívodné káble bolo moŽné

presmeľ()!.at' z jcstvujúceho ľtlz'''ĺitlzača CSLPC ilo tejtĺl skrine, kde sa káL'llc cez vlroĺlné

spojky pľe.1ízia káblalni rovnakelro typu až clo rĺtľ'váĺlzača RHLPG preloŽenej Čslpc. v
prípade, že pnvodné alebo dátové káble nebude moŽné z dôvodu nedostatočnej dĺŽky resp.

nemoŽnosti zaspojkovania predĺŽit', bude potrebná ich výmena od bodu napojenia.

so 04 - Pľípojka NN
_ pľe autoumyváreň je navrhnutá ako samostatný 

''yuod 
z jestvujúcej rozpojovacej a istiacej

skrine PRIS3 č. 3l0902 osadenej v zelenom páse opľoti kiosku Čspĺ.. Pre prípojku NN je
navrhnutý kábel NAYY_J 4x35 mm2.

- Meranie spotreby elektrickej energíe pre objekt So 02 je navrhnute zrea|izovať v novom
elektromeľovom rozvádzači RE2. Elektromeroý rozvádzač RE2 sa osadí v blízkosti
autoumyváme' na pozemku investora.

so05- Vonkajšívodovod

- Zásobovaná vodou bude prostredníctvom navrhovaného vonkajšieho rozvodu vody,
napojeného na existujúci areáloý rozvod.

- Rozvod vody HDPE, PE 100 DN25 - 30,8m.

so 06 - Odlučovač ľopných látok a vonkajšia kanalizácia
- odpadové vody Z autoumyváme ĺSo 02/ budú po prečistení v odlučovači ropných látok

Sepurator BLUE 3, ktorého súčast'ou je aj dočistbvací sorbčný odlučovač ropných látok
Purasorb, odvádzané do verejnej kanalizácie.

- DaŽďové vody zo striech oboch pozemných objektov budú odvedené stľešnými zvodmi
vol'ne na terén.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa uľčujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch register'C'' parc. č' lo38/39, l038l57, lO38/7O
alO38/7l v kat' uzemi Šal'a' (druh pozemkov zastavané plochy a nádvoria), sodstránením
podzemného ziĺsobníka LPG na pozemku register ''C'' parc. č. 1038/58, v katastrálnom území
Šaľa, (druh pozemkov zastavanáplocha a nádvorie), akoje zakľeslené na priloŽenom situačnom
vykĺese v mierke 7:200, kde je označené polohové a qýŠkove umiestnenie všetkých
navrhovaných stavieb, ktoru vypracoval Ing. Arch. Šatefan Múller, autorizovaný aľchitekt 1036
AA, a+office s.r.o.' Čerešňová 606/9,925 28 Pusté Uľany'

2. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie navrhovanej stavby bude vypracovaný oprávnenou
osobou v zmysle $ 44 stavebného zákona.

3. Projektové ríeŠenie navrhovanej stavby bude spĺňat' požiadavky vyhláŠky č,. 532?oa2 Z.z.,
ktoľou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na rnýstavbu a o
všeobecných technických požiadavkách na stavby uživané osobami s obmedzenou schopnostbu
pohybu a orientácie.

4. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bude okrem architektonickej časti obsahovat'
aj výkľesy všetkých druhov technickej vybavenosti predmetnej stavby (elektroinštalácia,
bleskozvod, plynoinštalácia, vodoinštalácia, kanalizácia, vykurovanie) a taktieŽ projekt
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poŽiarnej ochrany, statické posúdenie stavby a tepelno-technické posúdenie stavby podl'a {i 4
ods. 3 zákona č. 555ĺ2005 Z.z' o cnergetickej hospodámosti budov a o Zmene a doplnení
niektoých zákonov.

Stavebné povolenie na stavebný objekt So 0ó - odlučovač ropných látok a vonkajšia
kanalizácia bude vydávané na základe samostatnej pľojektovej dokumentácie špeciálnym
stavebným úľadom pre vodné stavby _ okľesným úľadom Šal'a, odbor starostlivosti o Životné
prostľedie.

5. Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a aľchitcktonického riešenia stavby
s okolitym životným pľostredÍm, najmä pľe polohové a výškové umiestnenie stavby:

so 01 - čerpacia stanica LPG
- Súčasný priestor pľe skladovanie aýdaj LPG sa nachádza na parcelách 1038/58 (podzemný

zásobník) a I038l57 ( vydajný stojan LPG s pľístľeškom). Existujúce súčasti systému

skladovania a výdaja LPG sa odstránia.

Nawhované umiestnenie:
- podzemný zásobník a výdajný stojan LPG sprístľeškom: na pozemkoch parc- č. l038i39

a l038/70 kat. územie Šaľa.

Vzdĺalenosť od hranice susedných pozemkov a stavieb:
_ od objektu súp. č. 7l05 čeľp. stanica PHM na pozemku parc. č. l038l34 sa stanowje 26,693 m
- od hranice susedného pozemkuparc' č. 1038/54sa stanovuje na 18,25 m
- od hranice susedného pozemku parc. č. l 038/3 1 sa stanovuje na 0,00 m
- od objektu navrhovanej stavby autoumyvárne So02 sa stanovuje na l l,64 m

Vonkaišie pôdorysné rozmery:
dlŽka: 7,68 m
šírka:3,11 m

prístľgŠok qidajnéhtl miesta:
- Dlžka:2,7m
- Šírka: l,78m
_ Výška: max: * 2,450 m

Výška podlahy: *0,000 : + tl56,32 m.n.m.

so 02 - Autoumyváreň

- Navrhovaná autoumyváľeň bude umiestnená na pozemkoch: l038/7a, 1038/39, 1038/57

a 1038ĺ7l kat. úzernie Šaľa.

Vzdialenosť od hranice susedných pozemkov a stavieb:
_ od objektu súp. č. 7105 čerp' stanica PHM na pozemku parc. č. 1038/34 sa stanovuje

na 12,21m,
_ od hranice susedného pozemku parc. č. 1038/54 sa stanovuje na 0,00 m,
_ od objektu súp. č. 2190 peruión na pozemku paľc. č' 1038/53 sa stanovuje na 5,95 m,
- od objektu nawhovanej stavby SO01 sa stanovuje na 11,64 m.
- od hranice susedného pozemku parc. č. 1038/3l sa stanovujena 8,52 m,
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Parametre navľhovaného objektu So 02:

- oÍzka:10,870 m
_ Šírka: 6,660 m

- Výška: max: + 4,405 m

ĺJ Žitkov ä plocha: 62,00 mz

Zastavaná plocha: 7 1,46 mz

Napojenie na inžinieľske siete:
odvod splaškovych vôd:
_ objekt sa napojí na verejnú kanalizácitr cez existujúcu kanalizačnú prípojku, ktorú tvorí úsek od

pôvodnej kanalizačnej šachty RŠ po bod napojenia na verejnú kanalizáciu.
- odpadové vody z autoumyvátme lSo 02/ budú po prečistení v odlučovači ropných látok

Sepurator BLUE 3, ktorého súčasťou je aj dočisťovací sorbčný odlučovač ropných látok
Purasorb, odvádzané do verejnej kanalizácie.

- objekt so 01 sa nenapája na areáloý kanalizačný ľozvod.
- Dažďové vody zo striech oboch pozemných objektov budú odvedené strešnými zvodmi voľne

na terén.

zásobovanie vodou:
- objekt so 0l sa nenapája na areáloý vodovod.
- Zanaďenie So 02 - autoumyvárne bude zásobované vodou prostredníctvom nawhovaného

vonkajšieho rozvodu vody, napojeného na existujúci areáloqý rozvod. Pred vsfupom do objekfu
bude vodovodné potrubie prechádzať navrhovanou vodomernou šachtou, v ktorej bude

umiestnený podruŽný vodomer.
- Na meranie celkovej spotreby vody bude aj naďalej slúžit' existujúci vodomer, umiestnený v

exisfujúcej vodomernej šachte VŠ'
- Rozvod vody HDPE, PE 100 DN25 - 30,8m.

NN ľozvody:
- Elektrícká káblová prípojka (objekt so 04) pre autoumyváreň je v projekte navrhnutá ako

samostatný vývod z jestvujúcej rozpojovacej a istiacej skrine PRIS3 É' 310902 osadenej v
zelenom páse opľoti kiosku Čspĺ.. Pľe prípojku NN je navľhnuý kábel NAYY-J 4x35mm2.

Pľedíženie dátovych a NN rozvodov čSLPG:
- bude z podružného rczvädzača jestvujúcej Čsrpc určenej na demontríŽ, do rozvádzača RHLPG

preloŽenej ČSLPG, je v projekte navrhnuté ztealizovat' z novej rozvodnej spojovacej skrine RS

6. Požiadavky vyplyvajúee z chránených území alebo ochľanných pĺĺsiem:
. Ďdší stupeň projektovej dokumentácie bude vypracovaný s ohľadom na existenciu

podzemných inŽinierskych sietí v mieste stavby.. Pri spľacovaní ďalšieho sfupňa PD budú dodrŽane ustanovenia STN 73 6005 - Priestorová
úprava vedení technického vybavenia a vyhlášky ĺnp e. $2lzooz, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti ovšeobecných technických požiadavkách na rnýstavbu aovšeobecných
technických požiadavkálch na stavby uŽivané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a
orientácie.
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7. PoŽiadavky vyplyvajúce zo stanovísk dotknutych orgánov:

Ďalší stupeň projektovej dokumentácie bude predl ožený na posúdenie dotknutým orgánom,
ktory si to vyhradili.

Okľesné riaditel'stvo Hasičského azáchranného zboru v Nitľe
. S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.
. Stanovisko č. oRHZ-NR- 202 l /000l4l _002 zo dňa 09.B.2a2l '

Regionálny úrad veľejného zdľavotníctva v Nitľe
' Umiestnenie predmetnej stavby je vzhl'adom k uvedeným skutočnostiam v súlade

s poŽiadavkami zák. č. 355ĺ2007 Z.z. z pohľadu vzájomného ovplyvňovania s okolitým
Životným prostredím.

' Záväzné stanovisko č,.PPL|N202ll0a8al zo dňa 25.a3'202,|.

Mv sR Okľesné riaditel'stvo PZv Šali, okresný dopľavný inšpektoľát
' Súhlasí s umiestnením predmetnej stavby tak ako bolo v predloŽenej projektovej dokumentácii''
' oDI si vyhradzuje právo prípomienok k nasledujúcim stupňom projektovej dokumentácie.
' oDI si vyhĺadzuje právo dodatočne stanovit'podmienky alebo uloŽené zmeniť, ak si to vyŽiada

bezpečnost' a plynulost' cestnej premávky alebo dôležiý verejný záujem.
' DodrŽať podmienky stanoviska pod č. ORPZ-SA-OPDP52-3-0l3l202l zo dňa l8.o5.202l.

okľesný úľad Šal'a, odboľ staľostlivosti o životné pľostredie
' Nawhovaná činnost' ,,Samoobslužná umyváreň automobilov a premiestnenie čerpacej LPG

stanice" na základe údajov uvedených v projektovej dokumentácii, ktoru vypracovala
spoločnost' a*ofFrce s.r.o., ČereŠňová 606/9, 925 28 Pusté Úľany, generálnym projektantom
Ing. Arch. Šatefan Mĺiller, je zaradená ďo Zoznamu navrhovaných činností podliehajúcich
posudzovaniu ich vplyvu na Životné prostľedie podl'a prílohy č' 8, kapitola 9' lnfraštrukfuľa,
poloŽka l4 a poloŽka 16 zátkona é.24l20a6 Z.z.

' Z dôvodu, Že navrhovaná čirnost' nedosahuje paľametľe uvedené v pľílohe č. 8 zákona č.
24/2006 Z.z. nie je predmetom zisťovacieho konania a povinného hodnotenia. Navľhovaná
činnosť nie je potrebne posudzovať podľa zákona é.24/20a6 Z.z.

' Záväzné stanovisko č. ou-sA-oszP-202l/o01687-z zo dňa 17.0z.202l.

Vyjadrenie podl'a $ 28 oĺls. l zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách:
' Z hľadiska ochrany vodných pomerov s predloŽenou projektovou dokumentáciou súhlasíme za

nasledujúcich podmienok:
' Počas uskutočnenia stavby bude stavebník dodrŽiavať ustanovenia vodného zákona tak, aby

nemohlo dÔjsť k znečisteniu povľchor"ých a podzemných vôd.
' So 06 _je vodná stavba,
' na uskutočnenie tejto vodnej stavby je potľebné povolenie pcldľa $ 26 vodného záaona.

Stavebník poŽiada správny orgán opovolenie na uskutočnenie vodnej stavby a ku Žiadosti
pnloŽí požadované doklady.

' Podľa ust. $ 38 vodného zákona na wpúšťanie priemyselných odpadových vÔd alebo
osobitných vôd s obsahom prioritných látok, pľíoritných nebezpečných látok uvedených
v ZOZNAME II prílohy č. 1 vodného zálkona a ďalších znečist'ujúcich látok uvedených
v ZOZNAME III prílohy č. l vodného zétkona do verejnei kanalizácie ie potrebné povolenie
orgánu štátnej vodnej spľávy. organ štátnej vodnej správy povolí takéto vypúšťanie, ak Žiadateľ
pľeukiíŽe, Že prí ich vypúšťaní sa nepoŠkodí stoková sieť a čistiareň odpadoých vôd a neohrozí
sa zdravie zamestnancov pľi ich prevádzkovaní, neohĺozí sa pľevádzka ČoV, spracovanie kalu
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ajeho ďalšie vy.lŽitie aneprekočia sa prípustne hodnoty znečistenia určené pre vypúŠt'anie
odpadových vôd z verejnejkanalizétcie a neovplyvnia sa kvalitatívne ciele.

. Žíadost'o vypúšt'anie odpadových vôd do verejnej kanalizácíe predloŽte na tunajŠí úrad spolu so
Žiadost'ou o vydanie stavebného povolenia v prípade, že odpadové vody, ktoré budú vypúšťane
kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie budú obsahovat' prioritnó látky, prioritne
nebezpečné látky uvedené v ZDZNAME II prílohy č. l vodného zákona a ďalšie znečist'ujúce
látky uvedené v ZOZNAME ItI prílohy č. 1 vodného zákona.

' ĎalŠí stupeň projektovej dokumentácie poŽadujeme predloŽit'na vyjadľenie.
' Toto vyjadrenie nenahĺádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy v zmysle

ustanovení zákona o vodách a nicje rozhodnutím podl'a predpisov o spľávnom konaní.
' Zäväzné stanovisko č. oU_SA-osZP-202ll00l778-2 zo dňa25.02.202l.

Vyjadrenie z hl'adiska odpadového hospodárstva:
' Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podl'a $ 14 zákona

o odpadoch - Povinnosti dľŽiteľa odpadu (v zmysle $ 77 ods' 2 zákonao odpadochje pôvodcom
odpadov vznikajúcich prí stavebných prácach zodpovedná pľávnická osoba alebo fiaická osoba
- podnikatel', pre ktoru sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú).

' orgĺĺny Štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle $ 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona
o odpadoch sa vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní, je potrebné predloŽíť doklad
o naloŽení so vzniknut;ými odpadmi.

' Dodržat' všetky podmienky vyjadrenia pod č. oU-SA-oSZP-z02l/O0lI26-2-or. zo dňa
26.01.202t.

V-viadrenie orgánu štátnej správy ochrany príro.ĺly a kajin]y:
' Podľa vypracovanej projektovanej dokumentácie ,,potrebný je výrub l ks vzrastlého ihličnatého

stromu' ktoý stojí na mieste budúcej autoumyváme.
' S realizáciou stavby nesmú byt dotknuté zakázané činnosti vo vďahu ku chĺáneným dľuhom

podľa $ 35 zákona o ochĺane prírody a krajiny,
' Podľa $35 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny je potrebné nájdené Živoéichy odovzdat'

odbornej organízác1i ochrany prírody Šop sn S-CHKO Ponitrie a CHKo Dunajské luhy, Korzo
Bélu Bartóka78913,929 0I Dunajská Streda (tel. 03l 55l 6229),

' Podl'a $ 47 ods. l zĺĺkona o ochrane prírody a krajiny sa zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny,
z toho dôvodu stavebné pľáce u blízko rastucich drevín vykonat' tak, aby nedošlo
k poškodzovaniu a ničeniu ich koreňorných systémov a nadzemných častí.

' Na \^ýľub drevín, v súvislosti so stavbou, je potrebný súhlas od Mesta Šaľa, v súlade s $ 47 ods.
3 zákona o ochrane príľody a kajiny.

Upozornenie pľe investoľa a prislušný stavebný úrad:
' Chľánené, ako aj iné druhy Živočíchov, ktoré by mohli pri realizácii akýchkol'vek stavebných

prácach uviaznut' bez moŽnosti samovoľného úniku, je potrebné preniesť mimo staveniska,
' Na \^ýrub existujúcich drevín rastucich mimo les, v súvislosti so stavbou, sa vyŽaduje súhlas

(rozhodnutie) Mesta Šaľa ( vintľaviláne obce) vsúlade s $ 47 ods. 3,4 a5 zĺĺkona óochĺane
prírody a krajiny a $ 17 vyhláŠky uŽp sn č,.24l2OO3, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2Oo2
Z.z. o ochrane prírody a kľajiny,

' Právoplatné rozhodnutie, ktor'.im sa dáva súhlas na rnýľub drevín, je potrebné doručit'
stavebnému úradu.

' Podľa $ 9 ods. 4 zákona o ochrane pňrody a kĺajiny je orgrín verejnej správy' príslušný na
konanie vo veci, obsahom zäväzného stanoviska viazaný.

' Podľa $ l03 ods. 5 zákona oocfuane príľody akrajinv: orgrán verejnej správy, ktoý vedie
konanie o veci, ktorou môŽu bý dotknuté zéĺujmy ochľany príľody a krajiny, môŽe o veci
rozhodnúť najskôr po tom, ako mu bolo doručené rozhodnutie orgiínu ochrany prírody o vydaní
alebo nevy'daní súhlasu alebo povolení alebo nepovolení v-ýnimky zo zélkazu, odborne
stanovisko alebo záväzné stanovisko, ak sa podl'a tohto zákona vyzaduje.
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ľ)..'ll',r ,( l ĺ)1 nrlc ĺ, -ťĺlrrrn.t ĺl t ..,;;-., orgán verejnej spráVy mÔŽe schváliť,
povoliť alebo odsúhlasit'plán alebo projekt, ktoni/rn môŽu byt dotknute záujmy ochÍany prírody
a krajiny, len na základe zŕtväzneho stanoviska, v ktorom orgán ochrany príľody vyjadrí súhlas
s návrhom plánu alebo projektu, ak sa vydanie zŕwäzného stanoviska podľa tohto zákona
vyŽaduje a v prípade projektu, kton_im môŽu byt dotknute záujmy ochrany prírody a krajiny, len
na zĺklade vydaného súhlasu alebo povolenej rnýnimky zo zákanl, ak sa podľa tohto zákona
vyŽadujú, ustanovenie $ 9 ods.4 týmto nie je dotknuté'

' Záväzné stanovisko pod č. oU-sA_oS ZP -202l l00l l 59-z zo dňa 25 '0l '202| .

Stanol'isko štátnej spľávv ockany ovzĺluŠia:. Stavbou nevznikne noqý zdľoj znečisťovania ovzdušia. objekt, ktoľého súčasťou je predmetná
stavba je začlenený ako stredný zdroj a kategorizovaný podľa prílohy č. l vyhlášky č. 410/2ol2
Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoľé ustanovenia zákona o ovzduŠí v zneni neskoršĺch predpisov,
nasledovne:

' 4. chemický priemysel.
. 4.40.02 Cerpacie stanice benzínu podľa projektovaného ročného obratu alebo skutočneho

ročného obratu > l00 m3 za rok.. Pľe zdroj budú aj po realizácii pľedmetnej stavby nad'alej platit' povinnosti vyplývajúce
zprávnych predpisov na úseku ochľany ovzduŠia.

' Záväzné stanovisko pod č. oU-SA-oSZP-202l/00ll97-002 zo dňa 22.0I.202l.

okľesný úrad Šal'a, Pozemkový a lesný odbor. Pokiaľ pri rĺýstavbe dôjde k ďalšiemu zálberu poľnohospodĺárskej pôdy, upozorňujeme
stavebníka, Že musí postupovať podl'a $ 17 zákona é. 220/2004 Z.z. v opačnom prípade sa
dopustí spľávneho deliktu $ 26 zétkona č. 22o/20a4 Z.z.

' Zéxäzné stanovisko č. oU-sA-PLo-202l/00206o-002 zo dňa l0.a3.z02l.

okľesný úrad Šal'a, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
' DodrŽať podmienky záväzného stanoviska č. oU-sA-ocDPK/z02I/00l983-S zo dňa

02.8.242r.

Západoslovenská vodáľenská spoločnost' a. s.
S pripojením na verejný vodovod cez existujúcu vodovodnú prípojku súhlasíme za nasledovných
podmienok:
Výadrenie vodovod: 

-. Nová vodovodná prípojka sa nenavrhuje, bude vYúitá existujúca vodovodná prípojka tech. C.
odberu:30006-3830, Evid. č. odberu: 30603830, s exisfujúcim vodomerom, jedná sa rozšírenie
aľeáloých rozvodov.

. Spôsob určenia dodaného mnoŽstva vody: určeným meradlom _ existujúcim vodomerom
prevádzkovatel'a verejného vodovodu umiestneným v exisfujúcej vodomernej šachte.

. V anysle $27 ods.7 ziíkona 44212002 Z.z. je zakŕľlané pľepojiť rozvody z vlastného zdroja vody
s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s veľejn1im vodovodom.

. Vodu pre požiarne účely z verejného vodovodu negarantujeme. Ako prevádzkovateľ verejného
vodovodu podľa $15, ods. 7, písm' f) zákona č. 44zl20o2 Z.z., musíms umoŽniť prísfup
k verejnému vodovodu a odber z neho hasičsk;im jednotkám pri poŽiarnom zĺisahu cez svoje
existujúce zanadenia, v ľiĺmci existujúcich kapacitných moŽností týchto zanadeni a veľejného
vodovodu.

Vyjadľenie kanalizĺicia:
S odvádzaním splaškoqých odpador"ých vôd do verejnej kanalizácie cez existujúcu kanalizačnú
prípojku súhlasíme za nasledovných podmienok:

..'.,.t'.,'__'..í..'..l.,
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Kanalizačná prípojka sa nenavrhuje, tech' č. odberu: 30006-3830, Evid. č. odberu: 30603830'
Do verejnej kanalizácie budú odvádzané splaškové odpadové vody z existujúceho areálu
a technologické vody Z procesu autoumyvárne. Technologicke vody Z procesu autoumyvárne
budú predčistené v oRL'
Za oRL ešte pred sútokom S trasou splaŠkoých vÔd bude znadená revízna šachta RŠ l, za
účelom odobeľania vzoiek vypúšt'aných odpador".ých vôd z navrhovaného predčistiaceho
zariadenia.
Zachytený obsah oRL je zakázané vypúšt'at' do verejnej kanalizácie. Na Likvidáciu odpadu
z oRL Žiadame zabezpečít'a ku kolaudácii stavby pľedloŽiť zmluvu s oprávnenou organizáciou
s licenciou na likvidáciu'
DodrŽaÍ' všetky podmienky vy'j adrenia č. l 7 864/ 202l zo dňa 09.04.202l .

Západoslovenská distľibučná, a' s. Bratislava
' Ziadame umiestniť RE vedľa SR 3l0902 a prepracovať v PD.
' Hlavný istič Žiadame dimenzovať k poŽadovanému ýkonu podľa zmluvy PRI'

s chaľakteristikou B,
' Žiadame zaberyďiť plombovateľnosť nemeraných častí v elektromeľovom rozvádzaéi,
' meranie spotreby el. energie Žíadame umiestniť na veľejne prístupné miesto na hranici pozemku

a doporučujeme pouŽiť celoplastoý elektromeľový rozvátdzaé podl'a platných štandardov
Západoslovenská distribučná, a.s.,

' v prípade potľeby úpravy a preloŽky jestvujúcich distribučných zariadeni žíadame posfupovat'
podľa ustanovení ziú<onač' 25l/20I2 o energetike $45,' Ak v záujmovom území pťiché.dlza k styku s podzemn;imi vedeniami Žiadame podzernné
zariadenie vytýč)iť, ýkopové pľáce ľealizovať ručne, dodržať sTN 73 6005' Vytýčenie
podzemných vedeď v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., nachádzajúcich sa
v trase pliánovanej stavby, si môžete objednať u Tímu sieťorĺých služieb VN s NN Juh .

' Realizáciou povolených prác nesmie bý narušená stabilita existujúcich podperných bodov
vedenia vrátane uzemňovacej sústavy' Každé pľípadné narušenie zariadenia je potľebne
bezodkladne hlásiť na poruchovú linku spoločnosti Západoslovenská distribučná ,a's'

' V pľípade potľeby úpravy a preložky jestvujúcich distribučných zariadení žiadame postupovat'
podľa ustanovení zĺĺkona č.25l/20l2 o energetike $45,

' Žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické' zanadeniaa ich ochĺanné pĺísma v zmysle $
43 Zá'kona o eneľgetike č. 25l/202l Z.z, v znení neskorších predpisov,

' V prípade Že pri qýstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a WN vedenia a budú sa
v ňom pohybovat' osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na
stavbe, žiadame Vás o dodržanie ustanovení $ 43 (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce
v blízkosti VN vedenia,

' Zadetailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a sTN zodpovedá projektant.
' DodrŽať všetky podmienky stanoviska č. CD |4728l2o2l zo dňa rc.a3.202l.

sPP - distľibúcia, a.s. Bratislgva
' V záujmovom území samostatnej stavby sa plynĺĺrenské zariadenia v správe SPP -- distribúcia

a's. nenachádzajú.
' Dodŕať všetky všeobecné podmienky vy'jadrenia č' TDAIS/0|70/z0z|lAnzo dňa 11.03.2021.

OTNS, a.s.
' V predmetnom záujmovom území danej stavby sa nenachädza podzemná siet' spoločnosti

SWAN, a.s. ani Benestry či Profi-NETwoRK Slovakia, a.s. a súhlasíme bez pľipomienok.
' Vyjadrenie č.683/202I zo dŤn25.02.zo2l
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Menert_therm s.r.o. Šal'a
. V danej lokalite kde bude realizovat'stavba sa nenachádzajú tepelné siete, ktoré sú k dneŠnému

dňu v správe našej spoločnosti.
- Vyjadrenie č. 38/202l zo dňa23.02.202l.

MeT Šal'a, spol. s.r.o.. V predmetnom záujmovom ílzemí ku dňu zaslania Vašej Žiadosti sa nenachádzaji teplovodné
rozvody v naŠej spľáve.

' Vyjadrenie é' 65ĺ202llP J zo dňa a2.03.2021'.

Slovak Telekom, a.s. Bratislava
' Na definovanom území nedôjde do styku so siet'ami elektronických komunikácií spoločnosti.
' DodrŽať všetky podmienky vyjadrenia č.6612109573 zo dňaa6.04.202l.

Michlovský, spol. s ľ.o. Piešťany iORANGE sLovENSKo a.s./
. DÔjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa orange Slovensko a's. Metodova 8, 82l 08 Bľatislava
' ExistujúcePTZ sú chránené ochĺanným pásmom. V káblovej ryhe sú uloŽené HDPE trubky,

optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Udaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme
po zdôvodnenej potrebe pri vy!ýčení trasy'. Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú noÍÍnu sTN 736005 a ustanovenia zákona o
elektronických komunikáciách č. 35l/20ll Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri kríŽení sieti,
tesných súbehoch, pri budovaní noých komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k
prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť Žlabovaním. Všetky vynútené práce rnýstavbou na
ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na orange
Slovensko, a.s.' Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej ýške na náklady
investora. Realizáciu prekládky PTZ orange vykoná na zäklade územného rozhodnutia a "
Zmluvy o preloŽke '' so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná
orgalnuzércia. Zahájenie stavebných prác v ochľannom pásme optickej trasy ozniímiť správcovi
PTZ.. Upozorňujeme, že:

' Vo vašom záujmovom území, ľesp. v tľasách oľange Slovensko a.s.' sa môŽu nachádzať TKZ
íných prevádzkovateľov. Rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním,

lie sú predmetom toho vyjadľenia.
' Dalej pľi akýchkoľvek prácach, ktor,.ĺ/mi môzu byt ohrozené alebo poškodenéPTZ, ste povinný

vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, Že zabezpečíte:
- Pľed začatím zemných prác vytýč;enie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu

objednať u správcu PTz / vyznačenie podzemnej tľasy si prevedie objednávateľ farbou alebo
kolíkmi /. Preukĺízateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a
vyznačenou polohou PTZ a upozomenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú
polohovú odchý'lku +,- 30 cm skutočného uloŽenia PTZ od vyznačenej polohy na powchu
teľénu, aby pri prácach v miestach vyskytu vedení a zaiadeĺí praco.vali s najväčšou
opatmostbu a bezpodmienečne nepouŽívali nevhodné naradie (napr' hlbiace stľoje) vo
vzdialenosti najmenej l m ( v ochľaĺurom pásme l,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy
PTZ,

. DodrŽanie zäkazv prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti
mechanickému poškodeniu nad optickou trasou dodrŽanie zákazĺl skládok a budovania
zaiadení, ktoré by znemoŽňovali prístup kPTZ.. Súhlas pľevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ

. Aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu' ohrozeniu a poškodeniu
nepovolanou osobou.

- Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie
(zétk'rytov é dosky, folia, markery)

. Aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ '
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oveľenie v'.ýŠkoveho a stľanového uloŽenia PTZ ručnými sondami (vzhl'adom na to, Že
nezodpovedáme za Zmeny priestorového uloŽenia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
Pred záhrnom obnaŽených miest PTZ pizvat' pracovníka servisu ku kontrole, kde bude
vystavený zápis o nepoškodení tľasy, dodrŽania podmienok vy'jadrenia prevádzkovatel'a a
spľávcu PTZ'
NedoclrŽanie podmienok ochĺany verejnopľospešnÓho zanadenia PTZ je porušením právnej
povinnosti podl'a $ 66 zákona č).35l/20ll aTZ.
DodľŽať podmienky vy'jadrenie č. BA _ 071rll202l zo dňa 28.02'202l.

SALAMON INTERNET, s.ľ.o.
' NedÔjde do styku s STI spoločnosti SALAMON INTERNET, s.ro'
' Existujúce telekomunikačné zariadenia a infraštruktrrra sú chĺánene ochľanným pásmom ($68

zákona č. 35|/2011 Z.z.) azároveňje potrebné dodrŽať ustanovenia $ ó5 zákona č. 35ll2oLl
Z.z. o ochľane proti rušeniu.

' V zmysle $ ó6 ods. 7 zákona c. 35ll201l Z'z. o elektronických komunikáciách sa do projektu
stavby musí zakľesliť priebeh vŠetkých zariadení v mieste stavby' Za splnenie tejto povinnosti
zodpovedá projektant.

' Dodržat' všetky podmienky vyjadrenia č. sb z2l4082 zo dňa 0l.03.202l.

CableNet s.r.o. /SBD Šaľa/
' V bezpľostrednej blízkosti predmetného záujmového územia sa nachádzajú podzemné optické a

metalické vedenia káblového distribučného systému SBD Šaľa. Ztoho dôvodu žiadame, aby ste
v predmetnom území dodržali súbehy sietí v súlade s STN 73 6005.

' Pred začatím akýchkol'vek výkopoých prác je potrebné siete vytýčiť. Vytyčovanie treba
dohodnúť vopred na tel' č. 0903 725 345.

' V ochrannom pásme našich káblov povol'ujeme výhradne ručný ,'ykop. Pri odkrytí našich
káblov Vás Žiadame o ich zabezpeéenie proti poškodeniu. Náslďne je potrebné uviesť tieto
káble do pôvodného stavu, teda uloŽiť ich do pieskového lôžka, zakryt zákľytovou tehlou
aýstraŽnou fóliou oranŽovej ťarby. Rovnako je potrebné, aby ste nás vopred kontaktovali aj
pred opätovným zás1pom našich káblom'

' Dodržat' všetky podmienky vyjadrenia zo dňa L7 .02.2o2l.

UPc BROADBAND sLovAKIA s.ľ.o.
' U predmetnej stavby dÔjde k styku so sieťou UPC podľa zákresu evid. č. 407/202l
. Pred zahájením stavby je potrebné zabezpečiť u UPC vytýčenie dotknutej siete.
. V ochĺannom pásme káblov lm na obidve strany vykonávať ručný vykop.
. DodľŽať vŠetýpodmienky vyjadrenia zo dŕn 1,9.02.2a2l.

HEIZER OPTIK spol. s ľ.o.
' Y záujmovom území neprichádza k styku s vedeniami a zariadeniami telekomunikačnej siete
' Vyjadrenie zo dňa 24.02.2021.

Slovanet, a.s.
- V lokalite stavby sa nenachádzajú podzemné inŽinierske siete spoločnosti Slovanet a.s.
' Vyjadrenie č. VYJ 059/2lex zo dŕn24.02.202l,

ľtĺv sÚo Slovakia s.r.o.' Bratislava. V schválenej konštrukčnej dokumentácii a v pľedpisoch použiých pri návrhu a posudzovaní
zaiadenianedÔjde k zmenám ovplyvňujúcim bezpečnosť posudzovaného zariadenia.. Budú dodržiavané ustanovenia vyhlášky MPSVR sR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov, legislatívne predpisy, technické norTny tu uvedené.
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Zanadenie môŽe byt'pľevádzkované len na základe vykonanej úradnej skúšky'
DodrŽať vŠetky podmienky odborného stanoviska s ev. č. 7165031487/20l2l/ET/oSiA zo dňa
t2.03.2021.

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

ó. l00lĺ4l202l zo dňa 16.03.202l.

Mesto Šal'a, ľeferát životného prostredia
' Pri v'ýkopor{ch prácach je potrebné dbat' na to, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu

koreňorn-ých sústav drevín, ktoré rastu v blízkosti trasy siete.
' zävázné stanovisko č,. 2897 lzozllosaKČ/l4 61 zo dňa 04.03'2O2l.

Mesto Salh, refeľát dopľavy a technických činností
' Referát dopravy a technických činností súhlasí so stavbou pre územné a stavebné konanie'
' záväzné stanovisko é.5o86/2ozllosaKČi l689 zo dňa a8.o4.2o2l.

Mesto Šalh, oddelenie stratégie a komunálnych činností
' Po preslnimaní predloŽenej projektovej dokumentácie vydáva nasledovné zátväzné stanovisko

a sťrhlasí s investičnou činnosťou, podl'a projektovej dokumentácie.. Vyjadrenie č. l2463ĺosaKČ/2o2ll1702 zo dňa O8.o4.2o2|.

Účastníci konania:
G & G, s.r.o', GG BUILDING' s.r.o'' MUDr' Jozef Csipák, Marian Nugy, Zsolt Szarka' Darina
Szarková, Miroslav Forró, Duslo, a.s., LEVI mont s'ľ.o., Csaba Horváth, Július Páryay, Tibor
Kovács, Jozef Drozd, Annamária Drozdová, Marcel Jakubjak, Martin Náčin, Miroslava
Náčinová Skolodová, MUDr. Stanislava Chĺomeková, lng. Ivan Chľomek, Mesto Šaľa.

V priebehu územného konania neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Pripomienky dotknutých orgánov k umiestneniu stavby a k PD boli zahrnuté do podmienok
rozhodnutia. Podmienky krealizácii stavby zo stanovísk dotknutých orgánov budú zahmuté
v podmienkach stavebného povolenia.

Územné rozhodnutie má podt'a $ 40 ods. 1 stavebného zrĺkona platnost' 2 roky odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti tohto ľozhodnutia. Nestratí však platnost', ak bude v tejto lehote
podaná žiadost'o stavebné povolenie pľedmetnej stavby.

Podľa $ 40 ods. 4 stavebného zákona územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nĺĺstupcov
jeho navrhovatelbv a ostatných účastníkov územného konania.

odôvodnenie:

Dňa 30'03.2021 podal navrhovateľ návľh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie vyššie
uvedenej stavby.
Náwh bol naposledy doplnený dňa t9'05.2a^ ozáväzne stanovisko oR PZ vŠali, Okresného
dopravného inŠpektorátu.

Stavebný úrad oznámil zaéatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a
dotknutým oľgánom a organizárciám' K preľokovaniu návľhu súčasne nariadil ústne pojednávanie
spojené s miestnym zistbvaním na deň 27.04.202l, o v'.ýsledku ktorého bol spísaný zŕnnam.

Stanoviská oznámili:
- okľesné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre
- Regionálny úrad verejného zdľavotníctva v Nitre
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i\{V SR okresrlé riaditel'stvtr PZ l Šali' Okľcsný cloprav'ný inšpektoľát
okresný Úrad Šal'a, odbor staľosllivosti o Životné pľtlstredie
okľesný úľad Šal'a. Pozemkový a lesrrý ĺlĺlbtrr
okesný úľad Šal'a, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Západos|ovenská vodárenská spoločnosť a' s.
Západoslovenská distribučná, a' s' Bratislava
SPP - distribúcia, a's' Bratislava
OTNS, a.s.

Menerttherm s'ľ.o. Šaľa
MeT Šaľa, spol. s.r.o'
Slovak Telekom, a.s. Bratislava
Michlovský, spol. s r.o. Piešťany/oRANGE SLOVENSKO a's./
SALAMON INTERNET, s.r.o.
CableNet s'r.o' /SBD Šal'ď
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.ľ.o.
HEIZER OPTIK spol. s r.o.
Slovanet, a.s.
ľÚv sÚp Slovakia s.r.o', Bratislava
Technícká inšpekcia, a.s.
Mesto Sal'a, ľeferát ävotného prostredia
Mesto Šaľa, referát dopravy a technických činností
Mesto Šaľa, oddelenie stratégíe a komunálnych činností

Stavebný úrad zaistil vzájomĺý súlad pľedloŽených stanovísk dotknut'.ých oľgánov a oĺganizácií
vyžadovaných osobitnými pľedpismi, zabezpečil plnenie poŽiadaviek vlastníkov a správcov sietí
technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a poŽiadavky zahrnul do podmienok tohto
rozhodnutia.

Tunajší úrad posúdil náwh na umiestnenie stavby podľa $ 37 stavebného zákona a zisti|, Že
umiestnenie zodpovedá hľadiskám staľostlivosti o Životné prostredie' resp' Že týmto hľadiskám
neodporuj e, ani neohrozuj e Životné pľo stredie.

Skonštatovalo sa, Že umiestnenie stavby je v súlade s platnou územno-plánovacou dokumentáciou
UPNO v znení zmien a doplnkov.

Projektová dokumentácia pľe územné rozhodnutie navľhovanej stavby vyhovuje všeobecným
technickým požiadavkám na qýstavbu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa
ustanovujú podľobnosti ovšeobecných technických požiadavkäch navýstavbu aovšeobecných
technických poŽiadavkách na stavby uživané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a
orientácie.

Navrhovatel' k náwhu predloŽil nasledovné doklady potrebné k posúdeniu stavby: projektovú
dokumentáciu stavby, stanoviská dotknutých orgínov a vyjadľenia správcov podzemných
inžinierskych sietí, doklad o zaplatení správneho poplatku.

Umiestnením stavby nebude trvalo obmedzené užívanie susedných pozemkov na určený účel,
stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo v1ýĺoku tohto rozhodnutia.

Poučenie o odvolaní:

Podl'a $ 53 a nasl. zákona č.71/1967 Zb' o správnom konaní (správny poriadok) v zneni neskorších
predpisov, proti tomuto rozhodnutiu moŽno podat'odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v
lehote l5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
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Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa - Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice é. 7,9z7 l5 Šaľa
Odvolacím orgánom je okĺesný úrad Nitľa, odbor ýstavby a býovej politiky.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmatel'né správnym súdom
podl'a ustanovení Správneho súdneho poríadku (zákon č,. |62/2015 Z.z.)'

Poplatok:

Správny poplatok podl'a zákona č,' 145ĺ|995 Z. z- o správnych poplatkoch v zneni neskoľŠích
pľedpisov PoloŽky 59 písm' a) ods. 2 vo ýške 100.00 € bol zaplatený dňa 07'04.z02l adoplatok
podl'a PoloŽky 59 písm' a) ods. 2 vo výške l00.00 € bol doplatený dňa 06.o5.202lr.

Príloha pľe navrhovatel'a:

- overená projektová dokumentácia pre územné konanie

- situácia v mieľke l;200

Doručí sa:

účastníci (el. doručovanie)
l. G & G, s.r.o., Šafárikova č. 429,924 0l Galanta - EP
2. cG BUILDING, s.ľ.o., Šafárikova 429,Ga|anta9}4 O| _EP
3. MUDr. Jozef Csioák,
4. Marian Nagy,
5. Zsolt Szarka,
6. Daľina Szarková,
7. Míroslav Forľó,
8' Duslo, a.s., Administľatívna budova ev. Č. 1236,927 a3 Šaľa _ EP
9. LEVI mont s.r.o., Hlavná2tl3/7g,g27 Ol Šal'a - EP
l0. Csaba Horváth
1 l. Július Pápay,
12. Tibor Kovács,
13. JozeťDrozd, '

14- Annamĺĺria Drozdová,
15. Marcel Jakubjak,
16. Martin Náčin,
17. Miroslava Náčinová
l8' Mgr' Anna Gombíkcr'á, l_1'.t'.''

19. Ing. Gabriel Koller, i

20. Pavol Sinak,
2I . Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7 , 9z7 l 5 Saľa _ EP

dotknuté orgány (el. doručovanie)
22. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova tr' 58, 949 63 Nitra - EP
23. Kĺajský pamíatkoý úrad Nitra, Nĺĺmestie Jána Pavla II. č. 8, 949 0l Nitra - EP
24. MENERT THERM s.r.o., Ul. Hlboká é.3,927 0l Šaľa _ EP
25. MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná 4,927 0t Šal'a _ EP
26. oRHúz v Nitre, Dolnočermánska 64,949 1 l Nitra - EP
27. TÚv sÚD Slovakia, s.r.o., pobočka Bľatislava, Jašíkova 6,82l 03 Bľatislava - EP
28. Technická inšpekcia, a.s., Tmavská cesta 56,82l 0l Bratislava - EP
29. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 l l Bratislava - EP
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30. Zátpadoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., oZ Ga|anta, Péľzmaťn 4, g27 0l Šaľa - EP
3l. okĺesný úrad Šaľa, odborCD a PK, Hlavná 2/l,g27 01 Šal'a_ EP
32. okĺesný úrad Šaľa, Pozemkor"ý a lesný odbor, Hlavná 21 1 , g27 0 l Šaľa - EP
33. oR PZ v Šali, okresný ĺlopravný inšpcktclľát, Staničná č. 23.927 01 Šaľa _ EP
34. okĺesný úrad Šaľa. odbor krízovélro ľiaclcnia, Hlar'ná 217, gz7 ()l Šaľa - EP
35' okľesný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2l1,927 01 Šaľa - EP
36. SALAMON INTERENT s'ľ.o., Paľtizánska 18,927 0l Šaľa _ EP
37. Michlovský spol. s.r.o., Letná,796/9,92l 0| Piešťany - EP
38. UPc BROADBAND SLOVAKIA' s.r.o.' Ševčenkova 36' 85l 01 Bratislava - EP
39. CableNet, s.r.o. Slnečnŕ! 535l|9, 924 0l Galanta - EP
40. Heizer optik spol s'r.o., Hraničná l8, 82l 05 Bratislava _EP
4l ' Slovak Telekom, a.s., Bajkalská,zl,8l7 62 Bratislava _ EP
42. Slovanet, a. s.,Záúvadnícka 15l, 82l 08 Bratislava _ EP
43. OTNS, a.s., VajnorskáL137,831 04 Bratislava - EP
44. MsU v Salí, referát Životného pľostredia -EP
45. MsU v Šďi, referát dopravy a iechnických činností -EP
46. MsÚ v Šali' referát ínvestičných činností - EP

ostatní
47. Ing' arch. Štefan Mtiller, a + office s'r.o., Čerešňová 606/9,925 28 Pusté Úľany
- k spisu

ľ\

tt
\

Mgr. Eva Lukačovlčová
vedúca stavebného rlradu

na základe Poveľenia zo día 30.l l.2016
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