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V Šali dňa 23.08.202l

vEREJNÁ vYHLÁŠrĺ

ROZHODNUTIE
sTAvEBľÉ povoLENIE

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa $ l 17 zákona é.5011976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zétkon) v znení neskorŠích predpisov
(d'alej len,,stavebný zákon"), preslaimalo v stavebnom konaní podľa $ ó2 stavebného zákona
Žiadost'o stavebné povolenie, ktoru dňa 02.07 '2021podala spoločnosť

Západoslovenská distribučná, ä.S. so sídlom čulenova 6, 816 41 Bratislava,
ICo: 3ó 361 518, ktoru v konaní zastupuje TopTerm, s.r.o.' so sídlom Dóžova |602l2s,921
05 Šalh, lČo: qĺogtzzl

anazáklade tohto preslĺumania vydátva podl'a $ 66 stavebného zrĺkona,v nadv'áznosti na $ 32,

$ 46 a $ 47 zákona é.7|/1967 Zb. o správnom konaní vznení neskoľších predpisov (ďalej
len ,,správny poriadok") a v súlade $ l0 vyhlášky č. 4fi/2a00 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektore ustanovenia stavebného zákona, vydéx a

stavebné povolenie
na stavbu

Šaľa Komenského NN ľozvody"

(ďalej len ''stavba'') v intraviláne a extraviláne mesta Šaľa, mestská čast' Veča, na pozemkoch
register ''C'' parc. č- 3343/l,3356/4,3356/2, 3337/3,3337/t,3336/l v katastrálnom území
Šal'aanapozemkochregister'E"220,3tl,386/103,386/203vkatastrálnomúzemíŠaľa. za
účelom napojenia nawhovaných rodinných domov na elekhicku energiu.

Na stavbu bolo vydané ľozhodnutie o umiestnení stavby Mestom Šaľa pod

č. 27682l2o2llsul75o (3735l2O2O) dňa 14.05'2O2I, ktoré sa stalo právoplatným a

vykonatel'ným dňa l 5.06.202l.
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Popis stavby:
Návrh rieŠi NN toz'vody pre napojenie navrhovaných ľodinných domov na elektrickú energiu.
- Zexistujúcej TS 0834 31l zvývodov č' 05 a06 budú realizovane hlavne NN rozvody

ZSDIS.
- PouŽíté budú káble NAYY-J 4x24O, ktoré budú samostatne napájaÍ'ucelenú časť. Káble

budú ústiť do plastových pilierových skriniek SR s poistkovými lištov1frni odpínačmi do

160 a 400A.
- Navrhované NN káble budú uloŽené pod chodníkmi prípadne v zelených pásoch

v káblovej ryhe'
- Pri knŽovaní s inými siet'ami a pod cestami budú káble uloŽené do chráničiek.

Pľe uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

l. Stavba bude uskutočnená podl'a projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
ktoru ktoru vypľacoval Peter Kaľas, EL.P'M., s.ľ.o', Vlčanska o1sgĺ6L, g27 0l Šaľa,
ktoľá je pľílohou tohto rozhodnutia.
overená projektová dokumentácia je prílohou tohto ľozhodnutia, prípadné zmeny nesmú
byt' vykonané bez pľedchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Stavba bude
uskutočnená v súlade s podmienkami rozhodnutia o umiestnení stavby vydaného Mestom
Šaľa pod č.27682/zOz1lsU/75O (373512020) dňa l4.05.2027,ktoré sa stalo právoplatným
a vykonatel'ným dňa 15.06.202l.

2. Podl'a $ 75 ods. l' stavebného zákona stavebník zabezpečí výýčenie priestorovej polohy
stavby na dotknutých pozemkoch právnickou alebo fyzickou osobou opľávnenou
vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných
geodetických a kartograťrckých činností autorizovan1im geodetom a kartografom.
Vytýčenie stavby bude zabezpečené v súlade s podmienkami uvedenými v rozhodnutí
o umiestnení stavby'

3. Prí uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať pľedpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a

technických zariadeni, najmä vyhlášky č. l47l20l'3 Z.z.,ktotou sa ustanovujú podrobnosti
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a pľácach s nimi
súvisiacich a podrobnosti o odbornej spÔsobilosti na výkon niektorých pľacovných
činností a dbať na ochľanu zdravia a osôb na stavenisku.

4. Pri uskutočňovaní stavby musia byt' dodrŽané príslušné ustanovenia $ 43d aŽ s 43i
stavebného zákona a vyhlášky č. 532ĺ2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podľobnosti
o všeobecných technických poŽiadavkách na v.ýstavbu a o všeobecných technických
poŽiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnostbu pohybu a orientácie
a príslušné technické norTny.

5. Stavba bude ukončená najneskôľ do dvoch ľokov po pľávoplatnosti tohto
rozhodnutia.

6. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, dodávatel'stavby bude určený vo ýberovom
konaní' Dodávateľ stavby musí zabezpeéiť vedenie uskutočňovania stavby
stavbyvedúcim. Stavebník je povinný podľa $ 62 ods. l. písm' d) stavebného zákona
oznámiť zhotoviteľa stavby (nĺĺzov a adresu /sídlo/) stavebnému uradu do 15 dní
po skončení výberového konania'

7. Pripojenie na inžinieľske siete:
- Zexistujúcej TS 0834 37I zvývodov č. 05 a06 budú realizované hlavné NN rozvody

zsDIs.
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8. Podmienky dotknutých orgánoV a ine podmienky:

Pred uskutočnením zemných prác stavebník zabezpečí vytyčenie podzemných vedení
inžinieľskych sietí v mieste stavby a jcj prípojok ich správcami. Pľi kolízii s tymito
vedeniami je stavebník povinný ich pred začatÍm stavebných prác preložit' na vlastné
náklady.

Krajský pamiatkovy úľad v Nitre
' Kľajský pamiatkový úrad Nitra vzhl'adom k tomu, Že nie je rnoŽné vylúčiť narušenie

doposial' nepreskúmaného archeologického náleziska alebo nálezov, poŽaduje písomné
ohlásenie reálneho termínu začiatku výkopových prác súvisiacich so stavbou najmenej
s dvojtyŽdňou.im predstihom Kĺajskému pamiatkovérnu uradu Nitra.

' Kĺajský pamiatkový úrad Nitra vykoná odborný dohl'ad formou obhliadky výkopov
stavby pričom stavebník vytvorí všetky nevyhnutné predpoklady pľe vykonanie
obhliadky.

' Podl'a $ 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona v prípade archeologického nálezu oznámi
ná|ezca alebo osoba zodpovedná zavykonávanie prác, najneskÔľ na druhý pracovný deň

nález Kĺajskému' pamiatkovému úradu v Nitre a nález ponechá bezo aneny aŽ

do obhliadky KPU v Nitre.
' DoďtŽať podmienky záväzneho stanoviska č. KPUNR-2020ll8865-2/76245lGRo zo dňa

24.09.2020.

sPP _ distribúcia' a.s. Bľatislava
' Dodržať ochranné a bezpečnostné pásma jestvujúcich plynrírenských zariadení $ 79 a $ 80

Zikona o energetike.
' Stavebník je povinný pn rea\izácii stavby dodrŽať minimálne vzájomné vzdialenosti

medzí navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými
a podzemnými objektmi ainžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050
a TPP 906 01.

' Pred zač,atím zemných prác alalebo pted zaéatím vykonávania iných činností je stavebník
povinný zaberyečiť pľostredníctvom prísluŠných pľevádzkovateľov presné výýčenie
všetkých existujúcich podzemných vedení.

' DodrŽať ostatné podmienky tohto vyjadrenia č. TDAĺS/047312020/An zo dňa 18.09.2020.

okresný úrad Sal'a, odbor staľostlivosti o životné prostľedie
' Planované inŽínierske siete nesmú byt budú v konflikte s vysadenými dľevinami. V

opačnom prípade je potľebné opatrit' všetky' IS pevnou geotextíliou proti prerastaniu
koľeňov alebo ich uloŽiť do pevnej chráničky.

' Živoéíchy, ktoré pri reďizácii akýchkoľvek stavebných prác uviaznu vo ýkopoch alebo
iných stavebných objektoch pôsobiacich pascoqým efektom bez možnosti samovoľného
úniku, je potrebné preniesť mimo staveniska, resp' objektu' Pred vyplnením výkopových

ýh alebo zásypom Žiadame tieto pľezrieť a uväznené Živočíchy preniesť mimo na vhodné

miesto v okolí.
' Podl'a $ 35 ods. 6 zákona o ochľane príľody a kajiny je potrebné nájdené Živoéichy

odovzdať odbornej organizácii ochrany prírody Šop sn S-CHKO Ponitrie a CHKo
Dunajské luhy, Koľzo Bélu Bartóka789l3,929 01' Dunajská Streda (tel. 03l 5516229)-

. Výx'b dreún (krovín a stromov) vy'konať len na zéklade právoplatného a v čase

nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia aj pľávne účinného rozhodnutia
povoľujúceho orgĺ{mi' t' j. na záklacle rozlrodnutía Mesta Šal'a a okĺesnélro úradu Šal'a,

odboru starostlivosti o Životné prostredie a to v mimovegetačnom a mimohniezdnom
období (od l.l0. do 3l.3 v kalendárnom ľoku).
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Ak sa na pozcmkoch vo vlastníctve Mesta Šal'a nachádzajú drcviny s obvodom kmeňa nad

40 cm môraným vo výške l30 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 10

nt]. kĺr:ré budú bránĺt' vo vybrtdĺrvallí NN rozvt)do\'. je podl'a ts 47 ods. 3 zákonĺ o ocbľane

pľirĺlr.ly' a krajiny ptltrebný stihlas na qŕľub Llľer'in ód okr"'n*ho úradu Šal'a, odboru

staľostlivosti o Životné prostredie.
Ak sa na pozemkoch vo vlastníctve fyzických osôb alebo právnických osôb, nachádzajú

dľeviny s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výške l30 cm nad zemou a súvislé

krovité porasty s výmerou nad l0 m2, ktoré budú bľániť vo vybudovaní NN rozvodov, je

podl'a $_a7 ods' 3 zákona o ochrane prírody a krajiny potrebný súhlas na výrub drevín od

Mesta Šal'a.
Pri realízácii prác, nesmie dÔjsť k poškodeniu alebo zničeniu drevín (stromov a krov)

rastucich mimo lesa v zmysle $ 4z óds. l zétkona č. 543l2o}z Z. z. o ochrane prírody a

krajiny. Dreviny nachádzajúce sa v manipulačnom priestore stavby budú chránené pred

poškodením alebo zničením (napr. dreveným debnením, zéhradlim a pod')'

Ú prác v blízkosti zelene, ,iro.ou, porastov treba dodrŽať STN 837010 a Arboristický
standard (ochľana drevín pri stavebnój činností 2'). ocbranné pásmo stromov je 2,5 m od

okľaja stromu a vykop tľeba robiť ručňe. Korene drevín hrubšie ako 3 cm treba ošetriť tak,

aby neprich ádzaló k ich odhnívaniu. Výkopové práce je preto potrebné vytonávať ručne

spôsobôm aby nedošlo k poškodzovaniu koreňovej sústavy drevín - viď kap. 4.2-4. a

4.2.41STN 83 7010:

4.2.4Hibenle rnýkopov
Hĺbenie výkopóv su ,r".*" vykonávať v koreňovom priestore. Ak to vo rninimočných

prípadoch niaje moŽné zabezpečiť, musí sa vykop vykonávať ručne a nesmie sa viesť

Ĺtĺžsĺ" ako 2,5 m od päty kmeňa. Pri hĺbení výkopov sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako

3 cm' Korene sa mÔŽu prerušiť jedine ľezom, pričom sa rezné miesta zah|adia a ošetria.

4.2'4.1 ochranné opatrenia
V závislosti od stiaty koreňov môŽe rrastať potľeba drevinu ukoťviť, prípadne vykonať
vyrovnávací ľez koruny.
Ak napriek zabezpečerlej ochrane drevín sa pri stavebných úpravách ďebo pri výkopových
pľácach poškodí .t.o' ál.bo;.ho koľene, je vykonávateľ stavebných alebo ýkopových
prĺc povĺnný zabezpeéit' okamŽité odborné ošetrenie poškodených stromov alebo ich

koreňov'
,A.k strom rastie v nespgvnenom teréne, môŽe sa minimálne jedno vegetačné obdobie._pre

zamýšl'aným výkopom vybudovať koreňová clona' Hĺuta koreňovej clony závisí od hlbky
prek-orenenia, nesmie však presiahnut' 1,5 m aŽ 2,0 m' Vo vzdialenosti 30 cm pĺed

plĺĺnovanym výkopom sa ručne odstráni pôda a rezom ostrým noŽom sa odsľiínia všetky

Ĺo..ne. Strana budúceho qýkopu sa odební priepustným debnením (drôteným pletivom,

doskami a pod.). Dno koreíouói clony sa vyplní hrubšou hlinitou pôdou, wchná aspoň 40

cm vrstva ŕoreňovej clony sa vyplní odkopanou zeminou zmiešanou s kompostom. Dbá sa

na udrŽiavanie primeranej vlhkosti koreňovej clony.

Upozornenie pre žiadateľa a príslušný stavebný úrad:
Nä ,rýruu existujúcich drevín rastucich mimo les, v súvislosti so stavbou, sa vyŽaduje

súhlas (rozhodnutie) na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Šaľa od okresného úradu Šaľa,

odboru starostlivosti o životné pľostredie á na pozemkoch vo vlastníctve fizických osôb

aleboprávnickýchosÔb od Meita Šaľav súlade s $ 47 ods.3, 4a5zákonao ochrane

prírodý a krajiny a $ 17 vyhlášky ľĺŽp sn č,. 24l2OO3, ktorou sa vykonáva zákon č.

543/2002 Z. z- o ochrane prírody a krajiny.
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Podl'a $ 9 ods. 4 zákonao ochrane prírody a krajinyje orgán verejnej spľávy, prísluŠný na

konanie vo veci, obsahom zäväzneho stanoviska viazaný'
Podl'a $ l 03 ods' 5 zélkona o ochrane prírody a krajiny: oľgán vercjnej správy, ktorý vedie
konanie o veci, ktorou mÔŽu byt' dotknuté zilljmy ochľany prírody a krajiny, môŽe o vcci
ľozhodnút' najskôr po tom, akó mu bolo donrčené rozhodnutie orgánu ochľany prírody o
vydaní alebo nevydaní súhlasu alebo povolení alebo nepovolení výnimky zo zákazu,

odborné stanovisko aIebo záy'dnné stanovisko, ak sa podľa tohto zákonavyŽadujú.
Podl'a $ l03 ods.6 zákona o ochrane prírody a kľajiny: oľgán verejnej správy môŽe

schválii, povoliť alebo odsúhlasiť plán alebo projekt, ktoým mÔŽu byt'dotknuté zhljmy
ochrany prírody a krajiny, len na záklaďe záv'ázneho stanoviska, v ktorom orgán ochrany

prírodý vy1adrí súhlas s návľhom plánu alebo projekfu, ak sa vydanie záväzného stanoviska

podl'a-toňio zákona vyžaduje a v pripade projektu, ktor-irn môŽu byt dotknuté záujmy

óchľany prírody a kĺajiny, lán na základe vydaného súhlasu alebo povolenej výnimky zo

zákazu, ui 
'u 

pôdl'u toĹto zákon a vyŽaduji; ustanovenie $ 9 ods' 4 týmto nie je dotknute.

Podľa $ l40b;ákonač,.5Ol1'976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku je obsah

tohto záväzného stanoviska pre správny orgán, v konaní podľa zákona č). 50/1976 Zb.

závázný abez zosíiladenia zivdzného stanoviska s in1ými záväznými stanoviskami nemôŽe

rozhodnúť vo veci.
Toto zétväzné stanovisko nenahrádza povolenie a nie je rozhodnutím podl'a pĺedpisov o

spľávnom konaní.
Pri stavebných prácach je potrebné do&Žiavať ustanovenia legislatívy na úseku ochrany
prírody, zäkon é. 543/2OOz Z. z. o ochrane prírody a krajiny a súvisiace predpisy'
-DodrŽať 

podmienky zátv'ázného stanoviska č' oU-sA-osZP-2020/006a56'2 zo dňa

27.08.2020.

Okresný úľad Sal'a, Pozemkový a lesný odbor
. Skľývku humusového horizontu a výko;rové práce vrátane manipulácie s vykopanou

zeminou realizovať podľa predloŽenej ,, Bilancie skrývky humusového horizonfu

pol'nohospodárskej pôdy (PP) a návľhu vrátenia PP do pôvodného stavu,. pouŽitej na

nepol'nohäspodáľský zámer kratší jako 1 rok vrátane uvedenia PP do pôvodného stavu"

vypracovanéj nNo.. Františkom Bergendim, 925 9I Kĺáľová nad Váhom 464,13'4.2o2I.
. Stávebníci zabezpečia základnú starostlivosť o poľnohospodrĺľsku pôdu, na ktoru bolo

vydané stanoviskb, aŽ do doby ľealizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a

porastom samonáletom drevín'
. Vsfup na pozemky dohodnút' vopred s uŽívateľmi pozernkov a dbať na to, aby nevznikli

škodý na 
-porastoch 

atebo budúôej úrode. V prípade, Že počas výstavby diela vzniknú

uŽívateľovi dotknutých pozemkov škody, investoľ je povinný škody nahradiť.
. Ukončenie výstavbý aĺólu a prinavrátenĺe poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavtt

Žiadame oznámiĺ'uýssi" uvedenému správnämu orgánu ochĺany pol'nohospodárskej pôdy.

Žiadame preĺlloŽit'pľotokol o vykonaní a ukončeni teclrn'ickej a biologickej rekultivácie

pôĺly. v zmysle vynĺlĺsty č' 50slž004 Z.z. { v rozsďru primeľanom dočasnému záberu PP)'

Za dodľŽanie teclrnologickeho postuptl vykonania skľývky PP a jej následné_ľozprestľetie

a uvedenie PP do pôuódného 
'iouu 'o.lpovedá 

tirma TopTeľTľl' s.r.()'t so sĺdlom DÓžova

1602ĺ25, 927 05 Šaľa, tČo:4 608|224.
. Na kolaudačné konanie stavby ( ak sa uskutoční) Žiadame prizvať i zástupcu správneho

orgánu ochranu pol'nohospodárskej pôdy.
. poa*aľ podmiénky uveáené v záväznom stanovisku č. oU-SA-PLo'2o2|/002377-2 zo

dňa 10.05.2021.
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Západoslovenská vodáľenská spoločnosť a. s.
. Y záljmovom území potvrdzujeme existenciu inŽinierskych sietí v našej správe.
. Podmienkou pľe začatie prácje vytýčenie verejneho vodovodu a verejnej kanalizácie na

základe záväznej objednávky tel.: č't. a3I 773 7506,lng. Michal Nagy'
' Pásmo ochrany verejných vodovodov a verejných kana|izácií je vymedzené vodorovnou

vzdĺalenosťou od vonkajšieho pôdorysného okĺaja vodovodného potrubia alebo
kanalizačného potnrbia na obidve strany, l,5 m pri verejnom vodovode a verejnej
kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane, 2,5 m pri veľejnom vodovode a veľejnej
kanalizácii nad priemer 500 mm'

' V pásme ochrany je povolený len ručný výkop.
. Dodržať ostatné podmienky vyjadrenia č' 6632812020 zo dŕra09.09.2020.

Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava
' Hlavné ističe pre jednotlivé rodiruré domy Žiadame dimenzovať k poŽadovanému výkonu,

t'j. max' In: óx25A s charakteristikou B,
' Pri riešení výstavby plánovaných distribučných rozvodov elektriny Žiadame dodrŽať

ustanovenia Zm|wy o spolupráci č. l9l8500009-ZoS.
' Zabezpečenie poŽadovanej maximálnej rezervovanej kapacity azabezpečenie moŽnosti

pripojenia do sietí energetiky pre jednotlivé miesta spotreby bude zmluvne rieŠené s našou
a.s. uzatvorením ,,Zmluvy o pripojení odbeľného zariadenia ŽiadaÍeľa do distribučnej
sústavy Západoslovenskej distribučnej, ä.S." Náwh predmetnej zmluvy o pripojení bude
vystavený našou stranou apľedloŽený žiadateľovi opripojenie po obdrŽaní záwäznej
Žiadosti o pripojeníe'

' DodrŽat' všetky podmienky stanoviska č. cD 495212019 zo dňa 28.0l.20l9, a stanoviska
č' CD 6512712020 zo dňa 25'06.2020.

Mesto Šal'a, referát dopravy a tcchnických činností
' S realizáciou predmetnej stavby cestný spľávny orgán súhlasí bez pripomienok.
' Záväzné stanovisko č,. l772l202llosaKČ/l l77 zo dňaO4.O2.2a2I.

Slovenský pozemkový fond, RegionáIny odbor Nové Zámky
' Stavebník bude mať na dotknuté pozemky SPF a NV (KN E č. 386/103 a KN E č.220)

najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude
zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a do odplatne v pľospech SPF. Súčast'ou
zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický
plán podľa skutočného vedenia a uloŽenia stavby,

' Stavebník na dotknutý pozemok SPF KN E č. 386/203 najneskôr do vydania
kolaudačného rozhodnutia podá na príslušnej spľáve katastra návľh na vykonanie záznamu
do katastra nehnutel'ností o vzniku vecného bľemena v súlade so stavebn;im povolením.

' K realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadného uŽívateľa pozemku SPF a NV,
' Po dokončení stavby bude pozemok SPF a NV daný do pôvodného stavu tak, aby mohol

byť vyuŽivaný na doteľajší účel' V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na
svoje náklady,

' Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zrnluve ani inou dohodou medzi SPF
a Žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuý pozemok SPF
pľeviesť na žiadatel'a, zároveň Žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní
s dotknutým pozemkom SPF,

' Všetky náklady, ktoľé Žiadateľ v súvislosti s konaním vyĺalroži, sú jeho vlastnými
nákladovými poloŽkami.

' DodrŽat'podmienky stanoviska č. SPFS53863/20l9/Pĺo-l7 zo dňa 08.0l .2o2o.
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Dalšie nocl mten kv stavebného úľadu:
' Stavebný materiál a zariadenie staveniska budú umiestnené len na pozemku vo vlastníctve

stavebníka, resp' na prenajatom pozemku'
' Pred výjazdom vozidiel a ostatných mechanizmov zo staveniska na veľejné 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 nakladani s komunálnym odpadom a
drobným stavebným odpadom na území mesta Šal'a.

' Ku kolaudácii stavby stavebník pľedloŽí doklad o tom, ako naloŽil s odpadmi vzniknutými
počas výstavby - vyjadľenie okresného úľadu Šal'a, odboru starostlivosti o Životné
pľostredie.

' Stavebníkje povinný dodrŽať opatrenia vyplývajúce z projektu protipoŽiarnej bezpečnosti
stavby. Ich splnenie pľeukáŽe pri kolaudácii stavby.

' Stavebnik zabezpečí, aby sa počas realizácie minimalizovali negatívne vplyvy na okolie a
Životné prostredie a v plnom rozsahu bude znášat' prípadné škody spôsobené stavebnou
činnosťou.

9' Stavebník ku kolaudácii pľedloží doklady o overení vhodných stavebných výľobkov.
Na uskutočnenie stavby moŽno pouŽiť iba stavebný výrobok, ktoý je podl'a osobitných
predpisov vhodný na pouŽitie v stavbe nazamýšľaný účel' Tieto doklady sú súčasťou
dokumentácie uloženej na stavbe'

l0. Stavebník je povinný oznámit'stavebnému úradu teľmín začatia stavby.

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

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

13' Stavebník je povinný od prvého dňa prípravných prérc aŽ po ukončcnie stavebných prác
viest' stavebný denník, ktoý je súčastbu dokumentácie uloŽenej na stavenisku. Stavebný
denník pľedloží ku kolaudácii stavby.

l4. Dokončenú stavbu, prĺpadne jej časť spôsobilú na samostatné aŽivanie, možno
uäívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

15. Stavebník všetky podmienky, za ktoých je stavba povolená, je povinný plniť a
po doručení tohto povolenia ich bľat'na vedomie s tým, Že sa ich plniť zav'dzuje.

Učastníci konania:
' Zipadoslovenská distribučná' a's' so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bľatislava
' Peter Karas, EL.P.M., s.ľ.o., Vlčan ská 6789/6A,927 0l šaľa
' Vlastníci pozemkov register ''Cu KN parc. č. 3343/|,335614,3356/2,333713,3337/l,

3336/1, 3344/1, 3344/2,3341/1, 3341/4, 334012,3341/3, 3340/1, 3342/1,3340/3, 3337/2,
335312, 3356/3, 3356/ t, 33561 5, 3359, 3334n, 3335/ 1, 3333/2, 333616, 3336/ 5, 3336/2,
5617/40, 5617ĺ36, 5617l33, 5617l30, 5617l27, 5617ĺ24, 5617/23, 5617/l7, v kat. úzerní
Šaľa a pozemkov register uE'' KN parc. č. 22O,223,3l l, 386/103,386/203 a stavieb na
nich a vlastníkom susedných pozernkov a stavieb:

Gabriel Czirátk, Dózsova 1638/36,927 05 Šaľa
Miriam Czirálkov át, Dózsova l 63 8 l 3 6, 927 05 šaľ a
Ing. Vladimír Vicena, Dózsova l6a2/25,927 05 Šaľa
Jozef Ševčík, Komenského l688/49,g27 05 Šal'a
Gabriela Ševčíková, Komenského 1688/49,927 05 Šal'a
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Helena Šureková, Komenskéh o 1687l47,927 05 Šaľa
Mesto Šal'a, Námestie Sv. Trojice 7 , g27 l5 Šal'a

Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 8l7 l5 Bľatislava
Arpád Horváth, Dózsova t6l8l57,927 05 Šal'a

Mgr. Mária GaŽíková, Komenskeho2362149A,927 05 Šai-'a

Margita Horváthová, Dózsova t6|8l57,927 05 Šaľa
Mikuláš Takáč, Dózsova t62ll7O,927 05 Šal'a
Peter Takáč, Dózsova |622168,927 05 Šal'a
Jana Takáčová, Dózsova 1622/68,927 05 Šaľa
oľga LoŽiová, Dózsova |624164,927 05 Šaľa
Štefan LoŽi, Naľcis ová I945l8,927 05 Šal'a
Iozef LoŽi, Král'ová nad Váhom č.'168,925 9I Kĺáľová nad Váhom
Tibor Križovič, Slnečná I94|l5,927 05 Šaľa
Darina KriŽovičová, Slnečná l94ll5,927 05 šaľa
Mgr.Zuzana Molnárová' Lúčna l855/1, 927 05 Ša|'a

Lucia Holáseková, Naľcisova |3,927 05 Šaľa
Margita Lonská, Cintorínska 185713,927 OI Šaľa
Štefan Rojka, Cintorínska |857/3,927 0l Šal'a
Mária Rojková, Cintorínska 1857/3,927 01 Šal'a
František Molnár, Slnečná 1939/6,927 Ol Šaľa
Elena Moln árová, Slnečná |939/6,927 Ol Šaľa
Ján Petrovics, Fr' Král'a 2l49l21,927 05 Šaľa
Erika Petrovicsová, Fr. Kľáľa 2l4g/2l,927 05 Šaľa
Slovenský zv'az záhraďkárov, Zák\adná organizácia Šaľa _ Veča 3, Hollého 4,927 05

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

Stavebné povolenie stľatí platnost', ak do dvoch rokov oĺlo dňa nadobudnutia
právoplatnosti nebude stavba začatá,

Stavba nesmie byť začatát, pokial' stavebné povolenie nenadobudne právoplatnost'
/$ 52 zákona č.71ĺ1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vznení neskorších
pľedpisov/.

Podl'a $ 70 stavebného zákona je stavebné povolenie záv'ázné aj pre právnych nástupcov
konania.

Odôvodnenie:

Dŕla O2.O7.2021 podal stavebník Žiadosť o vy'danie stavebného povolenia na uvedenú stavbu;

t1imto dňom bolo začaté stavebné konanie.

Na stavbu bolo vydané roáodnutie o umiestnení stavby Mestom Šaľa pod

č. zl68zl2o2lisul750 (3735lz0z0) dňa L4.O5.z02l, ktoré sa stalo právoplatn;ým a

vykonateľným dňa |5.06.2021.

Stavebný úrad oznám1l začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a
dotknutým orgánom a oľganizáciám. Stavebný úrad podľa ustanovení $ ó1 ods.2 stavebného
zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska
mu boli dobre zniĺme a Žiadosť poskýovala dostatočný podklad pre ľiadne a spoľahlivé
posúdenie navrhovanej stavby. Zäroveí stanovil lehotu 7 dní odo dňa doručenia tohto
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oznámenia, v ktoľej môŽu účastníci konania uplatnit' svoje námietky a pripomienky a
dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní pľeskúmal predloŽenú Žiadost' z hl'adísk
uvedených v $ ó2 stavebného zákona a zistil, Že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy
chránené stavebným zákonom, predpismi vydan1ými na jeho uskutočnenie a osobitnými
predpismi, nie sú ohrozené zéujmy spoločnosti ani neprimerane obmedz'ené č,i ohrozené práva
a opľávnené zŕĺujmy účastníkov konania.

Stanoviská oznámili:
_ Kĺajský pamiatkový úrad v Nitľe
- okĺesný úrad Šal'a, odbor starostlivosti o Životne pľostredie
- okresný úľad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor
- Západoslovenskávodárenská spoločnost' a. s.
- Zálpadoslovenská distribučná, a. s. Bratislava
- SPP _ distribúcia, a.s. Bratislava
- Mesto Šal'a, referát dopravy a technických činností
- Slovenský pozemkový ťond, Regionálny odbor Nové Zámky

Stavebný úľad zaistil vzájomný súlad pľedloŽených stanovísk dotknutých orgánov a
organizácii požadovaných osobitnými pľedpismi, zabezpečil plnenie poŽiadaviek vlastníkov
a spľávcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a poŽiadavky
zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

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

Projektová dokumentácía 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, ktoĺé by bránili vydaníu
stavebneho povolenia stavby, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo qýĺoku tohto
rozhodnutia.

Poučenie o odvolanĺ:
Podľa $ 53 a nasl' zákona é' 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poríadok) v znení
neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu moŽno podať odvolanie (riadny opravný
prostriedok), a to v lehote l5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa _ Mestský úrad, Námestie Sv. Tľojice č.7,927 l5 Šal'a
odvolacím orgánom je okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov pľeskúmatel'ne správnym
súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č,. 16212015 Z.z.).

Poplatok:

Spľávny poplatok podľa zálkona č,. l45ĺL995 Z. z' o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov poloŽky 60 písm. g) podľa predpokladaného rozpočtového nĺĺkladu bol zaplatený
vo výške t00'00 € bol zaplatený dňa 08.07.2021.

Prílohy:
_ overenáprojektovádokumentácia,
- štítok ,,Stavba povolená"
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Doručované veľejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, v-Yvesenou na úradnej
tabuli mesta Šal'a.
Tĺlto rozhodnutie má por'ahu v'erejnej vyhlášky podl'a $ 6l ods.4 starebného zákona a
nrusí byt' vyvesené po ĺlĺlbu 15 d;í na úľadnej tauuli mesta Šat'a. súčasne iným
spôsobom v mieste obvyklým.
Za deíl doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty.

Rozhodnutíe zverejnení tunajší stavebný úľad aj na internetovej stránkc mesta
www.sala.sk.

Vyvesené ĺlňa: .........'. Zvesene dňa: .......'''.

Pečiatka a podpis orgánu, ktoý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Zveľejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa

Verejná vyhláška sa zverejňuje na centrálnej úradnej elektľonickej tabuli (,'CEUT") na portáli
www.s1ovensko'sk. v časti ,,Elektronická úľadná tabuľa"

Doručí sa:
účastníci konania _ (verejnou vyhláškou)
l. TopTerm' s.r.o.' so sídlom DoŽova 1602/25,927 05 Saľa

(splnomocnený zástupca navrhovatel'a)
2' Peter Karas, EL.P'M., s.r.o., Vlčanská 6789/ÓA,927 OL Ša|'a
3' Vlastníci pozemkov register uC'' KN parc' č. 3343lI,3356ĺ4, 335612, 333713,3337/|,

3336/l,334411, 3344/2, 334llI,334114,3340/2,334v3, 334011, 3342/1, 3340/3,3337/2,
3353/2, 335613, 3356/1,3356/5,3358, 333411, 333511, 333312, 333616, 3336/5, 3336/2,
56|7 l 40, 5617 /36, 5617 l33, 56|7 /30, 5617 l27, 56|7 l24, 5617 lz3, 5617 l 17, v kat' území
Šaľa a pozemkov regíster ''E'' KN parc. č. 22a,223,3ll' 386/103,386/203 astavieb na
nich a vlastníkom susedných pozemkov a stavieb:

Gabriel Czirák,Dózsova 1638/36, 927 05 Šaľa
Miriam C zirákov ŕt, Dózsova t638/36, 927 05 Šaľ a
Ing' Vladimír Vicena, Dózsova 1602ĺ25,927 05 Šaľa
Jozef Ševčík, Komenského 1688/49,927 05 šaľa
Gabriela Ševčíková, Komenského 1688149,927 05 Šaľa
Helena Šuľeková, Komenského |687147,927 05 Šaľa
Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7,g27 15 Šaľa
Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36,8l'| l5 Bratislava
Arpád Horváth, Dózsova 1618157,927 05 šaľa
Mgr. Mária GaŽikov á, Komenskéh o 23 62/ 49 A, 927 05 šaľ a

Maľgita Horváthová, Dózsova 16|8/57,927 05 Šal'a
Mikuláš Takáč, Dózsova l62|ĺ7a,927 05 Šaľa
Peter Takáč, Dózsova 1622/68,927 05 Šaľa
Jana Takáčová, Dózsova 1622/68,927 05 Šaľa
ol'ga Ložiová, Dózsova 1624164,927 05 Ša|a
Štefan Loži, Narcisová l94518,927 05 Šaľa
Jozef Loži, Král'ová nad Váhom č.768,925 9l Kĺál'ová nad Váhom
Tibor Križovič, Slnečná lg41l5,927 05 Šaľa
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Darina KriŽovičová, Slnečná tg4l/5,927 05 Šal'a
Mgr. Zuzana Molnárová' Lúčna 1855/l, 927 05 Ša|'a
Lucia Holáseková, Narcisova |3,927 05 Šal'a
Margita Lonská, Cintorínska 185713,927 01 Šal'a
Štefan Rojka, Cintorínska 185713,927 Ol Šal'a
Mária Rojková, Cintorínska |85713,927 01 Šal'a
František Molnár, Slnečná 1939/6,927 0l Šal'a
Elena Molnáľová, Slnečná 1'939/6,927 01 Šal'a
Ján Petrovics, Fľ' Kĺál'a 2l49lz|,g27 05 Šal'a
Erika Petrovicsová' Fr' Kĺál'a zl4gĺ2l,gz'7 05 Šal'a
Slovenský zväz záttradkárov, ZŕkIadná organizácia Šal'a - Veča 3, Holleho 4,927 05
Sal'a

Mesto Šal'a, úradná tabul'a _ zverejnenie po dobu 15 dní
Mesto Šal'a _ 'uvww,sala.sk - zverejneníe po dobu 15 dní

dotknuté oľgány

4. Kĺajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. é.8,949 0l Nitra - EP
5 ' Slovenský pozemkový ťond, Búdkova cesta 36, 8l7 |5 Bratislava l 1 _ EP
6' okresný úrad Šaľa, odboľ starostlivosú o ŽP, Hlavná č.2/l,927 u Šaľa - EP
7 ' okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná z/|,927 0l Šaľa _ EP
8' Západoslovenská distribučná, a's., Čulenova č. 6, 8l6 47 Bratislava - EP
9' Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s', oZ Galanta, P á.zmŕtŕ.a é. 4,

927 Ol Šal'a - EP
l0. SPP-distribúcia, a.s.' Mlynské Nivy é. 44b,825 l l Bratislava - EP
l l. MsU v Šali, referát životného prostredia _ EP
l2. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností - EP
13. MsU Šaľa, oddclcnie spľávy majetku azaiadení mesta _ EP

na vedomie
l4' TopTerm' s.r.o'' so sídlom DóŽova L6O2ĺ?5,927 05 Šaľa - EP
(spl nomocnený zástupca stavebníka)
- k spisu
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'-- J- Mgr. Eva L
vedúca stavebného úradu

na základe Poveľenia zo dňa 30' 1 1 '2016




