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UZEMNE ROZHODNUTIE

Mesto Šal'a, ako Vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa $ l l7 zákonaé.5)ĺtg76 Zb.
o územnom planovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znenĺ neskoľších predpisov
(ďalej len ''stavebný zákon'') pľerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania
adotknut;ými orgánmi postupom podl'a $ 35 a $ 36 stavebného zákona a podl'a $ 37 a $ 38
stavebného zálkona posúdil návrh na vydanie územného ľozhodnutia o umiestnení stavby,
ktorý dňa 25.|l.202l podala spoločnost'

MIcRowELL, spol. s r.o.' so sídlom ul. SNP č.2ol8l42,g27 0l Šal'a, ĺčo: st 41424g,
ktoľú v konanĺ zastupuje spoločnost' PeTEXo s ľ.o.' so sídlom ul. Král'ovskĺĺ č. 796143,
g27 0l Šalh,lčo: ĺo 243 55l

(ďalej len ,,navrhovatel"') a na základe tohto posúdenia stavebný úrad vydáva podľa $ 39 a
$ 39a stavebného zĺĺkona a $ 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z', ktorou sa vykonávajú niektore
ustanovenia stavebného zákona, v nadväznosti na $ 32' $ 46 a $ 47 zákona č.7l/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskoršich pľedpisov (ďalej len,,správny poriadok")

ľozhodnutie o umiestnení stavby
Administratívna budova a sklad

(ďalej len ''stavba'') pristavaný k existujúcemu objektu montáŽno_vyrobnej haly so súp. č'
732l napozemku ľegister ''C'' pafc. č. l2l3l24 k. ú. Šal'a, naul. Diakovskej vŠali, v aľeáli
spoločnosti MtCRowELL, spol. s.r.o', navrhované objekty na pozemkoch v extraviláne
mesta, ľegister ''C'' parc. č' l2l3ll5,1273/16,I2l'3/24 a |2l3l3O v katastrálnom území Šaľa -
druh pozemkov zastavaná plocha a nádvorie, pozemky vo vlastníctve navrhovateľa, na účely
ľozšĺľenia skladovej kapacity existujúcej haly a vytvoľenia adminĺstľatĺvnych pľiestoľov
pre sídlo Íirmy s ľozšírením parkovacÍch kapacít areálu.

Pre navľhovanú stavbu sa uskutočnilo zisťovacie konanie pre Zmenu navrhovanej činnosti,
po ukončení ktoreho okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o Životné prostredie, ako
príslušný oľgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na Životné prostľedie (EIA), vydal
rozhodnutie pod č' ou_sA-oszP-z020/0a4228-024 zo dňa 28.07.2020, ktoré sa stalo
právoplatným dňa 28.10.2020. Podl'a tohto rozhodnutia zmena navrhovanej činnosti, ktorej
účelom je doplnit' skladovú kapacitu existujúcej haly, vývoriť administratívne pľiestory
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pre sídlo fiľmy a rozšíriť parkovacie kapacity, sa nebude posudzovať podl'a Zákona č. 2412006
Z.z' o posuĺJzovani vplyvov na živoÍne prostľedie.

okresný úľad Šal'a, odbor starostlivosti o Životné pľostľedie pod č. oU_sA_oSZP-
202l/00l98Ó-0()] chia ()4'03.2()2l vydal iltvizl"lc stanoiisko k vyhodntlteniu zapľacovania
pocllllienttk uľčcltých r'ľozlrtlcltrutĺ zo zist'tlvacieho konania, v ktorom lrczistil sĹutočnosti'
ktoľc by btlli r' r()Zp()ľe so z/tkĺlI'ltlm o pĺlsuĺlzovaní, s ľozhodnutím vydanom v zistbvacom
konaní a relevantnými podmienkami určenými v predmetnom ľozhodnutí.

Popis stavby:

Stavebné objekty v rozsahu:

so 0l
so 02
so 03
so 04
so 05
so 06
so 07
so 08

Administratívna budova
Skladová hala
Spevnené plochy
obj ektový rozv od splaškovej kana|izácie
objektový rozvod daŽďovej kanalizácie
objektoý vodovod
Elektrická prípojka NN - objektová
PoŽiamanádĺž

Návrh rieši umiestnenie administľatívnej budovy a skladovej haly pristavanej k existujúcemu
objektu montáŽno-výrobnej haly so súpisnýnr číslom 732l na pozémku register ''C'' parc. č.
t2l3ĺ24 k. ú. Šal'a. ktoľe budú statickynezávislé od montáŽno-výrounej naý' ľodorysný tvar
objektov bude nepravidelný a podmienený tvarom parcely. Prístúp je zábezpeeený z priÍahlej
prísfupovej komunikácie napojenej na štátnu cestu IIVl366, 

- 
ňa ul' Diakoískéj, ur"iI

spoločntrsti MICROWELL, spol. s ľ.o. je oplotený, jestwjúci vjazd do areálu ostáva
bez zmeny.

so 0t Administľatívna budova
' objekt administratívnej budovy bude pristavaný k existujúcemu objektu montáŽno_

výľobnej haly so súp. č. 732l, staticky nezávislý na existujúcej hale MIcRowELL.objekt bude štvorpodlaŽná, nepodpivničená budová s plochou stľechou'
s trojuholníkoqým pôdorysným tvarom rozmerov 25,60 m x 18,70 m x 3l,70 m.' Hlavný vstup do objektu bucle orientovaný k jestvrrjricej spevnenej ploche. podobne ako
jestvujúci objekt haly Microwell, cez spoločrré záclvirie pľe aáministrativnu budovu
a pre jestvujúcu halu.

' 4 podlaŽný objekt budc ricŠený clceľovou konŠtrukciou a opláŠtením z ľasátlnyclr
seIťviČových panelov, presklenýlni plochami v lrtiníkovom ľáme, zaloŽený
na betĺinových základových pĺisoch a základových pätick' Vnútonré priečky budí
saĺlľokaľtónove. Stľopy br'rdú z poĺlkladného trapézovéňo plechu, kladeného na ocelbvé
väznice. objekt bude zastľešený plochou strechou s PVC izoláciou FATRAFoL'' Podlažia sú prepojené ocel'ovým schodiskom a elektrickým vyt'ahom so strojovňou
nad šachtou, vý'ahová šachta bude z oceľových profilov'

' Dispozičné riešenie:
l.NP - zádverie (pľe administratívnu budovu a so vstupom do jestv. montáŽno-výľobnej
hale)' vstupná hala s recepciou, sklad (aľchív + servei), schojisko s výťahonr. j"oal.ĺ,
kuclrynka, WC pr9 muŽov a WC pre Ženy, chodba, miestnosť vyv'oja a testovania,
technická mi estnost' v,.ývoj a,
2'NP _ chodba so schodiskom + výt'ah, WC muŽi, WC Ženy, upratovacia komoľa, sklad
(archív), školiaca miestnost' (zasadačka + sHoWRooM), úalkbn, kanceláľia vedúceho,
otvorená kancelária, ľokovacia miestnost', sklad/archív,
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3.NP _ chodba so schodiskom + vyt'ah, WC muŽi, WC Ženy * upratovacia komora, WC
bezbariérové, sklad (archív), školiaca miestnost' (zasadačka + SHowRooM), balkón,
otvoľená kancelária, rokovacia miestnost', sklad/archív,
4.NP - chodba so schodiskom + výI'ah, WC muŽi WC Ženy, upratovacia komora,
kancelária meľania a regulácia, balkón, kancelária ekon. oddelenia, asistentka riaditel'ov,
kanceláría technického riaditel'a, kancelária ekonom. riaditel'a, sklad / aľchív'
objekt bude napojený na aľeálové tozvody vody a kanalizácie pril'ahlej existujúcej
skladovej haly a na veľejne inžinierske siete bude napojený existujúcimi prĺpojkami.

' VnútomÓ rozvody vody budú vetvené na rozvod pitnej vody a pľe rozvod vody na hasenie
poŽi'aľov.

' Ako zdroj tepla bude v objekte inštalovaná trojica monoblokových tepelných čerpadiel
LG typ vzduch-voda, ktoré budú slúžit'aj na prípravu teplej vody v nepriamo ohrievanom
zásobníku. Tepelné čerpadlá budú umiestnené na streche skladovej haly So 02
zo severovýchodnej stľany administratívnej budovy.

so 02 Skladová hala
' Jedná sa o ľozšírenie exisfujúcej haly MICROWELL prístavbou, je navrhnutá ako

dvojloďová, jednopodlaŽnä, nepodpivničená montovaná ocel'ová hala s opláštením
z minerálnych sendvičových panelov, staticky nezávislá na existujúcej hale. V pristavanej
časti sa budú skladovat'klimatizačnejednotky a odvlhčovače' Expedícia tovaru bude cez
jestvujúcu halu, s ktorou bude prepojená. objekt bude nepravidelného pôdorysného tvaľu
max. ľozmerov 36,50 m x 24,40 m, strecha bude sedlová.

' objekt bude tvoriť pozdizny halový priestor pre skladovanie, hala je 2-loďová tvorená
ocel'ovým skeletom, opláštený fasádnymi sendvičovými panelmi, panely budú montované
horizontálne, objekt bude založený na betónových základových pásoch azákladoých
pätkách, zastrešený strešnými izolačnými panelmi' Presvetlenie skladovej haly bude
zabezpečené presvetl'ovacími pásmi na streche.

' Dispozíciu objektu bude tvorit' miestnost' skladovej haly s prepojením na existujúcu
montáŽno-vyrobnú halu.

' Ako zdroj tepla bude tepelne čerpadlo systému vzduch voda, umiestnené za objektom
skladovej haly zo severovýchodnej stľany pozemku.

so 03 Spevnené plochy
' Aľeál spoločnosti MIcRowELL je napojený na účelovú komunikáciu, ktorá sa napája

na cestu tIVl366, v areáli sú jestvujúoe spevnené plochy a 9 parkovacích miest
pľe zamestnancov' ztoho l pľe imobilných.

' Návľh rieši vybudovanie nových parkovacích miest, organizácia dopravy v ľámci areálu
zostáva nezmenená, prĺstupová účelová komunikácia avjazd na pozemok sú vyhovujúce,
kapacitne postačujúce.

' V seveľnej časti areálu sa naohádza chodník, ktoý bude z dôvodu realizäcie parkovacích
miest zrušený.

' Smerové vedenie účelovej komunikácie bude zabezpečené vyznačením vodoľovného
dopravného značenia, organízäcia dopravy v areáli nebude vyznačenäzvisl1ýn dopravným
značením' prednosť jazdy vozidiel bude spľava.

' Navrhované sú parkovacie státia vpočte 2l státí _ vsevernej časti bude 16 nových státí
s kolm;ým radením o ľozmeroch 2,5 m x 5,0 m ukončené cestným obrubníkom. V centre
areálu na voľnej ploche bude ďalších 5 paľkovacích miest tieŽ s kolmýrr.l radením
o rozmeroch 2,5 m x 5,3 m. Celkový počet parkovacích státí v areáli bude 30 ks, z toho
pri jestvujúcom parkovisku je 1 miesto vyhľadené pre osoby s ťaŽkým zdravotným
postihnutím.

' odvodnenie jestwjúceho paľkoviska je zvedené do odlučovača ropných látok'
Navrhované státia a spevnené plochy budú zvedené do jestvujúceho oĺllučovača ľopných
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liittlk. Navrhované Spcvnelló plochy buclťl tretťlnoVé S paľk()vacĺmi stíitiami Zi) Zánlkovej

cllaŽ_by il Z ccstného tictťlnu' ktoľe brrĺlú lemtrvanÓ bcttillor'ýnli obrtrbltíknrĺ a Vyspádované

do daŽĺ.l'ový'ch vpustíilirrcŕrmych Žl'abov. Parkĺlvacic státia br'rdú vyz_načetlé vĺrĺloľovnýtrl

d,.rpravným Zl1ačcním,
. Spcvnelre pltlĺ-:lry - sto.jisko prc kontajllery bude v prevedení zo zámkovej dlaŽby'

utn iest ncne pľi j estwj úcej retenč nej n áĺlrŽi'

So 04 ob.iektor1ŕ rozvod splaškol'ej kanalizŕtcic
. odvod splaŠkových vôd z acllniniitratívncj lruclovy a Zo skladovcj haly bucl.c zabczpečcný

existujúcou kanalizačnou prípojkou PVC:U SNli DN200 jestvujúcej výrobno-tntlntáŽncj

haly, ktorá odvádza ouiettouá splaškove vody a areálove daŽd'ové vody do verejnej

gľavitaČncj karral izácie.
. Napojerlic rra jestv. ltlavnú ľgvĺäru kanalizačnú šachtu bude výtlačnýrn ptrtrubím ťrstiacim

Z nov() navľhovanej pľcčeľpávajťrcej Šachty'
. V skladovej hale budú splaškové uoáy tvorené l"1 z kĺlndcnzáttt od stľopných

vykurovacích zariadení, napojenie odvodu kondenzátu bude na objektovu kanalizáciu

administratívnej budovy.

So 05 objektorrý rozvod dažďovej kanalizácie
. DaŽďová voda zo strechy a otótĺty'cľr spovnených plôch jestvujúcej montážnej haly je

odvádzaná oo oi'úĺcej retenčn éi 
"aárz" 

a ďalej riaden1ŕm odtokom cez existujúcu

jednotnú kanalizačnúiľĺpo;tu PVS_U SN8 DN200 clo veľejnej kanalizácie.
. odvod daŽďových vôi zo strĺech navrtrovaných objektov bude prostľeĺlníctvom stľeŠnýclr

vpustí, odpadových a zvodových potrubí do navrhwancj prefabľikovanej retenčnej nádrŽc

RNl a následným riadeným bdtokorn s prečerpávaním zaústený do existujúcej retenčnej

nádrŽe RN.
. odvod zaolejovaných dažďových vôd z parkovacích státí bude líniovým žľabom LZl

do navľhovaného ódlučovača iopných lĺtbt onlt a následne do exist. rcvíznej Šachty

dažďovej kanalizácie DŠ ústiacej do exist. retenčnej nádrŽe RN.
. Zreteĺčňej nádrŽe RN budú daŽďové vody odvádzané riadeným odtokom cez exist'

kanalizačnú pľípojku PVC-U SN8 DN20o do veľejnej kanalizácie'

so 0ó objektovy vodovod
. Zásobovanie navrhovaných objektov pitnou vodou a vodou na hasenie poŽiarov bude

cezjestvujúcu vodovodnú pĺiojku HDPE D63 pre montážnu halu, cez existujúcu

vodomemú šachtu osadenú za hranicou pozemku. Z vodomernej šachty bude uskutočnene

napojenie navrhovaných objektov vodovoclnou prípojkou HDPE D63 (63x5,8' SDRll'
PN 16), ktorá sa za exist. vodomemou Zostav;u crdvetví a bude opatľená uzatvŕĺtacim

verrtilom s vypúšťaním.
. Prĺvoĺl pit,r"i uodý do objektu skladovej haly nie je potľebný, v objekte nebudú Žiadne

zĺlravotechnict<é instatació, rozvod vodý na 
_hu'.ni" 

poŽiaľov bude nnpoj ený z rozvodu

administratívnej budovy.

so 07 Elektľická pľípojka NN _ objektová
] Napojenie oqettu'uride ľieŠene 

"iirtu.iú"ou 
prĺpoj\o1 z neďalekej jestvujúcej kioskovej

traťostanice TS 834-052 cez pľiľahlú iĺpo.;t<ovĺ skľiňu SR a elektromerový ľozvádzač

RE, existujúcim káblom NAVY-J 4x70 s ukončením v hlavnom ľozvádzači RH'
. Na vonkajŠie osvetlenie komunikácií a spcvnených plÔch budú navľhnuté LED svietidlá +

pľepojovacie vedenie a uzemňovacie vedelrie, napojenie a ovládanie osvetlenia bude

zrozvádzaéa RH.
. Pre realizáciu slaboprudových rozvodov budú uloŽené rury HDPE 40 pod cestami

a spevnenými plochami s uložením do chráničiek'



,p. 8t 3i2021 ( tlt t2020) stľ' 5

so 08 Požiaľna näĺJrŽ
' PoŽiarna nádrŽ s objemom 35 m3 bude umiestnená v roŽnej časti areálu v blízkosti cesty

IIVl366 na ul. Diakovskej, pri navrhovanej retenčnej nádrŽi RN1.

PoŽiadavka z rozhodnutia okľesného úradu Šal'a, odboru starostlivosti o Životné pľostredie,
vydaného v zisťovacom konaní na realizovanie qýsadby vzľastlých drevín v počte lks dreviny
nakaŽdé 4 povľchove parkovacie státia v aľeáli bude zohl'adnená pri návrhu sadových úprav
v dokumentácii pre stavebné povolenie.

Pre umiestncnie a pľojektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

l' Stavba bude umiestnená na pozemkoch register ''C'' parc. č. |2l3/l5, 1213/16, |2I3l24
a l2l3l30 v kat. území Šal'a Vo vlastníctve navrhovatel'a, tak, ako je zakľeslené
na priloŽenom situačnom výkľese v mierke t:250, kde je označené polohové a výškové
umiestnenie všetkých navľhovaných stavieb, ktoru vypracoval Ing. arch. Marian Minárik,
MMA ateliéľ, s.ľ.o., Tr' A. Hlinku 47,949 0l Niha, autorizovaný architekt, evidenčné
číslo: 2074 AA.

2. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie navrhovanej stavby bude vypracovaný oprávnenou
osobou v zmysle $ 45 stavebného zákona, s ohľadom na existenciu podzemných
inŽinierskych sietí v mieste stavby. Prí spľacovaní projektu budú rešpektované príslušné
ustanovenia $ 47 stavebného zákona a $ 9 vyhl' č' 453/2000 Z,z., ktotou sa vykonávajú
niektoľé ustanovenia stavebného zäkona ako aj stanoviská dotknutých orgánov štátnej
správy vydávané podl'a osobitných predpisov.

3' Pri spracovaní ďalšieho stupňa PD budú dodrŽané ustanovenia STN 73 6005 - Priestorová
úprava vedení technického vybavenia a vyhlášky ĺlĺŽp ĺ. 532/2Oo2, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o vŠeobecnýclr technických poŽiadavkách na výstavbu a o všeobecných
technických poŽiadavkách na stavby uŽívané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu
a orientácie.

4. Projektová dokumentácía pre stavebné povolenie bude okrem aľchitektonickej časti
obsahovat' aj výkľesy všetkých druhov technickej vybavenosti predmctnej stavby
(elektľoinšta|ácia, plynoinštalácia, vodoinštalácia, kanalizácia, vykurovanie a pod.)
ataktieŽ projekt poŽiaľnej ochľany, statické posúdenie a tepelno-technické posúdenie
stavby podľa $ 4 ods' 3 zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov
a o Zmene a doplnení niektoých zákonov'

5. Požiadavky vyplýajúce z chľánených území alebo ochľanných pásiem alebo ich
blízkosti:

' Navľhovatel' je povinný reŠpektovať existujúce podzemné a nadzemné vedenia, zanadenia
inŽinieľskych sietí a ich ochranné pásma, pri ktoých dÔjde do styku so stavbou a jej
technickou vybavenostbu a pred realizáciou präc zabezpečí vytýčenie inŽinieľskych sietí.

' V stavebnom konaní bude potrebné aktualizovat' časovo obmedzené stanoviská,
vyjadľenia prevádzkovatclbv inžinierskych sietí a dotknutych orgánov.

6. Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického ľiešenia
stavby s okolitym životným prostredím, najmä pľe polohové a ľýškové umiestnenie
stavby:

Priestorové a výškové umiestnenie obiektov:

So 01 Administľatĺvna budova

-Vzdialenost'stavby od hľanice susedného pozemku parc' č. 1213/17 sa stanovuje na 5,0ó m.

I
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VýŠkové osadenie:
- výška podlahy prízemia objektu bude: +0,000 = upravenÝ terén lUT/
- celková výŠka administratívnej budovy bude: +14,400 m od podlahy pnzemia objektu,

- výška zádvena: +3,300 m od podlahy príZemia.

- PodlaŽnost'objektu - 4 nadzemné podlažia
- zastavaná plocha 275,55 m2,
- úŽitková plocha l.NP - 2|7,91 m2 _ (ztoho plocha zádveria- l l,83 m2;,

2,NP - 186,23 m2,
3.NP - 188,44 m2,

4.NP - 186,18 m2,

Spolu 778,76 mz

So 02 Skladová hala

_ Vzdialenosť haly od hranice susedných pozemkov parc. č' |2l3l17 a1'213/2 sa stanovuje

na 5,11 m,
- vzdialenosť objektu od susedného pozemku 1z35ll sa stanovuje na3,75 m - aŽ7,37 m,
_ vzdialenosť od stavby na susednom pozemku parc. č. I235l3 sa stanovuje ĺa24,40 m - aŽ

27,70 m,

Výškové osadenie:
- výŠka podlahy prízemia objektu haly bude: +0,000 = upľavený terén /I-JTI

- celková výška skladovej haly bude: +7,800 m od podlahy prízemia objektu,

- PodlaŽnosť objektu - l nadzemné podlaŽie
- zastavaná plocha 885,50 m2,
_ úŽitková plocha l.NP - 834,63 m2,

so 03 Spevnené plochy
' Umiestnenie parkovacích státí:

- 1ó noýcľrparkovacích státipozdiŽoplotenia od stľany Diakovskej ulice - vzdialenost'
od jestwjúcej montážno-vyľobnej haly bude na 6,00 m,

- 5 nových státí na ploche v centre areálu bude umiestnených na 6,00 m od jestvujúcich
parkovacích stojísk (9 ks jestvujuce, z toho l pre imobilných),

- Celkový počet parkovacích státí v areáli bude _ 30 miest,
z toho 1 miesto pre imobilných.

Umiestnenie požiaľnej nádľže:
- Požiarnaná&ž sa osadí do roŽnej časti pozemku navľhovateloa na parc. č' 1213116,

pri ceste III/I36ó na ul. Diakovskej,
_ vzdialenosť nádrŽe od susedného pozemku parc. č' l2|3/l9 bude na 2,00'm -

zo stľany prístupovej komunikácie,
- vzdialenost' od hranice susedného pozemku paľc' č' L236/3 (zo strany cesty III/I3óó)

bude 3,50 m.

Pľedpokladaný počet zamestnancov:
administľatívna budova
jestv. montrĺŽno-vyľobná hala + navľhovaná skladová hala

30 osôb
20 osôb
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7. Napojenie na rozvodné siete a kanalizáciu:
' objekty budú napojené na inŽinierske siete existujúcimi prípojkami - na areálove rozvody

vody a kanalizácie pľiI'ahlej existujúcej montáŽno-výľobnej haly,
' Napojenie objektov na NN siete bude riešené existujúcou prípojkou z ned'alekej

jcstwjúcej kioskovej trafostanice TS 834-052 cez pril'ahlú pľípojkovu skríňu SR
a elektromerový rozvéldzač RE, existujúcim káblom v zemi s ukončením v hlavnom
rozvádzači RH.

' objekty nebudú napojené na vercjný plynovod.

8. Prístup do areálu spoločnosti MICROWELL s.ľ'o., je zabezpečený z pril'ahlej existujúcej
prĺstupovej komunikácie napojenej na štátnu cestu III/I366, na ul. Diakovskej, jestwjúci
vjazd do areálu ostáva bezzmeny.

9. PoŽiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

Ďalší stupeň projektovej dokumentácie bude pľedložený na posúdenie dotknudm
oľgánom, ktorý si to vyhľadili.

okresnÝ úrad Šal'a, odtror staľostlivosti ĺl Životné prostľedie:

Rozhodnutíe vydané v zisťovacom konaní pľe zmenu navľhovanej činnosti ,,Administratívna
budova a sklad" podl'a zŕtkona š,.24/2006 Zz. pod č. oU-SA-osZP-2020/0042z8-024 zo dňa
28.07.2020, ktoré sa stalo pľávoplatným dňa 28.l0'2020:

' Zmena nawhovanej činnosti, ktorej účelom je doplniť skladovú kapacifu exist. haly,
vytvoriť administratívne priestory pre sídlo firmy a rozšíriť parkovacie kapacity,
umiestnená mimo zastavaného uzemia mesta Šaľa, na pozemkoch registra ,,C" paľc. č.
I2l3l|5, 1213/16, lzl3l24, |2l3l30, druh pozemkov zastavané plochy a nádvoria k. ú.
Šaľa, sa nebude posudzovať na základe vykonaného zist'ovacieho konania podľa zákona
č' 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na Životné prostredie.

' Z doručených stanovísk k oznámeniu o Zmene nawhovanej činnosti vyplynula konkľétna
poŽiadavka vo vzťahu k oznámeniu, ktoľú bude pohebné zohľadniť pri príprave d'alšíeho
stupňa dokumentácie stavby V procese konania o povlení činnosti podl'a osobitných
predpisov _ realizovať výsadbu vzľastlých drevín v počte lks dreviny na kaŽdé 4
povrchové parkovacie státia v areáli spoločnosti MICROWELL, spol. s r.o.

Zŕxäzné stanovisko k vyhodnoteniu zapracovaných podmienok určených v rozhodnutí
zo zisťovacieho konania pod č. oU-SA-oS ZP -202l l 001 98ó_002 dňa 04.03.202l :

' oU Šal'a, odbor starostlivosti o ŽP súhlasí so spôsobom vysporiadania sa s podmienkami
určenými v rozhodnutí zo zistbvacieho konania a konštatuje, Že nezistil také skutočnosti,
ktoľé by boli v ľozpore so zákonom o posudzovaní, s rozhodnutím vydanom v zisťovacom
konaní a ľelevantnými podmienkami určenými v predmetnom ľozhodnuti.

Meqto Šaľa. oSaKČ. referát investičných činností:

' Dotknuté pozemky patria do Pľiestorovo_funkčného celku Pod Bilicou, PF Časť
Diakovská. Z hl'adiska regulatívov vyplývajúcich zo záv'dľ;nej časti UPN mesta Šaľa,
umiestnenie stavby a jej funkcia je podľa predloženej PD v súlade s ÚPN mesta Šaľa.
Mesto Šaľa nemá námietky k investičnej činnosti podľa predloženej projektovej
dokumentácie a súhlasí s investičnou činnosťou podľa PD stavby.. Zžtväzné stanovisko pod č. 3 l92lloSaKČ/2o2o/2842 zo dŤľ- Ol.O7 .2020.

Krajský pamiatkový úrad Nitľa:

' KPU Nitľa poŽaduje písomné ohlásenie reálneho termínu začiatku výkopových pľác
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súvisiacich so Stavbou najmenej s dvojtýŽdňovým predstihom, KPU vykoná odborný
dohl'ad formou obhliadky výkopov stavby'
Podl'a $ 40 ods' 2 a 3 pamiatkového zákonaa $ l27 stavebného zákona v prípade zistenía,
ľesp. narušenia archeologických ná|ezov musí nálezca ohlásit' nil"ž Krajskému
pamiatkovému úradu v Nitre, najneskôľ na druhý pracovný deň po jeho nájdení.
DodrŽat' d'alšie podmienky uvedené v záväznom stanôvisku rľu póo e ' KPUNR-
2020/ 87 60-2/30203 l GRo zo dňa z4.04.2O2O.

onál

' V sprievodnej správe PD je posúdené denné osvetlenie navrhovaných a existujúcich
priestorov, v tomto stupni PD z navrhovaného staw dispozičného riešenia je moŽné
konŠtatovat', Že navľhovaná stavba spÍňa poŽiadavky na denne, ľesp. zdruŽené osvetlenie.' PredloŽený návrh vyhovuje všeobecne zátväzným právnym predpisom upravujúcim
ochľanu veľejného zdravia.

' V rámci stavebných prác je potrebné zabezpečit' odvetranie bezokenných priestorov,
v miestnostiach,. kde sa predpokladá dlhodobý pobyt l'udí, musí by1 z;bezpečene
dostatočné denné osvetlenie.

' Záväzne stanovisko RUVZ v Nitre pod č. HZP\Al2O20/0O92z zo dŕn06.04.2020'

okľe'nc riadit"|'stuo hasič'kélro n zá"h.ann"h.' ,bo'u u Nit.c:
' oR HaZZ s riešením orotipoŽiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomíenok.' Stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho poŽiarneho dbzoru pre konanie

nasledujúce podl'a stavebneho zákona'
' Stanovisko č. ORHZ_NR2_202O/O0O354 zo dňa 2}.O4.2O2O.

MV SR Okresné ľiaditel'stvo PZ v Šali. okresnÝ dopravny inŠpektoľát:

' oDI súhlasí s umiestnením predmetnej stavby podl'a pľedloženej PD.' 9DI si vyhľadzuje právo pripomienok k nasledujúcim stupňo. p-j"ttouej dokumentácie.
oDI si vyhľadzuje právo doĺlatočne stanovit' podnrienky aiebo ultlŽcné podmienky
zmenit', ak si to vyŽiacla bezpďnosť a plynutost' cestnej pranávky alebo dôleŽitý veľejný
záujem.

' Vyjadľenie pod č. ORPZ-SA_OPDP52-l7-OI3/2O2O zo dňa2l.o5.202o.

ľ

' S1avba sa nedotýka záujmov ochrany ciest II. a III. triedy, nakol'ko je realizovaná v areáli
objektu stavebníka, cestný spľávny oľgĺĺn nemá námietky k realizácii stavby'' Záv äzné stanovisko č. oU-SA-o CDPK/zazo / O04z82-oO2 zo dňa o5.06.2oi}.

' Súhlasí s vydanim územného rozhodnutia a v ďalŠom postupe Žiada dodržíavat' zéujmy
civilnej obrany v súlade so zákonom č. 42l1994 Z'z.

' Další sfupeň pľojektovej dokumentácie Žiadame predloŽiť na posúdenie.' Záväzne stanovisko č. oU-sA_oI<R/2o2o/OO4|87-0o2 zo dňa l7.06.2020'

Vyjadrenie podl'a $ 28 ods. l zákona č.36412004 Z.z. o vodách (pre účely územného konania
a stavebného povolenia)

' Stavby so 04 objektový rozvod splaškovej kanalizácie a So 05 objektový rozvod
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daŽd'ovej kanalizácie majú charakter vodnej stavby. V zmysle $ 52 ods. l vodneho
zákona, ktoré povol'uje špeciálny stavebný úrad na uskutočnenie vodnej stavby, je
potrebné povolenie podl'a $ 26 vodného zákona'

' Stavebník poŽiada oU Šal'a o povolenie na osobitné užívanie vôd _ na vypúšt'anie vôd
z povrchového odtoku do podzemných vôd podľa $ 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona.

' Další stupeň projektovej dokumentácie poŽadujeme predložit' na vyjadrenie.
' Vyjadľenie pod č' oU-SA-osZP-z0z0l007348-002 zo dňa26.ll'2020.

Vyj adrenie z hl'adiska odpadového hospodárstva

' okresný úrad Šal'a z hl'adiska odpadového hospodáľstva súhlasí s realizovaním stavby
podl'a predloŽenej PD.

' Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podl'a $ 14 zákona
o odpadoch - Povinnosti drŽitel'a odpadu (v zmysle $ 77 ods. 2 zákona o odpadoch je
pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stavebných prácach zodpovedná právnická osoba
alebo fyzická osoba _ podnikateľ, pre ktoru sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú).

' oľgány Štátnej správy odpadového hospodárstva sa v zmysle $ 99 ods. l písm. b) bod 5
zákona o odpadoch vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní, kde stavebník
pľedloží doklad o tom, ako naloŽil so vzniknutými odpadmi'

' Vyjadrenie č' oU-S A-osZP-2020l00732z-002 zo dňa 05' l l.2020.

Vyjadľenie orgánu štátnej správy ochľany pľirody a kľajiny

' Na dotknutom izemi v zmysle $ 12 zákona o ochľane prírody a kĺajiny platí prvý stupeň
územnej ochrany, stavbou nedôjde k zásahu do osobitne chľánených azäujmových území
a objektov ochrany prírody a krajiny.

' S realizáciou stavby nesmú byt' dotknuté zakázané činnosti vo vďahu k chľĺĺneným
druhom podl'a $ 35 zákona o ochľane príľody a kľajiny.

' S vydaním stavebného povolenia oPaK súhlasí vyjadrenie č. OU_SA-OSZP-
20201 007 607 -002 zo dfia 24.1 1 .2020.

H\'DROMELtoRACIE. Štátny podrrik Bratislava

Na dotknutých paľcelách neevidujeme Žiadne hydromelioračné zanadenia v správe
Hydľomeliorácie, š.p.
Vyjadrenie bude podkladom k Žiadosti o vydanie územného ľozhodnutia a stavebného
povolenia.
Vyjadrenie č. 27 50-2l |20 l 2020 zo dŕĺa 20.05.2020.

Západoslovenská distribučná' a. s' Bratislava:

' Napájanie riešenej stavby je z exist' rozvádzača RE káblom NAVY l 4x70 s ukončením
v hlavnom rozvádzači objektu'

' Zabezpečiť plombovateľnost' nemeraných častí v el. rozvádzači, meraĺie spotreby
umiestniť na verejne prístupné miesto.

' Vyjadrenie č. SEZ Juh, CD 6040712020 zo dňa l9.08.2020.

SPP - distribúcia. a.s.. Bratislava:

' SPP_distribúcia, a.s' súhlasí s umiestnením predmetnej stavby (bez jej plynofikácie)
zadodržania všeobecných podmienok uvedených Vo vyjadrení, vyjadrenie nie je
súhlasn;im stanoviskom pre účely stavebného konania.

' Vyjadrenie pod č. TD/NS/0207l2020/Pe zo dňa l4.o5.202o.
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Zápaĺlĺrstol,errská voĺlĺiľcnská spoločnosť, a. s'' oZ Galanta so sídlom v Šali:

Vodovod
' Vodovodná prípojka nie je predmetom pľojektovej dokumentácie, objekt administratívnej

budovy bude pripojený na verejný vodovod existujúcou vodovodnou prípojkou.
' V zmysle $ 27 ods' 7 z:átkona č' 442120002 Z.z' je zakázané prepojit'rozvody z vlastného

zdroja vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s verejn;ŕm
vodovodom.

Kana|izácia
' Kanalizačná pľípojka nie je pľedmetom projektovej dokumentácie, objekt bude pripojený

na verejnú kanalizáciu existujúcou kanalizačnou prípojkou.
' Vody z povľchového odtoku zo strechy navľhovanej administratívnej budovy

a z navrhovaného parkoviska budú cez navľhovanú retenčnú nádľŽ s objemom 25 m3 acez
kanalizačnú šachtu s regulátorom prietoku 7,5 Lls vypúšt'ane do verejnej kanalizácie'

' Vody z povrchového odtoku odvádzané do retenčnej ná&Že a následne do verejnej
kanalizácie musia byt'predčistené v odlučovači ľopných látok.

' Ďalší stupeň pľojektovej dokumentácie predloŽit'na vyjadľenie.
' DodľŽat' všetky podmienky vyjadrenia ZsVS, a.s. pod č,' 25564ĺ2020 zo dŕ,a 14'04.2020'

Slovak Telekom a's.. ďalebo DIGI SLOVAKIA. s.r'o.. Bľatislava:

' Na definovanom t;zemi dôjde do styku so siet'ami elektronických komunikácií (ďalej len
SEK) spoločnosti Slovak Telekorn, a.s. ďalebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

' Budú dodrŽané Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčastbu
stanoviska avšetky ďalšie podmienky uvedené vo vyjadrení č' 66|2031012 zo dŕ'a
02.11.2020.

SALAMON INTERNET' s. r. o.' Šaľa:

SALAMON INTERNET s. r. o. súhlasí s projektovou dokumentáciou, v záujmovom
ivemí pň rea|izácii stavby dôjde do styku s STI spol. SALAMON INTERNET' s. r' o'
Existujúce telekomunikač,né zanadenia a infraštruktúra sú chĺánené ochľanným pásmom
($ 68 zákona č;' 35l/20ll Z.z') azároveňje potľebnó dodrŽat'ustanovenie $ 65 zakona č.
35l/20ll Z.z. o ochĺane pľoti rušeniu.
Stavebník dodrŽí všetky podmienky vyjadrenia pod č. sb22a4266 zo dňa 26.a5.2020.

Michlovský. spol' s.r.cl. (oRANGE SLQVENSKo a.s.)

' Na definovanom území nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovatel'a orange Slovensko a.s.

' DodrŽať podmienky vyjadľenia č. 8A-060l /202l zo dŕn22.o2'202l.

t)alšie podmienky:

' Projekt stavby pre stavebné konanie musí spľacovať odborne spôsobilá osoba v zmysle
stavebného zĺikona. Pri spracovaní projektu budú ľešpektované príslušné ustanovenia $ 47
stavebneho zákona a $ 9 vyhl. č' 453ĺ2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zäkona ako aj vyjadrenia dotknutých orgánov Štátnej správy
vydávané podľa osobitných predpisov.

' PoŽiadavky vo vyjadreniach dotknutých orgánov a účastníkov konania budú zapracované
do pľojektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia.

' Další stupeň projektovej dokumentácie bude predloŽený na posúdenie dotknutým
oľgánom, ktoré si to vyhradili a oveľený v zmysle poŽiadaviek ziĺkona č,. 124/2006 Z'z.
o bezpečnosti a ochľane zdravia pri práci.
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Stavebník preukáŽe v stavebnom konaní podl'a $ 58 ods. 2 stavebneho zákona, Že má
k všetk;im stavbou dotknut1fm pozemkom /alebo ich časti/ vlastnícke, alebo ine právo
podľa {i l39 ods.l stavebneho zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú
stavbu.
Stavebník poŽiada tunajŠí stavcbný úľad o vydanie záv'ázneho stanoviska v zmysle $ l40b
stavebného zákona pre špeciálne stavebné úrady na povolenie vodnej stavby.

Stavebné povolenie na stavebné objekty
So 04 objektovy ľozvod splaškovej kanalizácie
so 05 objektovy ľozvod dažd'ovej kanalizácie

bude predmetom samostatneho stavebného povolenia vydiivanehcl Špccitĺlnym stavelrnýlrr
úradom pľe vodné stavby - okresným úradom v Šali, odborom staľostlivosti o Životrtc
prostredie.

Učastníci konania:
- MICROWELL, s.r.o. Šaľa; lng. Ivan Tánczos; SOLDI PLUS, s.r'o., Galanta; STK oK

s.r.o', Bratislava; Ing. ondľej Danko; Rímskokatolícka cirkev Farnosť Šal'a; ZdruŽenie
domových samospľáv, Bratislava (dotknutá verejnosť podľa ust. zákona č.2412006 Z.
z. o posudzovaní vplyvov na ŽP;.

V priebehu územného konania nebolí vznesené námietky účastníkov konania. Pripomienky
dotknutých oľgánov a účastníkov konania k umiestneniu stavby a k PD boli zahmuté
do podmienok rozhodnutia. Podmienky k rea|izácii stavby zo stanovísk dotknutých oľgrĺnov
a účastníkov konania budú zahrnuté v podmienkach stavebného povolenia.

Toto rozhodnutie podl'a $ 40 ods. l stavebného zákona v znení neskorších pľedpisov
platí dva ľoky odo dňa nadobudnutia pľávoplatnosti, nestľáca však platnost'pokial'bola
v tejto lehote podaná žiadost'o stavebné povolenie.

Podl'a $ 40 ods. 4 stavebného zákona územné ľozhodnutie je záväzné aj prc pľávnych
nástupcov jeho navľhovatel'a a ostatných účastníkov územného konania.

odôvodnenie:

Dňa 25.|l'2020 podal navrhovatel', spoločnosť MICROWELL' spol. s ľ. o.' so sídlom ul.
sNP č. 2ol8l42, 927 01 Šaľa, IČo: 31 4t4 249, ktorú v konaní zastupuje spoločnost'
PeTEXo, s.r.o'' so sídlom ul. Kľáľovská č.796143,927 01 Šaľa, IČo: +o 24355l, návľh
na vydanie územného ľozhodnutia na umiestnenie vyššie uvedenej stavby.

K predmetnej stavbe bolo vydané okesným úradom Šaľa' odborom staľostlivosti o Životné
prostľedie rozhodnutie v zist'ovacom konaní pod č. ou-sA-oszP-z020l004228-024 zo dÍla
28.07.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.10.2020 a podl'a ktorého navrhovaná
činnost' stavby sa nebude posudzovat' podl'a zétkona é. 2412006 Z.z. o posudzovaní vplyvov
na Životné pľostredie.

V zmysle ustanovení $ 35 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad zveľejnil na svojej úradnej
tabuli a na svojom webovom sídle bez pľíloh kópiu žiadosti o začatie územného konania.
Zverejnenie spolu s údajmi o sprístupnení právoplatného rozhodnutia zo zístbvacieho konania
azi*eĺečného stanoviska na webovom sídle orgánu, ktoý ho vydal, bolo zabezpečené
ododňa začatia územného konania _ od 25.11'2020 a trvá až do jeho právoplatného
ukončenia.
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Stavebný úrad vymedzil okruh účastníkov konania podl'a ust. $ 34 stavebného zákona,
v zmysle ktorého je účastníkom konania navľhovatel', obec ak rríe je stavebn1/m úradom
pľíslušným na územné konanie, ten komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov a
pľávnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkorn alebo
stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vľátane byov, môŽu byt ľozhodnutím
priamo dotknuté.

Začatie úzetnneho konania bolo oznámcné vŠetkým známym účastníkom konania a
dotknut1im orgánom a organizáciám. K preľokovaniu návrhu súčasne stavebný úrad nariadil
ústne pojednávanie spojene smiestnyrn zist'ovaním na deň l0.03'202l, o výsledku ktorého
bol spísarrý záznarn.

Zároveň podľa $ l40c ods.2 stavebneho zákona avzmysle $ 38 ods' 4zákonač.2412006
Z.z' o posudzovaní vplyvov na Životnc prostľedie stavebný úľad listom pod č.
2259lz02l/Sui8l3 zo dňa 19.02'202| poŽiadal okresný úľad Šaľa, odboľ starostlivosti
o Životné pľostľedie ako dotknutý orgán o záväzne stanovisko k pľedmetnému návrhu
na vydanie územneho rozhodnutia. Prílohou Žiadosti boli v zmysle $ l40c ods' 2 stavebného
zákona aj kópia návrhu na vydanie územného ľozhodnutia, písomné vyhodnotenie spôsobu
Zapracovania podmienok uľčených v rozhodnutí vydanom v zistbvacom konaní alebo
v záverečnom stanovisku, projektová dokumentácia spolu s oznámením o začatí územného
konania. Písomné vyhodnotenie pripomienok zabezpečoval ten, z podnetu ktorého sa začalo
konanie - tj. navrhovatel'.

Účastníci konania mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôľ pri ústnom
pojednávaní, inak sa na ne neprihliadlo' V ľovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská
dotknuté orgány. Ak oľgán' ktorý bol vyrozumený o začati územného konania, neoznámi
v uľčenej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa zato, Že so stavbou z hľadiska
ním sledovaných záujmov súhlasí.
Podl'a $ 37 ods. 3 stavebného zákona neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré sú
v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou a podľa $ 42 ods.4 stavebneho
zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pľipomienky, ktoré neboli uplatnené
v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byt.

Stanoviská ozniĺĺnili :
- okĺesný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ZP _ vyjadrenie k vyhodnoteniu spôsobu

zapracovania podmienok z rozhodnutia zo zist'ovacieho konania,
rozhodnutic zo zistbvacieho konania,

- Mesto Šaľa, oSaKČ, referát investičnýoh činností,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre,
- okľesné riaditel'stvo hasičskeho azáchraĺ,ného zboru v Nitre,
- Kľajský pamiatkový úrad Nitra,
- okľesný úľad Šal'a, odboľ cestnej dopľavy a pozemných komunikácií,
- Mv SR okresné riaditel'stvo PZ v Šali, okresný dopravný inšpektoľát'
- okresný úrad Šal'a, odbor krízového riadenia,
- okresný úrad Šaľa, odboľ starostlivosti o Životné prostredie _ vodný zäkon, OPaK,

odpadové hospodáľstvo,
_ Hydromeliorácie,š.p.Bratislava,
- Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava,
- sPP _ distribúcia' a's.' Bratislava,
- Záryadoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.' oZ Galanta so sídlom v Šali,
- Slovak Telekom a's., ďalebo DIGI SLOVAKIA, s.ľ.o., Bratislava,
- SALAMON INTERNET, s.r.o' Šaľa,
- Michlovský, spol. s.r.o. (oRANGE SLOVENSKO a.s.).
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Podl'a $ 37 ods' 3 stavebneho zákona ,'Stavebný úrad v územnom konanĺ zabczpeči
stanoviská dotknutých oľgánov a ich vzájoĺnný súlad a posúdi vyjadrenía účastníkov a ich
námietky. Stavebný úľad neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore
so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou. Podl'a $ 32 ods. l správneho poriadku
správny oľgán je povinný zistit' presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarat'
potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predloŽených stanovísk dotknutých orgánov a
organizácii vyŽadovaných osobitnyrni predpismí, zabezpečil plnenie poŽiadaviek vlastníkov
a spľávcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a poŽiadavky zahrnul
do podmienok tohto ľozhodnutia.

Navrhovateľ k návrhu predloŽil nasledovné doklady potrebné k posúdeniu stavby: projektovú
dokumentáciu stavby, list vlastníctva, kópiu katastrálnej maPY, splnomocnenie na
zastupovanie v konaní, písomné vyhodnotenie ' spôsobu zapracovania podmienok
z ľozhodnutia zo zist'ovacieho konania, rozhodnutia, súhlasy, stanoviská dotknutých orgánov
a vyjadrenia spľávcov podzemných inŽinierskych sietí a doklad o zaplatení správneho
poplatku.

Tunajší úrad posúdil návrh na umíestnenie stavby podl'a $ 37 stavebného zákona a zistil, Že
umiestnenie zodpovedá hl'adiskám starostlivosti o Životné prostredie, resp. Že týmto
hl'adiskám neodporuje, ani neohľozuje Životne prostredie a jej umiestnením nebudú ohľozené
veľejné záujmy ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a pľávom chránene záujmy
účastníkov konania.

V priebehu územného konania neboli vznesené námietky účastníkov konania.

SkonŠtatovalo sa, že uttricslnenie stavby je v súlade so schválenou územno-plánovacou
dtlkumentáciou UPNO v znení zmien a doplnkov'

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným
technick1ým poŽiadavkám na výstavbu podl'a ustanovení vyhláiky e. šilzooz Z.z., ktorou sa
ustanowjú podrobnosti o všeobecných techníckých poŽiadavkách na výstavbu
a o všeobecných technických poŽiadavkách na stavby uživané osobami s obmedzenou
schopnostbu pohybu a orientácie.

Umiestnením stavby nebude trvalo obmedzené uŽívanie susedných pozemkov na určený účel,
stavebný úrad preto ľozhodol tak, akoje uvedené vo vyroku tohto rozhodnutia'

Poučenie o odvolaní:

Podl'a $ 53 a nasl' zákona č. 7l/1967 Zb. o správnom konaní (spľávny poriadok) v znení
neskoľŠích predpisov, proti tornuto rozhodnutiu moŽno podať odvolanie (riadny opravný
pľostriedok), a to v lehote l5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa - Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice č. 7,' 927 l5 Šaľa
odvolacím oľgánom je okesný úrad Nitra, odboľ výstavby a bytovej politiky.

Podl'a $ l40c ods. 8 stavebného zákona pľoti tomuto rozhodnutiu má pľávo podať odvolanie
aj ten, kto nebol účastníkom konaniq ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia
s obsahom rozhodnutia podl'a osobitného predpisu. Podl'a $ l40c oĺls. 9 stavebného zilkona je
odvolanie moŽne podat' v lehote l5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmatel'né správnym
súdom podl'a ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č.162/2015 Z.z.).
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Poplatok:

Správrry poplatok podl'a r.ákona č' 145l1995 Z. z. o správnych poplatkoch v zneni neskorŠích
predpisov PoloŽky 59 písm. a) ods' 2 vo výške 400.00 € bol zaplatený dňa 09.02.202l'.

Pľĺloha pľe navľhovatel'a:
' situácia dotknuteho úzernia

Doručí sa:
účastníci (elektronicky + ĺioručenky)
l ' PeTEXo, s r.o', Kľál'ovská796143,927 Ol Šal'a - EP

(splnotnocnený zástupca navrhovatel'a)
2. Rímskokatolícka cirkev, Farnost' Šal'a, Školská-348/2,g27 ol, Šal'a - EP
3. Ing. Ivan Tánczos,
4. SOLDI PLUS, s.r.o., Unovce 504, 924 0l Galanta - EP
5' STK oK. s.r.o., Medená l8, 8l l 02 Bratislava - EP
6. Ing. Ondrej Danko,
7 ' MlCRowELL, s.ľ.o., SNP 20l8142,927 0l Sal'a - EP
8. ZďruŽenie domových samospráv, Rovniankova 1667l14,85l 02 Bratislava - EP

(dotknutá verejnoit'podl'a uit. 
'ákona 

č,.2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na Žp)

dotknuté orgány (elektronicky)
9. Krajský pamiatkový úrad Nitľa, Nám. Jána Pavla II. č. 8,949 0l Nitľa - EP
l0. Regionálny úľad vercjného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova 58' 949 ó3 Nitra - EP
l l' okresné riaditel'stvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre

Dolnočermánska ó4' 949 ll Nitra - EP
l2. oR PZ, okesný dopravný inšpektorát, Staničná 23,9z7 01 Šaľa - EP
l3. okľesný úrad Šal'a, odbor CDaPK, Hlavná 211,927 0l Šaľa - EP
l4. okresný úrad Šaľa, odboľ krízoveho riadenia, Hlavná 2ll,g27 0l Šal'a - EP
l5. okresný úrad Šal'a, odboľ starostlivosti oŽivotné prostľedie, Hlavná 2l1,927 01 Šaľa

(VZ, OH, OPaK) - EP
|6. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova ó,816 47 Bľatislava - EP
l7. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44ĺb,825 l l Bratislava - EP
18. Zápaďoslovenská vodárenská spoločnosť, a' s. Nitra, Pázmáňa 4,927 0l Šaľa - EP
l9. Slovak Telekom, a's., Bajkalskäz8,8I7 62 Bľatislava - EP
20. Hydromeliorácie, Š.p., VrakunskáZ9,825 63 Bratislava 21l - EP
2l. Salamon Intemet s. r. o.' Partizánska 18, g27 01 Šal'a - EP
22. Michlovský spol. s r.o., Letná 79619,92l0l PieŠt'any - EP
23. MsU v Šali, referát investičných činností - EP

ostatní:
24.Ing' aľch. Marian Minárik, MMA ateliéľ, s.r.o,, Tr' A. Hlinku 47,949 0l Nitra - EP
- k spisu

Mgľ. Eva Lukačovičová
vedúca stavebného úradu

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


