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V Šali dŕla2O.O9.202l

ROZHODNUTIE
sTAvEBľÉ povoLENIE

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa $ 117 zrĺkona č.50/1976 zb-

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zrĺkon) v znení neskorších predpisov

(ďalej len,,siavebný zákon"), presloimalo v stavebnom konaní podl'a $ 62 stavebného zákona

žiadosť o stavebné povolenie, ktoru dňa 2l.07.202I podal

Úrad Nitľianskeho samospľávneho kľaja, so sídlom Rázusova zA, 949 01 Nitra,
lČo: sz 861 298, ktorého v konaní zastupuje Mgľ. Ingľida Nahácka' l

(ďalej len''stavebník'')

a na zráklade tohto preskúmania, podl'a $ 66 stavebného zákona, v nadväznosti na $ 32' $ 46 a

$ 47 zĺikona č:.7l/1967 Zb. o správnom konaní vznení neskorších predpisov (ďalej len

.správny poriadok") a v súlade $ l0 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré

ustanovenia stavebného zil<ona, vydäv a

stavebné povolenie
na stavbu

Poliklinika NSK Šaľa - Stavebné úpravy vonkajšieho schodiska a vstupu
s vybudovaním výt'ahu k objektu Lekáreň súp. č. 833

v rozsahu:

- so l01 Rekonštrukcia vonkajšieho schodiska a vstupu s vybudovaním výťahu
do objektu - LelcĹreň

- so 102 Spevnené plochy

(ďalej len ''stavba'') na Ul. Nemocničnej v Šali, na pozemkoch register ''C'' parc. č. 209l/3l
azoiĺlz v kat- území Šaľa, druh pozemkov zastavaná plocha a nádvorie, vo vlastnictve

nawhovatel'a za účelom vybudovania nového schodiska a qýt'ďru.

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby Mestom Šaľa pod

č. 3377/2o2|/sv/g6| dňa 08.03.2021, ktoľé sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa

26.03.2021.
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PreloŽka STL plynovodu - So l03 Distľibučný STL plynovod /preloŽka STL plynovodď
bola povolerrá rozhodnutím pod č,' 3l62ll202lĺsu/2418 dňa 20'07.202l, ktoré sa stalo
právoplatnýn a vykonateľným dňa l l'08.202l

Popis stavby:
so l0l Rekonštľukcia vonkajšieho schodiska a vstupu s vybudovaním výt'ahu do

objektu - Lekáreň

_ Stavebné úpravy _ odstránenie jestvujúceho schodiska a spevnených plôch /chodníkď,

vybúranie a zamurovanie otvorových konštrukcií na existujúcej fasáde objektu lekáreň,

- Po búracích prácach bude pokačovat' výstavba schodiska s bezbarierovým vsľupom,

prekrytia vstupu a vyt'ahovej šachty.

Nawhovaný objekt bude muľovaný, obdĺŽnikového tvaru s dvoma nadzemnými

poschodiami max. pÔclorysných rozmerov 5,205m x 8,375m, s plochou strechou ' max.

výška objektu: 7,901m'

- Vstup do objektu bude chránený prístreškom,

- Dispozičné riešenie:

1 NP: vstupná chodba s bezbariéľovým vstupom, výťahová šachta, sklad, schodisko.

2 NP: schodisko a chodba do objektu lekárne na 2NP.
- Schodisko bude dvojramenné monolitické Železobetónové šírky 1,200m a bude osvetlené

priľodzene pomocou okien, strecha objekfu je navľhovaná plochá so sklonom l,5%

z asfaltoqých pásov.

- Vetranie prirodzeĺré oknami,
_ na l. NP vmiestnosti 1'04 sklad bude osadený l ks radiátor pre temperovanie priestoru.

Napojenie bude riešené z existujúceho objektu súp. č. 833, kde je navrhnutý prepoj od

existujúceho vykurovaci eho zaľiadenia

- V objekte sa navrhuje osobný výt'ah s hmotnosťou 630 kg pre počet osôb 8.

_ osobný \.ýťah - Technické paľaĺhetre vý'ahu - druh : osobný elekľický v1ýt'ah KONE
MonoSpace 300,

typ: MonoSpace 300 /I(ONE, s.r.o./

nosnost': 630 kg' 8 osôb,

dopravná ýhlosť : l,0 m/s-l

počet staníc: 2

šachta : betónová,

rozmer šachty : 1650 x l850 mm,

rozmer kabíny : 1l00 x 1400 x 2100 mm,

so l02 Spevnenéplochy
- Spevnené plochy v okolí nawhovanej budovy pozostávajú z chodnftov z betónovej

d|ažby hr' 60mm.

- okapový chodník bude z prostého betónu hr. 80 mm,

Pre uskutočnenie stavby sa uľčujú ticto podmienky:

l' Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
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ktoru vwracova1 [ng. Ladislav Chatmúch, autorizovaný stavebný inŽinier 5045 *Atl,
l,ktorájeprílohoutohtorozhodnutia.overenáprojektová

dokumentácia je prílohou tohto rozhodnutia, pľípadné zmeny nesmú byt' vykonané

bez predchádiajúceho povolenia stavebného úradu. Stavbabude uskutočnená v súlade

s poämicnkami rozhodnutia o umiestnení stavby vydaného Mestom Saľa pod

é.3377ĺzoz1lsu/961 dňa 08.03.2021, ktore sa stalo právoplatným a vykonatel'n1im dňa

26.03.2021.

2. Podľa $ 75 ods. 1. stavebného zákona stavebník zabezpeč,í vytýčenie priestoľovej polohy

stavby na dotknutých pozemkoch právnickou alebo fyzickou osobou opľávnenou

vykoňávať geodetiĹké ä kartograficté činnosti a autoľizačné oveľenie vybraných

gäodetických a kaĺografických činností autorizovaným geodetom a kartografom.

Ýytýeenié stavby bude zabeipeč,ene v súlade s podmienkami uvedenými v ľozhodnutí

o umiestnení stavby.

3' Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodľŽiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti pľáce a

technických zariadení, nái*a vyhlášky č,' I47ĺ2013 Z.z',ktotou sa ustanovujú podrobnosti

na zaisténie bezpečnosti a oihĺany zdravia pri stavebných ptércach a prácach s nimi

súvisiacich a pódrobnosti o odbomej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných

činností a dbať na ochĺanu zdraviaa osôb na stavenisku'

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

stavebného zďkorla a vyhlĺáŠky č' 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobností

o všeobecných technictýcľr pózĺaaavkách na ýstavtu a o všeobecných technických

poŽiadavkích na stavby uŽivané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

a príslušné technické nonny.

5. Stavba bude ukončená najneskôľ do dvoch rokov po pľávoplatnosti tohto

rozhodnutia.

6. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, dodávatel' stavby bude uľčený vo rr'.ýberovom

konaní' Dodávateľ stavby musí zabe4ečit' vedenie uskutočňovania stavby

stavbyvedúcim' Stavebník jó povinný podľa $ 62 9ds. l. písm. d) stavebného zákona

oznámiť zhotoviteľa stavby inárzov ď adľesu /sídlo/) stavebnému úradu do 15 dní

po skončení výberového konania.

7. Pripojenie na inžinierske siete:

NN pľípojka:
_ etekiľickí prípojka z jestvujúceho objektu lekárne súp. č. 833 zpodružného roz'ĺädzaéa

R - SCH na 2. NP káblom CHKE-R 5x6 mm2.

8. Podmienky dotknutých orgánov a iné podmienky:

Pred uskutočnením zemných pľác stavebnÍk zabezpečí vydčenie ľ-od_z9m-1ých vedení

inžinierskych sietí v mieste stavby a jej prípojok ich správcami. Pri -kolízii 
s tymito

vedeniami je stavebník povinný ich p;eä 
"aĺatím 

stavebíých pľác pľeložit' na vlastné

náklady.

Kľnjský pamiatkový úrad v Nitre . !l-'. ŕoaľu $ 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zĺíkona v prípade aľcheologického -nálezu 
oznáml

näiezcaalebo osoba zodpovedná za vykonávani" prb", najneskÔr ňa dĺuhý pracovný deň

náiez Krajskému pamiätkovému úrádu v Nitre a nďl"" pon"chá bezo zÍIeny aŽ

do obhliadky KPU v Nitre.
. Dodŕať podmienky zétväzného stanoviska č. KPLINR-202Iĺ1,1046'2.3995I/GRo zo dňa
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18.05.202t

okľesný úrad Šal'a, odboľ starostlivosti o Životné prostredie
Yý acĺrenie z hl'adiska odpadového hospodárstva
' orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa v zmysle $ 99 ods' 1 písm. b) bod 5

zákona o odpadoch vyjadrujú k dokumentácii v kolauldačnom konaní, kde stavebník
predloŽí doklad o tom, ako naloŽil so vzniknut1imi odpadmi.

' PÔvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa $ t4 zákona
oodpadoch _ Povinnosti drŽitel'a odpadu ( vzmysle $77 ods' 2 zákona oodpadoch je
pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stavebných prácach zodpovedná právnícká osoba
alebo fyzická osoba _ podnikatel', pre ktoru sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú).

' ' Investor resp. dodávateľ stavby budc rešpektovat' ustanovenie $ 6 zákona o odpadoch
Hierarchia odpadového hospodárstva, nakol'ko v blízkosti vzniku stavebneho odpadu sa
nachádzajuzanadenia so súhlasom na zber a zhodnocovanie stavebného odpadu'

' Investor je povinný dodrŽiavať všetky platné ustanovenia zitkona o odpadoch najmä
ustanovenia $ 13 _ Zikazy ustanovenia a $ 14 - Povinnosti drŽíteľa odpadu.

' vyjadrenie č' OU-SA-osZP-2020/005238-002 zo dťta 29.O7 .2O2O.

Vvjadľenie podl'a $ 38 ods. l zákona č. 3ó412004 Z.z. o vodách
' Stavba bude uskutočnená v súlade s predloŽenou pľojektovou dokument-iáciou.
' Vyjadrenie pod č. oU-sA-oszP-2O20/O04892:oo2 zo dňa 03.07.2020 nenahrádza

povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy v zĺnysle ustanovení zákona o vodách
a nie je rozhodnutím poďa predpisov o správnom konaní.

VyjaĺJľenie orgánu štátnej správy ocluan.v pľiľodv a k-ľa-iiny
' Na dotknutom území v zmysle $ 12 zákona o ochrane príľody a kľajiny platí prrný stupeň

územnej ochrany, stavbou nedôjde k zásahu do osobitne chrĺínených a záujmoých izemí
a objektov ochľany príľody a krajiny.

' S realizáciou stavby nesmú byt dotknute zakŕaane činnosti vo vďahu ku chránen1im
druhom podľa $ 35 zákona o ochľane prĺrody a kľajiny

' Podl'a $ 47 ods. l zákona o ochĺane prírody a krajiny sa zakanlje poškodzovať a ničit'
dreviny, z toho dôvodu stavebné práce u blízko rastucich drevín vykonat'tak, aby nedošlo
k poškodzovaniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí'

' Na prípadný, vynútený vyrub existujúcich drevín, v súvislosti so stavbou, je potľebný
súhlas od Mesta Šaľa, v súlade s $ 47 zátkonao ochrane príľo,dy a krajiny'

' DodĺŽať podmienky vyjadrenie č. oU-sA_osZP-2O20/OO4937-OO2 zo dňa06'07.2o2o.

Západoslovenská distribučná, a. s. Bľatislava
' Križovatky a súbehy Žiadame riešiť v zrnysle platných noľiem a predpisov,
' Pri qýkopových prácach žiadame dodrŽať vzdialenost' minimálne ó0 crn od podperných

bodov elektrických vedení,
' V prípade potreby úpravy a preloŽky jestvujúcich distribučných zariadení äadame

postupovať podl'a ustanovení zďkona č,.25|l20t2 o energetike $45,' Ak v záujmovom území pnchádzá k styku s podzemnými vedeniami Žiadame podzemné
zariadenie vytýčíť, ýkopové práce realizovať ručne, dodržat' STN 73 6005. Výýčenie
podzemných vedení v majetku spoločnosti Západoslovenská dishibučná, ä.S.,
nachádzajtrcich sa v trase plánovanej stavby, si môŽete objednat'u Tímu sieťoqých sluŽieb
Mt{ s NN Juh.

' Realizáciou povolených prác nesmie byt' narušará .stabilita existujúcich podperných
bodov vedenia vrátane uzemňovacej sústavy. Každé prípadné narušenie zaríadenia je
potrebné bezodkladne hlĺĺsiť na poruchovú linku spoločnosti Západoslovenská
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distribučná, a.s.

Žiadame reŠpektovat' všetky existujúce energetické zanadenia a ich ochľanné pásma
v zmysle $ 43 Zákona o energetike č. 25ll202l Z.z, v znení neskorŠích predpisov,
V pľípade Že pn výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a VVN vedenia a budú
sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce pľáce súvisiace so stavebnými
pľácamĺ na stavbe, Žiadame Vás o dodržanie ustanovení $ 43 (oboznámenie) o pľavidlách
bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia,
Za detailné technicke ľíešeníe v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant'
Vyjadrenie č. CD 4849412020 zo dňa 22.07 '2020.

SPP - distribúcia, a's., Bľatislava
' DodrŽať všetky podmienky vyjadrenia č. TD/PS/O2ls/z}z)lšč, zo dňa O4.l2'zO2O

Západoslovenská vodáľenská spoločnost', a. s., OZ Galanta so sídlom v Sali
' V záujmovej lokalite sa inŽinierske siete v správe a prevádzke ZsVS, a.s., nenachádzajú.
' Upozoľňujeme, Že v zmysle $ 3 ods. 3 a4 zákona č. 442/2002 Z.z', za verejný vodovod

a verejnú kanalizáciu sa nepovaŽujú vodovodné a kanalizačné prípojky, vodomerné
arevízne kanalizačné šachty na prípojkách. Tieto sú vo vlastníctve vlastníka prípojenej
nehnutel'nosti, preto o určenie ich polohy treba požiadat' vlastnikov dotknutých
nehnutel'ností.

' Vyjadrenia ZsVS, a.s. pod č' 5363012020 zo dŕra23.07.2020.

Slovak Telekom a.s., a/alebo DIGI sLovAKĺA' s.r.o'' Bratislava
' Na definovanom ,území nedôjde do styku so sieťami elektľonických komunikácií (ďalej

len SEK) spoločnosti Slovak Telekom' a.s. ďalebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
. Budú dodŕané Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoľé sú neoddeliteľnou súčast'ou

stanoviska a všetky ďalšie podmienky uvedené vo vy'jadľeni č. 6612021627 zo día
04.08.2020.

MeT Šal'a, spol. s.r.o.
' Súhlasí bez pľipomíenok.
' Vyjadrenie č. 404/2020/BM zo dňa 14.08.2020

ľtrv sÚu Slovakia s.r.o.' Bratislava. Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného plynového zariadenia skupiny B písm' g)

platí požiadavka $ 5ods. 2 a 3 vyl. MPSVR č,.508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov
o posúdení dokumentácie technických zariadení opľávnenou právnickou osobou.

. Technické zariadenie výt'ahje určeným vyrobkom podľa nariadenia vlády sR č. 235l20l5
Z.z. v znení nariadenia vlády sR č,. 22lzOI7 Z. z. Pri uvedení na trh a do pľevádzky je

potľebné splniť poŽadavky citovaného predpisu.
Upozomenie:
' Sklenené alebo pľesklené dvere, ktoých zasklenie zasahuje nižšie ako 800 mm nad

podlahu, musia bý'označené podľa pľílohy čl.2.2.3 vyhl' MŽP sR č. 532l20a2 Z.z.
. Vstupné dvere do stavby môŽu bý' zasklené až od vyšky 400 mm alebo musia byt

zasklené nerozbitným sklom podľa prílohy ól' t.6.2 vyhl. MŽP sR č. 532/2002 Z.z.
. Dodržať všetky podmienky odbomého stanoviska s ev. č. l65033739/50/2llBT/os/DoK

zo dňa 2|.06.202L.
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' Stavebný materiál a zariadcnie staveniska budú umiestnené len na pozemku vo vlastníctve
stavebníka, resp' na prenajatom pozemku.

' Pred výjazdom vozidiel a ostatných mechanizmov zo staveniska na verejnÓ 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 Šal'a v platnom znení o nakladaní s komunálnym odpadom a
drobným stavebn]ŕm odpadom na území mesta Šaľa.

' Ku kolaudácií stavby stavebník pľedloŽí doklad o tom, ako naložil s odpadmi vzniknutými
počas výstavby _ vyjadrenie okresného úľadu Šaľa, odboru starostlivosti o Životné
prostredie.

' Stavebníkje povinný dodrŽať opatrenia vyplyvajúce z projektu protipoŽiarnej bezpečnosti
stavby. Ich splnenie preukáŽe pri kolaudácii stavby.

' Stavebník zabezpečí, aby sa počas ĺea|izárcie minimalizovali negatívne vplyvy na okolie a
životné prostredie a v plnom rozsahu bude znáŠat' pľípadné škody spôsobené stavebnou
činnost'ou'

9. Stavebník ku kolaudácii predloží doklady o overení vhodných stavebných výrobkov.
Na uskutočnenie stavby moŽno použit' iba stavebný vyrobok, ktorý je podľa osobitných
predpisov vhodný na pouŽitie v stavbe na zamýšl'aný účel. Tieto doklady sú súčasťou
dokumentácie uloženej na stavbe'

l0. Stavebník je povinný oznámit' stavebnómu úradu termín začatia stavby.

l 1. Stavebník je povinný stavbu viditel'ne označit' štítkom ''Stavba povolená'' '

12. Stavebník je povinný zabezpeóiť, aby výstavbou čo najmenej rušil uŽívanie susedných
pozemkov a stavieb a aby vykonanými prácami nevznikli škody, ktoqŕrn moŽno zabrániť'
Prípadné vzniknuté škody je stavebník povirrný odstránit'na vlastné náklady.

13' Stavebník je povinný od prvého dňa prípľavných prárc až po ukončenie stavebných prác
viest' stavebný denník, ktoý je súčastbu dokumentácie uloŽenej na stavenisku. Stavebný
denník predloží ku kolaudácii stavby.

l4' Dokončenú stavbu, pľípadne jej čast' spôsobilú na samostatné užívanie, možno
uŽívať len na záHade kolaudačného ľozhodnutia.

15. Stavebník vŠetky podmienky, za ktorých je stavba povolená, jc povinný plnit' a
po doručení tohto povolenia ich brať na vedomie s tým, Že sa ich plnit'zaväizuje.

Účastníci konania:

- Uľad Nítrianskeho samospľávneho kraja, Ing. Ladislav Chatrnúch

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

Stavebné povolenie stratí platnost', ak do dvoch ľokov odo dňa nadobudnutia
pľávoplatnosti nebude stavba začatá.

Stavba nesmie byt' začatál, pokial' stavebné povolenie nenadobudne pľávoplatnost'
/$ 52 zákona č.7lĺt'967 Zb. o spľávnom konaní (správny poriadok) vznení neskorších
predpisov/.

Podl'a $ 70 stavebného zákona je stavebné povolenie závlizné aj pre právnych nástupcov
konania.
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Odôvodnenie:

Dňa Zl '07.202l podal stavebník Žiadost' o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu;
t1ýmto dňom bolo začaté stavebné konanie.

Na umiestnenie pľedmetnej stavby bolo vydané Mestom Šal'a územné rozhodnutie pod
č. 3377/2021/su/96l dňa 08'03.202l" ktoľe sa stalo právoplatným a vykonatel'ným dňa
26.03.2021.
PľeloŽka STL plynovodu - So l03 Distribučný STL plynovod /pľeloŽka STL plynovodu/
bola povolená ľozhodnutím pod č. 3|62ll202l/suĺ24l8 dňa 20.07.202l, ktoré sa stalo
pľávoplatným a vykonateľným dňa l l.08.2021.

Stavebný úľad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a
dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úľad podl'a ustanovení $ 6l ods. 2 stavebného
zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zist'ovania, nakolko pomery staveniska
mu boli dobre známe a žiadost' poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spol'ahlivé
posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 dni odo dňa doručenia tohto
oznámenia, v ktorej môŽu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a
dotknuté orgány a organiz'ácie svoje stanoviská.

Stavebný úrad v uskutočnenom spľávnom konanĺ pľeskúmal pľedloženú Žiadosť z hľadísk
uvedených v $ 62 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy
chrĺínené stavebným zákonom, pľedpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnýni
predpismi, nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohľozené préxa
a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Stanoviská oznĺĺmili:
_ Ikajský pamiatkový úrad v Nitre
- okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o Životné prostľedie
- Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava
- SPP - distribúcia' a's.' Bratislava
- Západoslovenská vodáľenská spoločnosť, a' s.,oZ Galanta so sídlom v Šali
- Slovak Telekom a.s., ďalebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o', Bratislava
- M'eT Šaľa, spol. s.ľ.o.
- TUV SUD Slovakia s.r.o., Bratislava

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predloŽených stanovísk dotknutých orgánov a

oĺganizácií poŽadovaných osobitn;ými predpismi, zabezpeč1l plnenie poŽiadaviek vlastníkov
a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky
zahrnul do podmienok tohto ľozhodnutia.

Stavebník k Žiadosti predloŽil nasledovné doklady: projektovu dokumentáciu, rozhodnutia,
stanoviská, vyjadrenia, súhlasy dotknutých orgánov a doklad o uhĺadení správneho poplatku.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a
podmienky územného rozhodnutia o'umiestnení predmetnej stavby, námietky účastníkov v
konaní neboli vznesené.

Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu
stavebného povolenia stavby, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo qýĺoku tohto
rozhodnutia.
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Poučenie o odvolaní:
Podl'a $ 53 a nasl. zákona č.7111967 Zb. o spľávnom kĺ;naní (správny poriadok) v znení
neskorŠích pľedpisov, proti tomuto rozhodnutiu moŽno podať odvolanie (riadny opľavný
prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa dĺlručenia rozhodnutia.
odvolanie sa podáva na Mesto Šal'a _ Mestský úrad' Námestie Sv. Trojice č' 7 ,927 l5 Šaľa-
odvolacím orgánom je okľesný úrad Nitľa, odbor výstavby a bytovej politiky.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym
súdom podl'a ustanovení Spľávneho súdneho poriadku (zákon č. 16212015 Z.z.).

Poplatok:

Podl'a $ 4 ods. l písm. a) zákona é. l45ĺl995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskoľŠích
pľedpisov je stavebník oslobodený od spľávneho poplatku.

Pľílohy:
- overenápľojektovádokumentácia,
- Štítok,,Stavbapovolenĺf'

DoručÍ sa:

účastníci (el. doľučovanie)
Mgr. Ingľida Nahácka,
(splnomocnený zastupca stavebníka) _ EP
Ing. Ladislav Chatmúch .

dotknuté oľgány
3. TUV sUD Slovakia, s.r.o., pobočka Bratislava, Jašikova 6,82103 Bratislava _ EP
4. okresný úrad Šď4 odbor staľostlivosti o Životné prostredie, Hlavná 2l| , g27 0 l Šaľa -

EP
5. Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kľaja Šal'a, Nemocničná 1,'927 0l Šaľa _ EP
6. Michlovský spol. s.r.o., Letná 796/9,92| 0l Piešťany - EP
7 ' Slovak Telekom, a's., Bajkalskáz9,8|7 62 Bratislava - EP
8' SALAMON INTERNET s.r.o., Partizánska l8, 927 oI Šaľa - EP
g ' MeT Šala, spol. s r.o', Kvetná 4, g27 0l Šaľa _ EP
l0. Západoslovenská vodĺĺľenská spoločnosť, a.s., oZ Galanta, Pázmana 4, g27 0l Šaľa - EP
l l. Západoslovenská distribučná, a. s' Čulen ova 6,816 47 Bľatislava - EP
|2. SPP-distribúcia, a.s., Mlynske Nivy 44b, 825 l1 Bratislava - EP
- k spisu
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v , - .lMgr' Eva Lukačoviôová
vedúca stavebného uľadu

na základe Poveľenia zo dňa 30.1 1.201ó


