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ROZHODNUTIE
sTAvEBľÉ povoLENIE

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa $ l 17 zákon a č,. 5011976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
(ďalej len ,,stavebný zákon"), preskúmalo v stavebnom konaní podľa $ 62 stavebného zákona
Žiadost'o stavebné povolenie, ktoru dňa 04-05.202l podala spoločnosť

sLovNAFT, a.s., so sÍdlom Vlčie hľdlo č. 1, 824 12 Bľntislava, Ičo: 31322 832, ktorú
v konaní zastupuje spoločnost' PORTIK, spol. s r. o.' so sÍdlom Trnavská cesta č. 102,
821 01 Bratislava,ICO: 17 333 113

(ďalej len ''stavebník'') a na základe tohto preskúmania, podl'a $ 66 stavebného ziĺkona,
v súlade s $ l0 vyhlrĺšky č. 453i2000 Zz, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebnéhozákonaavnadväznostina$32,$4óa$47zékonač'.71/1967Zb.osprávnom
konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,správny poriadok"), vydáva

stavebné povolenie
na stavbu

,rčsPH Slovnaft - Ručná autoumyváreň"

(d'alej len "stavba") na uI. Nitrianskej v Šali, mestská časť Veča, v areáli čerpacej stanice
Slovnaft, na pozemkoch register uCn paľc' č' 30l8i1, 3018/3 a3018/5 (druh pozemkov
zastavaná plocha a nádvorie) v katastľálnom území Šal'a, vo vlastníctve stavebníka, na účely
prevädzky samoobsluŽnej ručnej bezdotykovej autoumyváme pre potreby širokej verejnosti,
ako doplnkovú sluŽbu pri prevádzke čerpacej stanice.

Na stavbu bolo vydané ľozhodnutie o umiestnení stavby mestom Šaľa pod
č.36547/2a20lsu/30ll dňa 2I.10.2020' ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa
06.11202a.

Stavba obsahuje:

Stavebné objekty v rozsahu:

so. l05.l Areálové kornunikácie _ úprava a ľozšírenie
so. 106.l Sadové úpľavy - úpľava a rozšíľenie
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SO. 305c
so. 3Osd
so.3t0
so.401.1
so. 401.2
so. 401.3
so.402.1
so.603.1
So. ó03.2
so. 604. I

So. ó04.2
so. 651 .1

Projektová dokumentácia rieŠi uskutočnenie ručnej bezdotykovej autoumyvárne - JetWash
pre potreby šiľokej verejnosti na umývanie osobných automobilov a dodávkových áut
s hmotnosťou do 3500 kg, s kapacitou 2 samoobsluŽných umývacích stanovíŠt', v jestvujúcom
areáli čerpacej stanice Slovnaft Šal'a-Veča, jeho napojenie ná bchnickú infraštruŕturu areálu'
Aľeál je napojený na štátnu cestu V75 na ul. Nitrianskej s exisfujúcim vjazdom/výjazdom,
ktoý ostáva bez Zmeny Jestvujúce prípojky elektro NN, voda, kanalizácia ostávajú
bez ziĺsahu, projekt rieši len areálové rozvody

so. l05.1 Aľeálové komunikácie _ úprava a rozšírenie

' objekt bude napojený na jestv. spevnené plochy čerpacej stanice, napojením sa zruší
pôvodné parkovisko a stojan pre vysávač s odstavnými plochami'

' Vybuduje sa spevnená plocha pre prístup k objektu navrhovanej autoumyviírne
a k paľkovacím státiam - parkovacie státia budú s kolmým státím, v počte 8 miest, z toho
l pľe imobilného (7 x ľozmerov 2,5 mx 5,0 m, l x ľozmerov 3,5 m x 5,2 m.

' Pri navrhovanej autoumyváme sa vybuduje ostrovček zo zétmkovej dlažby pre obojstranný
vysávač a oklepávač kobercov a 2 odstavné plochy pre vozidlá počas údrŽby (rozmery
3,0mx5,0m).

' Nové spevnené plochy sa napoja na jestvujúce plochy preplátovaním obrusnej vrstvy.
' Pri zadnom vchode do jestvujúceho objektu kiosku, ktoý slúŽi na zásobovanie' sa

vybuduje odstavná plocha pre zásobovacie vozidlá rozmerov 3,2O m x 6,80 m.
' Vozovka bude z cementobetónu, lemovaná vyvýšenými cestnými obrubníkmi,

na spevnených plochách sa obnoví a osadí nové tľvalé dopľavné značenie.
' Celkovo sa vybuduje 4l3 m2 novej asfaltobetónovej plochy a 4,5 m2 nová plocha

zo zántkovej d|ažby.
' Vozovka rekonštruovanej cementobetónovej plochy bude pozdĺŽnym priečnym spádom

do uličného vpusfu a odvodňovacieho mrežovaneho Žl'abu'

' Konštrukcie plôch:

Vozovka spevnených plôch je z asfaltobetónu a tieŽ zo zámkovej dtaŽby.

Živičná vozovka Kl

štrkodrvina
Spolu 520 mm

oklepávač kobercov
Vysávač
Ručná autoumyváreň
Areálový ľozvod vody _ napojenie autoumyvárne
Zrušená v etv a tozv odov vody
PreloŽka rozvodov vody
Zrušená vetva daŽd'ovej kanalizácie
Prípojka NN - ochľana ľozvodov
Areálový rozvod NN _ napojenie autoumyvárne
El. vedenie pľe osvetlenie _ ochrana rozvodov
El' vedenie pre osvetlenie - napojenie nových stĺpov
Areálový rozvod SLP _ napojenie autoumyvárne

asfaltobetÓn obrusný ACol l
spojovací postrek modif. 0, l 8_0,2 kd^'
modíf. asfaltobetón loŽný ACa2
kamenivo spevnené cementom KsCl

Šo

50 mm

70 mm
200 mm
200 mm
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chodník zo zélmkovej dlaŽby K2

slr. -l

zámková dlaŽba
podsyp z drvíny 4-8

HAKA6O

Šo

ó0 mm
40 mm

Spolu 300 mm

so. I0ó.1 Sadové úpľavy - úpľava a rozšírenie
' Po dĺlkončcní stavc[rn'v-ch pľác brrclú realizované sador,ó úpľavy, pltlctra zelene bude

l0ó.(l rrlr' Volné plĺlchy okolo spcvlrcných prlôch sa po .ornu,iu,lí zalirrnlusrrjťr hurlrózntltr
zeminou v hrubke 1o cm. Tľávnaté plochy sa zatráinia' pri parkovisku sa vysadia kríky
a stromy _ ihličnaté kríky borievka p|az'ivá fiuniperus horizontalis) a ihličnate stromý
borovíca horská (pinus mugo)'

So. 305c oklepĺĺvač kobercov
so.305d Vysávač

' Ako doplňujúci sortiment čerpacej stanice sa osadí obojstranný vysávač a oklepávač
kobeľcov, ktoré budú umiestnené pri navľhovanej äutoumyváike na ostľovčeku
zo zámkovej dlažby, v rámci ktorého sa nachádza plocha pre odstavenie vozidla počas
údrŽby (2x státie).

' odstavné plochy budú ľozmeľov 3,0 m x 5,0 m, ostrovček rozmerov 1,2 m x 5,0 m, ýŠkaostrovčeka bude 85 mm.
' Vysávač a oklepávač kobercov budú uloŽené na betónovú zĺĺkladovú dosku hľ. l50 mm.

so. 3l0 Ručná autoumyváreň
' Prevádzka autoumyvĺĺrne bude slúŽit'pre potreby širokej veľejnosti, na ručné bezdotykové

um;ýrvanie osobných automobilov a dodávkových áut do 3500 kg.' objekt autoumyvárne bude jednopodlaŽný, nepodpivničený objekt z dvoch modu1ov _ 2
nriesta pre umývallie áut. s tcchnologickým vylravelrĺm ŕ 

't'",t" 
autoumyváInc _ 2 ks

technologická skrilia. ohdĺŽrrikoveho pôát_lľysneho tvaru ľozmetov l0,30 tn x ó,9 m.
Umývacíc boxy nebudú prejazdné (zastavaná plocha objektu 70,52 m2, úŽitková plocha
55,34 m2).

' Proces umývania bude riešený čistou vodou, zátverečný oplach karoséľií bude osmoticky
upravenou vodou. Zanadenie umožní štandaľdne volbu um;ŕvacích programov
zétkazníkom' ovládanie poľtálovej linky bude z ovládacích panelov na stene ceňtrálnei
jednotky. Zaiadenie bude chľánené proti zamrznutiu vyhrievaným ciľkulačným obehom
vody cez píštole, nádtž a centľálnu jednotku spät'k pištoĺiam.

' objekt bude zaloŽený na podkladovom betóne o hrubke 100 mm a na železobetónovej
základovej doske hrubky 25O _ 20o mm. Nosná konštrukcia bude z vertikálnej
a horizontálnej nosnej oceľovej konŠtrukcie, príslušných RVI prvkov a deliacich panelov.' Zastrešenie a konštrukcia strechy bude z prefabrikovanej ocelé.' Autoumyvrĺreň bude napojená na areálové rozvody vody zjestvujúceho kiosku, bude
napojená na jestwjúce areálové rozvody elektro NN, elektľo SLP a kanalizácie.' Navrhovaná stavba bude slúžit' ako doplnková funkcia k hlavnému funkčnému vyuŽitiu
pozemku.

so.-4ol.l Areálový rozvod vody - napojenie autoumyváľne
' Zásobovanie objektu vodou bude pripojením na iozvod zjestv. kiosku vcjdovodnou

prípojkou DN 20 z HDPE.
' oproti ČS sa nachádzajestwjúci nadzemný hydrant najmenej DN l00 vo vzdialenosti

do 80 m, pred obchodným domom Tesco, potreba poiĺu*"j vody bude zabezpečená
z jestv. nadzemného hydrantu.
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so. 401.2 Zľušená vetva Íozvodov vody
. Nakol'ko na jestv. trase rozvodov vody je naplánovaná výstavba autoumyváľky, j"

potrebné túto čast'trasy preložit', pôvodná trasa bude zrušená.

so. 401.3 Preložka rozvodov vody
. Existujúca trasa ľozvodov vody sa nachádza v časti navľhovanej autoumyvárky, preto je

potrebné preloŽit' časť vodovodu, prekládka bude riešená potrubím DN 25 z HDPE
a napojí sa na pôvodné rozvody vody.

So. 402.1 Zľušená vetva dažd'ovej kanaluácie
. Na existjúcej trase kanalízácie je navľhovaná autoumyvárka, táto čast' tľasy bude

preloŽená a pôvodná kanalizácia a pľečerpávacia šachta budú zrušené.

so. 603.1 Pľípojka NN - ochľana rozvodov
. V mieste ňavrhovaneho objektu sú uloŽené rozvody NN a káblového vedenia

pre osvetlenie areálu Čeľpacej stanice, ktoré bude potľebne ochrániť azabezpečiť.
. Ŕozvodyprípojky NN a verejného osvetlenia budú uloŽené do chľáničiek v úseku budúcej

autoumyvárne a prekľyté betónovou platňou'

So. ó03.2 Aľeálový ľozvod NN - napojenie autoumyvárne
. Napojenie objekiu na zdľoj elektrickej eneľgie bude zjestv. rozvádzača kiosku RHl.

poázómnym ŕauto1n CYKY_J do rozvädzača RJW, napojí sa vysávač a nové čerpadlo,

v objekte autoumyvárne je uvažované s elektrickým ohľevom odpadových žl'abov

a odtokov z prepadov.
' Meľanie odberu elektrickej energie ostáva bez zmeny.

so. 604.1 El. vedenie pľe osvetlenie - ochľana ľozvodov
. V mieste výstavby sú rozvody prípojky NN a káblového vedcnia pre osvetlenie areálu

čerpacej stanice,- ktoré bude potľebné ochrániť a zabezpečiť, preto budú uloŽené

do hráničiek v úseku autoumyviírne a prekryté betónovou platňou.

so. ó04.2 El. vedenie pre osvetlenie - napojenie nových stĺpov
. V mieste navrhovanäi p.í'tupouej cesty a odstavnej plochy pľe zásobovacie vozidlo. sa

nachádzaju stĺpy osvetĺenia, ktoľé bude potrebné odstrániť (2ks). osadia sa nové stlpy

na iné pótot y a budú napojené na pôvodné jestwjúce káble elektrickej energie

pre aľeálové osvetlenie.

So. 651.l Areálový ľozvod sLP - napojenie autoumyvárne
. Štruktúľovarrý katleláŽny systelT je navrlrnutý pľc vytvoľenie integľovarrehcl káblovelrĺl

systélrtu, ktorý buĺie spĺňaťsúča'rre poŽiaclavky uŽivatcl'a a umoŽni maxilnállru t'lcxibilitu

v pľípade akýchkoľvek zmien v budúcnosti'
. Štruktuľovaná kabel éň s|ilŽi ako prenosové médium pre hlasové a dátové prenosy'

intercom a ďalšie systémy. Na ľealizáciu samotných prenosov musí bý doplnená

o aktívne prvky siete. Štruktúrovaná kabeláž bude založená na pouŽití medených káblov

so štyrmi krutenými pármi a optických prenosových trás umoŽňujúcich nasadenie veľmi

ýchlych počítačových sietí'

Stavebné povolenie na stavebné objekty,,So 402.2 PreloŽka daŽďovej kanalizácie; So 402.3

Kanalizácia daŽďovit - autoumyváreň; So 403.l Kanalizácia zaolejovaná _ autoumyváreň"

bolo vydané okľesným úradom Šal'a, odborom staľostlivosti o životné pľostredie rozhodnutím

pod č. oU-SA-osZP-202l/0029lz-006 dňa 21 .06.202l.
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Pľe uskutočnenie stavby sa uľčujú tieto podmienky:

l. Stavba bude uskutočnená podl'a projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
ktoru vypracoval Ing. Pavol Skovajsa, autoriZovaný stavebný inŽinieľ, evidenčné číslo:
4165+A*1, PORTIK, spol. sľ.o., Tmavská cesta 1O2,82I 0l Bratislava, aktorá je
prílohou tohto ľozhodnutia' Pľípadné zmeny nesmú byt' uskutočncné
bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

z- Stavba bude uskutočnená v súlade s podmienkami rozhodnutia o umiestnení stavby
vydaného mestom Šaľa pod é. 36547l2020/Su/30ll dňa 2t.lO'2O2O, ktore sa stalo
pľávoplatn1im a vykonatel'ným dňa a6)I.202a'

3. Podl'a $ 75 ods' 1. stavebneho zákona stavebník zabezpečí výýčenie priestorovej polohy
stavby na dotknutých pozemkoch právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou
vykonávať geodetické a kaľtogľafické činnosti a autorizačné oveľenie vybľaných
geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom.
Vytýčenie stavby bude zabezpečené v súlade s podmienkami uvedenými v rozhodnutí
o umiestnení stavby.

4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodrŽiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zaiadeni, najmä vyhlášky č. 147/2Ol3 Z.z.,ktorou sa ustanovujú podľobnosti
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pľi stavebných prácach a prácach s nimi
súvísiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektoľých pracovných
činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku'

5' Pri uskutočňovaní stavby musia byt dodrŽané príslušné ustanovenia $ 43d aŽ $ 43i
stavebného zálkona a vyhlášky č). 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o všeobecných technických poŽiadavkách na ýstavbu a o všeobecných technických
poŽiadavkách na stavby uživané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientácie
a príslušné technické norTny'

6. Stavebník je povinný zabezpečiÍ', aby výstavbou čo najmenej rušil uŽívanie susedných
pozemkov a stavieb a aby vykonanými pľácami nevznikli škody, ktorým moŽno zabränít'.
Prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstriínit' na vlastné náklady.

7. Stavba bude ukončená najneskôr do dvoch rokov po právoplatnosti tohto
ľozhodnutia.

8' Stavba bude uskutočňovaná dodávatel'sky, dodávatel'stavby bude určený vo v'ýberovom
konaní. Dodávatel' stavby musí zabezpečiť vedenie uskutočňovania stavby
stavbyvedúcim. Stavebník je povinný podl'a $ 62 ods. 1. písm. d) stavebného zákona
oznámito zhotovitel'a stavby (nánov a adľesu/sídlo/) stavebnému úľadu do 15 dní
po skončení výberového konania.

9. Pripojenie na inŽinieľske siete:

' Navrhovaná stavba vyvoláva preloŽku časti trasy jestv. ľozvodu vody a daŽďovej
kanalizácie, daŽďová voda zo strechy bude odvádzaná zvodmi do nawhovanej preloŽenej
vetvy areálovej daŽďovej kanalizácie a do jestv. splaškovej kanalizácie z objektu kiosku
vedúcej k jest. čerpacej šachte pre spoločnú kanalizáciu dažďových a splaškoých vôd a
do jestvujúc ej kanalizaénej šachty,

' odpadové vody z autoumyvárne budú odvedené cez odlučovač ropných látok
s napojením na navrhovanú preloženú vetvu areálovej daŽďovej kanalizácie,

' napojenie objektu na zdroj elektrickej energie bude zjestv. rozvádzača kiosku RHl
zemným káblom CYKY-J do rozvádzača RJW,

' Navrhovaný objekt sa napojí na inŽinieľske siete vody, kana|izácie a na verejné rozvody
NN cez jestvujúce areálové prípojky pre objekt čerpacej stanice z ul. Nitrianskej.
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l0. Všetky inštalačné práce musia uskutočňovat' odbomĺ pracovnĺci

l l ' Podmienky dotknutých oľgánov a iné podmienky:

Pred uskutočnením zemných pľác staYebník zabezpečí vytyčenie podzemných vedení
inžinieľskych sietí v mieste stavby a jej prípojok ich spľávcami. Pľi kolízii s vedeniami je
stavebník povinný ich pred začatím stavebných pľác preložit'na vlastné náklady.

Krajský pamiatkový úľad Nitľa:
Zäväzné stanovisko č' KPLINR_ 2020 l 608 I -zl l92l7 l GRo zo dňa 09. 03 . 2020'
' Na pľedmetnej stavbe je potrebné, aby stavebník zabezpečil vykonanie archeologického

výskumu. KPU Nitľa o archeologickom výskume a podrnienkach jeho vykonania
ľozhodne v samostatnom rozhodnutí podl'a $ 35 ods. 7 a $ 39 ods. l pamiatkového
zákona.

' Podľa $ 44a pamiatkového zákona toto záväzné stanovisko stratí platnosť po uplynutí
troch rokov odo dňa vydania, ak nedôjde kjeho pouŽitiu na účel, pre ktoýje určene.

Rozhodnuti e č' KP UN R -2020 l 608 l - 4 ĺ 28 420 l GRo zo dňa 09 .04 .2a20.
' Spôsob vykonania záchranného archeologického výskumu

a) archeologický výskum sa uskutoční v súčinnosti so stavbou formou sledovania odkľyvtl
plôch uŽ vo fŕze povrchovej skľ-ývky, výkopov zemných rýh a ostatných zemných pľác,
vyhladávania azberu archeologických nálezov, následne plošnou sondáŽou na mieste
nálezov a odbomým zdokumentovaním ich nálezovej situácie'

' Navrhovaná stavba je situovaná v mieste evidovaného archeologického náleziska v polohe
Veča - benzínová pumpa s nálezmi z doby ľímskej (4. stor.), ako aj v blízkosti
evidovaného aľcheologického náleziskav polohe Veča - Tesco s nálezmi z obdobia
novoveku. Vzhľadom na ľozsah a druh navrhovanej stavebnej aktivity pľeto moŽno
predpokladat' narušenie archeologických nÍiezov alebo situácií.

' Stavebník dodľŽí všetky podmienky rozhodnutia č. KPUNR-2020|608I-4/28420/GR0
zo dňa09.04.2020.

ľÚv sÚo Slovakia s.r.o.' Nitľa:
' Projektová dopkumentácia spĺňa poŽiadavky bezpečnosti technických zanadeni.
' Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného el' zariadeniaskupiny A písm. g) platí

poŽiadavka $ 5 ods. 2 a3 vyhl' MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. v zneni neskorších pľedpisov
a $ 14 ods. 1 písm. d) zélkona č). 12412006 Z.z. v znení neskoľŠích pľedpisov o posúdení
dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou.

' Pred uvedením vyhĺadených el. zariadení skupiny A písm' g) do prevádzky je potrebné
vykonať úľadnú skúšku oprávnenou právnickou osobou.

' Pre realizáciu stavby sa musia podľobnejšie rozpracovat' zäsady prevencie týkajúce sa
zaistenia bezpečnosti aochrany zdravia pri stavebných prácach, zabezpečenie staveniska
podl'a vyhl. MPSVR SR č. l47/2aB Z.z.

' Stavebník dodrŽí všetky podmienky a upozornenia odborného stanoviska ev. č.

7165030833 /50/2l/BTlos/DoK zo dňa 24.02.202l, upozornenia budú odstránené ku dňu
kolaudácie stavby a budú dodrŽané všeobecné záv'ázné právne pľedpisy.

okľesné ľiaditel'stvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre:. okĺesné riaditel'stvo Hasičskeho a záchľanného zboru v Nitre podľa $ 25 ods. 4 zákona č.

3l4ĺ20ol Z.z. posudzovaním projektovej dokumentácie stavieb v rámci územného
konania a stavebného konania z hľadiska ich protipoŽiamej bezpečnosti a posudzovaním
stavieb vkolaudačnom konani zhľadiska splnenia poŽiadaviek protipožiarnej
bezpečnosti stavby podľa schválenej PD na takýchto stavbách nevykonáva.

' Stanovisko pod č. oRHz-NR2-2020loo0222-002 zo dňa a2.03.2020.
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Okresné riaĺlitcl'stvo policajného zboľu v Šali, okľesný dopľavný inšpektoľát Šal'a:' Dopravné značenie a dopravné zanadenia budú vyrobené a umiestnené za dodrŽania
podmienok stanovených v STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunik árciérch,
ako i v zmysle vyhlášky MV SR č.3O/2O2O Z.z. o dopravnom znač,eni.' oDI poŽaduje pri ľealizácíi umiestnenia trvaleho dopravného značenia pnzvanie
dopravneho inŽinieľa oDI'

' oDI si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uloŽené podmienky
zmeniť, ak si to vyŽíada bezpečnost'aplynulost'cestnej pľemávky alebo dôleŽitý veľejný
záujem.

' DodrŽať všetky podmienky stanoviska č' oRPZ-SA-oPDP52-10-0Oll2O2l zo dňa
09.04,202r.

Slovenská spľáva ciest Bľatislava:
' Navrhovaná stavba nevyvoláva poŽiadavky na zmeny/úpravy exisfujúceh o vjazdu/

výjazdu.
' SsC súhlasí s vydaním rozhodnutia podl'a predloŽenej PD.' Stanovisko č. SSC/77871202012320/12624 zo dŕla 16.04'2020.

okľesný úrad Nitľa, odbor cestnej dopľavy a pozemných komunikácií:' Z hľadiska ciest I. triedy nemám.e námietky voči umiestneniu stavby, nakol'ko bude
umiestnená v priestore existujúcej ČspH.

' Pri rea|izácii tľeba dodržat' zákon č. 135/lg6t zb. v zneni neskorších predpisov
v nadväznosti na vyhlášku č. 35l1984 Zb., ako i príslušné STN.' Stavebník je povinný dodrŽať podmienky vyjadrenia Slovenskej správy ciest, IVSC
Bratislava, č. ssc/7787l2020ĺ232)/l2624 zo dňa 16.o4.2a20 a stanovĺska okľesného
riadite|'stva PZ, oDI v Šali (č. oRPZ-SA-oPDP52_l7 -olg/2o2} zo dňa 26.06.2020 a č:.
ORPZ-SA-OPDP52- l 0- 00 | /2021 zo dňa 09'O4.2O2 l).' Stanovisko pod č. OU-NR-OCDPK-2O2O/O322|L-OO2 zo dňa 11.08.2020.

MsÚ Šaľa, oddelenie stľatégie a komunálnych činností, ľefeľát investičných činností:' Navrhovaná autoumyváreň sa nachádza v priestorovo_funkčnej easii ,,Nová Veča
centrum", v lokalite zmiešaného uzemia, s prevaŽujúcou funkciou vyššej a základnej
vybavenosti s príslušným veľejným dopľavným a technickým vybaveňím' Navrhovaná
stavba bude slúŽiť ako doplnková funkcia k hlavnému funkčnému využitiu pozemku.' Mesto Šaľa nemá námietĹy k uvedenej investičnej činnosti, zároveň Žiada, aby stavebník
v pľípade dotyku výstavby s pozemkami vo vlastníctve mesta, pozemký dotknute
ýstavbou wátil do pôvodného staw.. Stanovisko pod č. 5894/2020/osaKČ/l 89l zo dňa2o.O3.2)20.

Okresný úľad Šal'a, odboľ kľízového ľiadenia:
' odbor krízového riadenia súhlasí s vydaním stavebného povolenia _ záväzné stanovisko

č. oU-sA_oKR-202 l /0 0L67 4-0a2 zo dňa t6.O2'2o2l .

okľesný úrad Šal'a, odbor starostlivosti o životné prostľedie:
Vyjadrenie podl'a $ 28 ods. 1 zákona č. 36412004 Z. z. o vodách č. oU-sA-osZP-
202| / a0 l 899-002 zo dňa l 8.03'2o2 t :

' Z hl'adiska ochľany vodných pomerov s pľedloŽenou PD súhlasíme.' Počas uskutočnenie stavby budú dodrŽané ustanovenia vodného zétkona tak, aby nedošlo
k mečisteniu povľchových a podzemných vôd'

' Podl'a $ 52 ods. l vodného zákona sú objekty ',so. 402'2 Preložka dažďovej kanalizácie,
so. 402.3 Kanalizácia daŽďová - autoumyváreň a so' 403.l Kanalizácia iaolejovaná _
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autoumyváľeň" vodnými stavbami, ktoré povol'uje špeciálny Stavebný úrad - okĺesný

úrad Šaľa, odbor starostlivosti o Životné prostľedie'
. DodľŽať všetky podmienky uvedené v zäv'dnnom stanovisku OU Šal'a a podmienky

uvedené v Rozhoänutí o póvolení uskutočnenia vodných stavieb vydaného okľesným

J.Jo* Šal'a, odboľ starostlivostí o ŽP pod č. oU-SA-oSZP-zO21l0029l2-006 zo dňa

21.06.202t.

Stanovisko zhľadiska odpadového hospodárstva č' OU-SA-oszP'z}}arcan l9-002 zo dŕn

04.03.2020:. Pri búracích prácach area|izácii stavby vznikne odpad l'aradený do podskupiny č. l5 0l -
obaly vrátanó odpadových obalov z triedeného zberu komunálnych odpadov _ kategóľia

,,ostátny., a skupiny č, 17 - stavebné odpatly a tldpacly z delnolírciĺ vľátane výkopovej

icminy z kontaminovaných miest, kategóľia ..ostatný". VyuŽitelrrá čast' o_clpadubucle

odovzdaná na zhodnoteňie opľávnenýď organizáciám, nevyuŽitelná čast' odpadu bude

zrreŠkodltená uloŽenínr na skládke príslušnej stavcbnej tricĺly.
. ĺ'ôvoclca odpadu zoĺlpovedá za naklaclanic i clĺlpaclnri a plrrĺ povinnosti podľa $ 'l4 

zakona

o odpadoch__ Povinnosti dľŽiteľa odpadu (v znlysle $_ 77 ods. 2 zákĺlna o oĺipadoch je

pôvódcom odpadov vznikajúcich pri stav. prácach zodpovcĺlnii pľávnická alebo fyzická

äroba - podniĹateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú)'
. orgány statnej 

'p.áuy 
odpadového hóspodárstva sa v zmysle $ 99 ods' 1 písm. b) bod 5

zažoná o odpäĺôctr 
'vyiaaruiĺ 

k dokumentácii v kolaudačnom konaní, kde stavebník

precllĺrŽí doklad o totn' ako naloŽil so vzniknutýrni oclpadlni.
. štavebnĺk je povinný dodľŽať všetky platrré ustzutovenia zákona o odpadoch, najmä

ustanoveniá s i: - zétkazy a ustanovenia a $ l4 _ Povinnosti dľŽiteľa odpadu.

Zžryäzné stanovisko orgánu štátnej správy ochrany pľírody a kĺajiny č' OU-SA_OSZP-

2Oz0 l 002212-002 zo dňa 20.02.2020 :

. Na dotknutom uzemi v zmysle $ 12 zákona o ochrane príĺody a krajiny platí prvý stupeň

územnej ochrany. Realiiáciou stavby nedôjde k zásahu do osobitne chľánených

záujmových ĺzeÁĺ a objektov ochĺany prírody a kľajiny. V záujmovom území nie sú

ohľozené záujmy ochrany prírody a kľajiny.
. Dodržať vŠetky podmieňky ,'rreáené vô vyjadrení orgánu štátnej správy ochrany prírody

a kľajiny.

Zápaĺlostovenská distribučná, a. s. Bratislava:
. Hlavný istič žiadarne climenzovat' k poŽadovanému výkonu podľa zmluvy PRI.

s charakteristikou B,
. zabezpečiť plombovatel'nost'nemeraných častí v elektromerovom ľozvádzači,
. *".uni. spôtľebi el. energie umiestnit' na verejne prístupné miesto na hranici pozemku

a pouŽit'céloplastový e|. rozvädzač podľa platnýclr štandaľclov,
. v pĺpade poiľeby ĺpru'ry a preloŽĹy jestv' distribučnýclr zariadení postupovať podľa

ustanovení zákonač).2511201,2 o erreľgetike $ 45,
. realizáciou povolených prác nesmie byt narušená stabilita exist. podperných bodov

vedenia wátane uzemňovacej sústavy,
. rešpektovať všetky exist' eneľgetické zariadenia a ich ochĺanné pásma v zmysle $ 43

ZitŔonao energetiŕ e č:.25ll2}1'2 Z.z. a o Zmene a doplnení niektoých zákonov.

' DodrŽat'všetky podmienky stanoviska č.
. Dodržať všetky podmienký uvedené vo vyjadrení č. CD 68311202l zo dňa 23 '02'202l '

sPP - distribúcia a. s., Bratislava:
. V záujmovom uzemi sa nachádzajú plynárenské zariadenia STL PN 80kPa DN l50. SPP-

D súhiasí s vydaním stavebného povolenia na uvedenú stavbu.
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Stavebník je povinný oznámiť začatie pÍác v ochrannom pásme plylárenských zariadení
najneskôľ 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác.
Stavebnik je povinný dodľŽat' ustanovenia Zäkona o eneľgetíke, Stavebného zákona
a iných všeobecne zťxäzných pľávnych pľedpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápíse
zvylýčenia plynáľenských zariadení ataktieŽ ustanovenia Technických pravidiel pľe plyn
(TPP) najmä 906 0l, 70212.
Dodržat' vŠetky podmienky uvedené v záväznom stanovisku č' TDAIS/0O84/2O2\1Šč
zo dňa 03.02.z0zl.

Západoslovenská vodárenská spoločnost', a.s., oZ Galanta, so sídlom v Šali:
Vodovod:
' Nová vodovodná prípojka sa nenavrhuje, bude využitá exist. vodovodná prípojka

s exisfujúcim vodomerom DN 25' jedná sa o rozšíľenie areálových rozvodov.
' Meľanie vody bude určeným meradlom existujúcim vodomerom umiestneným

v existujúcej vodomemej šachte.
' V zmysle $ 27 ods. 7 zákona č' 44212002 Z'z. je zakótzané prepojit' rozvody z vlastneho

zdroja vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s verejným
vodovodom.

' Vodu pre poŽiaľne účely z verejného vodovodu - negarantujeme. Ako prevádzkovatel'
verejného vodovodu podľa $ 15, ods. 7, písm. f) ziákona č. 442/2OOz Z.z. musi byt'
umoŽnený prístup k verejnému vodovodu a odbeľ z neho hasičským jednotkám cez svoje
existujúce zanadenia.

Kana|izácia:
' S odvádzaním splaškouých odpadových vôd do veľejnej kanalizácie cez exisfujúcu

kanalizačnú prípojku súhlasíme, vlastníkom kanalizačnej prípojky je stavebník.
' Do verejnej kanalizácie budú odvádzane splaškové odpadové vody zexist. kiosku

a technologické vody Z procesu autoumyváme, ktoré budú prečistené v oRL.
' Dodržať limity uvedené v stanovisku pre vypúšt'anie odpadových vôd do verejnej

kana|izácie z pľedčistiaceho zanadenia autoumyvárne (priamo na výstupe oRL
pre bodovú vzorku).

' Za oRL ešte pred sútokom s trasou splaŠkových vôd zriadiť revíznu šachtu za účelom
odoberania vzoriek vypúšťaných odpadových vôd z navľhovaného predčistiaceho
zariadenia.

' Pre celkor"ý odtok z autoumyváľky (technol. vody z autoumyvárky + splaškové vody
z kiosku + zráŽkové vody) sú určené limity pľe kvalifikovanú bodovú vzorku, vzorku
treba odobeľať v mieste ,,kontrolná šachta Šz l ".

' Zachytený obsah oRL je zakázané vypúšťať do veľejnej kanalizácie. Na likvidáciu
odpadu z oRL zabezpečit' a ku kolaudácii stavby predložiť zmluw s oprávnenou
organizáciou s licenciou na likvidáciu.

' Spôsob určenia mnoŽstva odvedenej vody: na zák\ade nameľaného mnoŽstva dodanej
.vody vodomerom prevádzkovatel'a verejného vodovodu s pripočítaním množstva
zrážkových vôd vypúšťaných do veľejnej kanalizácie.

' Dodržat' všetky podmienky uvedené v zilväznom stanovisku č. |6733/2021 zo dňa
23,03.2021.

Slovak Telekom, a. s., Bľatislava a DIGI SLOYAKIA, s.r.o:
' Na definovanom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len

SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a's', ďalebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
' Exist. zariadenia sú chľánené ochľanným pásmom ($ 68 zátkona č,. 35l/2o|l Z.z.)

azároveň je potrebné dodrŽať ustanovenie $ ó5 zákona č. 351/2Ol1 Z.z. oochľane
proti rušeniu'

t
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Stavebník je povinný reŠpektovať a dodrŽať všetky podmienky a všeobecné podmienky
ochÍany SEK uvedené V stanovisku č. 66t2102844 Zo dňa 03.02'202l.

orange Slovensko a. s., MICHLOVSKY' spol. s r. o., Piešt'any:
' V dotknutom území nedôjde ku stľetu podzemných telekomunikačných zanadeni (PTZ\

prevádzkovatel'a Orange Slovensko a. s. Bratislava, existujúce vedenia sú chránené
ochranným pásmom'

' Dodržat' všetky podmienky vyjadrenia č. 8A-050612021 zo dŕn |7 .02,202l '

SALAMON INTERNET, s. ľ. o., Sal'a:
' Y zéujmovom území pri realizácii stavby nedôjde do styku s STI spol' SALAMON

INTERNET, s. r. o.
' Existujúce telekomunikačné zariadenia a inťĺaštruktúra sú chránené ochľanným pásmom

($ ó8 zákona č.3511201l Z.z.) azitroveňjepotrebné dodržať ustanovenie $ ó5 zákona č'
35ll20l1 Z.z. o ochrane proti rušeniu.

' Stavebník dodrŽí všetky podmienky vyjadľenia pod č. sb2204366 zo dňa 12.02.202l.

Wispeľ s.r.o. Nové Zámky - stanovisko zo dňa l8'08.2020,
Heizer optik spol. s r, o.' Bratislava - stanovisko č. VYJ 143lz0 ex zo dňa 10.08.2020'
CableNet, s. r. o.' Galanta - vyjadľenie zo dňa 24.08.2020'
' V záujmovom území sa nenachádzajú siete uvedených spoločností' ľesp. nedôjde do styku

so sieťami v ich spľáve.

Ďatšie podmienky stavebného úľadu:

' DaŽďová voda zo strechy bude odvádzaná zvodmi a zaustená do navrhovanej preloŽenej
vetvy aľeálovou daŽďovou kanalizáciou.

' Stavebný materiál a zariadenie staveniska budú umiestnené len na pozemku vo vlastníctve
stavebníka, resp. na pľenajatom pozemku.

' Pred výjazdom vozidiel a ostatných mechanizmov zo staveniska na verejné komunikácie'
budú tieto očistené tak, aby nedochádzalo k znečist'ovaniu komunikácie, v prípade
znečistenia komunikácie stavebníci zabezpeéia jej očistenie na vlastné náklady' Súčasne
bude dodľŽané VZN mesta Šal'a v platnom znení o nakladaní s komunálnym odpadom a
dľobným stavebným odpadom na území mesta Šal'a.

' Ku kolaudácii stavby stavebník predloží doklad o tom, ako naloŽil s odpadmi vzniknutými
počas výstavby - vyjadrenie okľesného úradu Šaľa, odboru staľostlivosti o Životné
prostredie.

' Stavebník je povinný do&Žať opatrenia vyplývajúce z projektu protipožiarnej bezpečnosti
stavby. Ich splnenie preukaŽe pri kolaudácii stavby.

' Stavebnik zabezpeéí, aby sa počas realizäcie minimalizovali negatívne vplyvy na okolie a
Životné prostredie a v plnom rozsahu bude znášať prípadne škody spôsobené stavebnou
činnost'ou.

12, Stavebník ku kolaudácii pľedloŽí doklady o overení vhodných stavebných výľobkov.
Na uskutočnenie stavby moŽno pouŽiť iba stavebný výĺobok, ktorý je podľa osobítných
predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšl'aný účel. Tieto doklady sú súčasťou
dokumentácie uloŽenej na stavbe.

l3. Stavebník je povinný oznámit'stavebnému úľadu teľmín zač,atia stavby.

l4' Stavebnĺk je povinný stavbu viditel'ne označit' štítkom ''Stavba povolená''.

15. Stavebník je povinný od prvého dňa prípravných prác aŽ po ukončenie stavebných prác



t:. sp. l944l20?l - Č ' z. 3|682j202lls|J/l()44 str. I I

viest' stavebný denník, ktorý je súčast'ou dokumentácie uloŽenej na stavenisku. Stavebný
dennik predloŽí ku kolaudácii stavby.

16. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné uŽívanie, moŽno uŽívať len
na základe kolaudačného rozhodnutia.

17' Stavebník všetky podrnienky, za ktotých je stavba povolená, je povinný plniť a
po doručení tohto povolenia ich brať na vedomie s tým, Že sa ich plníť zaväzuje.

Účastníci konania:

- SLO\rNAFT a.s. Bľatislava; TESCO STORES SR a.s. Bľatislava, Slovenský pozemkový
fond Bratislava, mesto Šaľa, Ing. Pavol Skovajsa, PORTIK, spol' s r.o.

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

Stavebné povolenie stľatí platnost', ak do dvoch ľokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
nebude stavba začatá'

Stavba nesmie byt' začatá, pokial' stavebné povolenie nenadobudne právoplatnost'
/$S?zákona č.7111967 Zb. o správnom konaní (spľávny poriadok) vznení neskorších
pľedpisov/.

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

Odôvodnenie:

Spoločnost' SLO\,/NAFT, a's., so sĺdlom Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava, IČo: 31 322 832,
ktoru v konaní zastupuje spoločnosť PORTIK, spol. s r. o.' so sídlom Trnavská cesta č. 102,
82l 0l Bratislava, lČo: tz333 l13 podala dňa 04.05'202l Žiadost'o vydanie stavebného
povolenia na predmetnú stavbu autoumyváme; týmto dňom bolo začaté stavebné konanie.

Na stavbu bolo vydané ľozhodnutie o umiestnení stavby mestom Šaľa pod č.
36547l2020/Sui301l dňa 2l.10.2020' ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa
06.tt.2020.

Stavebný úrad oznárnil zač,atie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a
dotknut1ým orgiĺnom a otganizáciám. Nakol'ko pomery staveniska mu boli dobre známe a
Žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie stavby, podl'a ustanovení $ 61 ods.2
stavebného zátkona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zistbvania' záľoveň stanovil
lehotu l0 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia' vktorej mohli účastníci konania
uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány aorganizžtcie svoje stanoviská.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloŽenú žiadosť z hl'adísk
uvedených v $ 62 stavebného zétkona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknut1ými
orgánmi a otganizáciami a zisti|, Že jej ĺealizétciou alebo uŽívaním nie sú ohľozené záujmy
chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými
pľedpismi, nie sú ohrozené zilujmy spoločnosti ani nepľimerane obmedzené či ohľozené práva
a oprávnené zäujmy účastníkov konania'

Stanoviská oznámili:
- !.uj't1.pamiatkový úľad Nitra,
- TUV SUD Slovakia s.r.o., Nitra,
_ okresné riaditel'stvo Hasičského a záchĺanného zboru v Nitre,
- okresné ľiaditel'stvo policajného zboru v Šali, okresný dopravný inšpektorát Šaľa,
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- Slovenská správa ciest Bratislava,
_ okľesný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy apozemných komunikácií'
- MsÚ Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností, referát investičných činností,
- okľesný úrad Šal'a, odbor krízového ľiadenia,
- okľesný úľad Šal'a, odboľ starostlivosti o Životne prostredie,
- Zäpadoslovenská distribučná, a. s. Bratislava,
- sPP - distribúcia a' s., Bratislava,
- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, so sídlom v Sali,
- Slovak Telekom, a. s., Bratislava a DIGI SLOVAKIA, s.r.o,
- orange Slovensko a. s., MICHLOVSKY, spol. s r' o., Piešťany,
- SALAMON INTERNET' s. ľ. o., Šal'a,
- Wisper s.ľ.o. Nové Zámky,
- Heizer optik spol. s ť. o.' Bľatislava,
- CableNet, s. r. o., Galanta,

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad pľedloŽených stanovísk dotknutých orgánov a
organizäcii požadovaných osobitn;ými predpismi , zabezpeéil plnenie poŽiadaviek vlastníkov
a správcov pre napojenie do sietí technickeho vybavenia a ich stanoviská a poŽiadavky
zahmul do podmienok tohto ľozhodnutia.

Stavebník k Žiadosti predloŽil nasledovné doklady: projektovu dokumentáciu, kópiu
územného rozhodnutia, splnomocnenie na zastupovanie v konaní, rozhodnutia a zŕydzné
stanoviská dotknutých oľgánov a doklad o uhľadení spľávneho poplatku.

Pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté navrhovanou stavbou, je spracovaná a
schválená územnoplánovacia dokumentácia UPNo Saľa vrátane neskorších zmien
a doplnkov, umiestnenie stavby je v súlade so schváleným územným plánom mesta Šaľa a
s vydaným územným rozhodnutím. Projektová dokumentácia stavby splňa všeobecné
technické poŽiadavky na výstavbu. Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu
stavebného povolenia pre uvedenú stavbu, preto rozhodol tak, akoje uvedene vo vyroku tohto
rozhodnutia.

Poučenie o odvolaní:

Podl'a $ 53 a nasl. zákona č:. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších pľedpisov, pľoti tomuto rozhodnutiu moŽno podať odvolanie (riadny opľavný
prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia._odvolanie 

sa podáva na Mesto Šaľa _ Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice č.7,g27 l5 Šaľa
odvolacím orgánom je okľesný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky'
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov pľeskúmateľné správnym
súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zakon č). 162/2015 Z'z.).

Poplatok:

Spľávny poplatok podl'a zákona č. 145/|995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov PoloŽky 60 písm. g) bol zap|atený dŕn2l.05.202l vo r"ýške 200,-€.

Príloha pre stavebníka:
- overená pľojektová dokumentácia
_ štítok ,,Stavba povolená"
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Doľučí sa:

účastníci (elektronicky)

l. SLO\,rNAFT, a.s., Vlčie hľdlo č..l,824l2 Bratislava
2. TESCO STORES SR, a, s., Cesta na Senec 2,821 04 Bratislava
3. Slovenský pozemkoqý ťond, Búdkova cesta č,.36,8l7 l5 Bľatislava
4. Mesto Šal'a, Nám. Sv' Tdice č,.7,g2715 Šaľa
5. Ing. Pavol Skovajsa, PORTIK, spol' s ľ' o', Tmavská cesta č,. |02,82l 0l Bratislava

dotknuté oľgány (elektronicky)

6' Kĺajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II' č,. 8,949 0l Nitra
7. okresné riaditel'stvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre,

Dolnočermánska č. 64,949l l Nitľa
8' Slovenská správa ciest, Miletičova l9, 826 19 Bľatislava
9. okĺesný úrad Nitra, odbor CD a PK, Štefĺánikova tr.69,949 01 Nitra
10. oR PZ,.okľesný dopravný inšpektoľát, Staničná č,.23,g27 0l Šaľa
l l. TUV SUD Slovakia s.ľ.o., Coboľiho 2,949 0l Nitra
l2. okresný úľad Šal'a, odbor krízového riadenia, Hlavná č,.2l|,927 01 Šaľa
l 3. okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ävotné prostredie, Hlavná č. 2/l ,927 0l Šaľa
14. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 8|6 47 Bratislava
l5' SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44lb,825 1 l Bľatislava
|6. Zĺryadoslovenská vodáľenská spoločnost', a. s. Nitra, Pázmáňa 4,g27 01 Šaľa
17. Slovak Telekom, a.s., Bajkďská č. 28, 8I7 62 Bratislava
l8. Michlovský spol.s ľ.o., Ul. Letná79619,92l 0l Piešťany
19' Salamon Intemet s. r. o.' Partizánska l8,927 01 Šaľa
20. CableNet, s.r'o., Slnečná č' 535/l9, 924 01Galanta
2l. Heizer optik spol. s r. o., Hraničná l8, 82l 05 Bratislava
22. WISPER s. r. o', Jánošíkova č' l0, 94078 Nové Zámky
23. MsU v Šali, referát investičných činností
24. MsU v Šali, referát dopravy a technických činností

ostatní (elektronicky)
25. PORTIK, spol' s r. o.' Trnavská cesta č. I02,82l0l Bratislava

(splnomocnený zástupca stavebníka)
- k spisu

*

Mgľ. Eva Lukačovičová
vedúca stavebného úradu

na základe Poverenia zo dňa 30.l l.20ló
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