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V Šaľ dňa 0ó.09.202l

ROZHODNUTIE
STAVEBNÉ PovoLENIE

Mesto Šal'a, ako v€cne a miestne pľíslušný stavebný úrad podl'a $ l 17 zrĺkona č. 50ĺ1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zĺákon) v znení neskorších predpisov
(ďalej len ,,stavebný zákon"), preskúmalo v stavebnom konaní podl'a $ 62 stavebného zĺĺkona
žiadost'o stavebné povolenie, ktoru dňa 05.02.202l podala spoločnosť

TERRA lryYLA,K, s.r.o.' so sídlom 95t 3s Vel'kó ZäÄaitie é.l24, rčo: lz 24s 689, ktorú
v konaní zastupuje Ing. Milan Vojtko' i

(ďalej len ''stavebník'') a na aiklade tohto preskúmania, podľa $ 66 stavebného zákona,
vnadväznosti na $ 32, $ 4ó a $ 47 ziikona č,.7ll|967 Zb. o spnivnom konaní vanení
neskorších predpisov (ďalej len 'správny poriadok') a v súlade $ l0 vyhlĺĺšky
č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zátkon4 vydáva

na stavbu
stavebné povolenie

51666$3tlIĺná pľedajňa FARMFOODS - Šaľa

v rozsahu:

so - 01 Samoobstužnĺí pľcdajňa Farmfoods

so - 02 ZákJĺd, pod samoobslužnú pľcdajňu Farmfoods

so _ 03 Prípojka vodovodu

so - 04 Prĺpojka splaškovej kaňalizácie

so _ 05 Pľípojka ltĺN

(ďalej len ''stavba'') na Ul. Feketeházyho v Šali' na pozemku register ''C" parc. č. 200915,
druh pozemku záhľada v zastavanom území mesta Šďa, ktoré sú v nájme stavebníka na
základe nájomnej zmluvy s vlastníkmi pozemkov s napojeníin na inžinierske siete na
Ul. Feketeházyho cezpozemky registeľ ''C'' parc. é.2009/3,200914,2012ĺ2,20t2l6 a2a9|l25



i' sp. 1252"202 I - (' z. Jl.l9 1,,'l0lt'St-j;t252 rQ'

itr..l

v katastrálnom území Šat'a, na dobu určitú najviac 5 ľokov v súlade s nájomnou zmluvou
pľípadne do doby kým nedôjde k inému využitiu pozemkov na ktorych je stavba
umiestňovaná, nakol'ko sa podl'a schválenej a platnej územnoplánovacej dokumentácie
uvažuje s ich iným využitím, za účelom umiestnenia budovy pre velkoobchodné a
maloobchodné služby.

Stavba obsahuje:
so - 0l Samoobslužná predajňa Farmfoods

- objekt je riešený, ako samostatne stojaci, jednopodlaŽný, zhotovený z tľoch
kontajnerových jednotiek, ktoré sú vytvoľené z ocel'ového rámu a stenovej výplne zo
sendvičových panelov s tepelnou izoláciou.

- Po zmontovaní tľoch kontajnerov na mieste uloženia sa objekt správa ako jeden celok.
- Celkorný rozmer zostavy tľoch kontajnerov bude 7,335 m x 9,l20 m.
- Svetlá qýŠka kontajnera bude 2,645 m. Celková výška kontajnera bude 7,965 m.

Celková výška objekfu 3,7l4m'
- Strecha objektu bude plochá so sklonom 2y'o, tvorená z troch konštrukcií z

priehľadových nosnĺkov a drevených nosníkov, ktoré tvoria podpemú konštrukciu pre
drevený záklop strechy.

- Dispozičné riešenie:
' l.0l Predajná plocha 42,8l m2

' 1.02 Sklad 6,19 m2

' l '03 Chladiarenský box 5,05 m2

' l.04 Zäzemiepre personál4,08 m2

' l.05 Umyváreň l,75 m2

' 1.06 WC zamestnanci 1,26 m2

Vstup do predajne bude z prednej strany a bude riešený ako bezbariérový. Priestor
pred vsfupom bude prekýý strechou predíŽenou v strednom hakte o l,2m v šírke
vstupu do predajne 2,55m.

Na prípravu TUV bude slúŽiť elekhický prietokový ohrievač,
Systém vykurovania bude elektrický _ elektrickými konvektormi a klimatizačnou
jednotkou,

Pre zabezpečenie potreby chladenia priestorov bude v priestoroch predajnej plochy
osadená vnútomá nástenná jednotka splitovej klimatizácig
Priestory predajne (predajná plocha) budú vetrané prirodzene _ vetraním oknami,
ostatné priestory budú vetrané núteným vetraním axiátnymi ventilátormi
umiestnenými pod stropom'
Dažďové voďy zo strechy budú odvádzané pododkvapovým Žl'abom a strešným
zvodom DNl00 na teŕn stavdbníka,
v námci stavby sa vybudujú areálové rozvody vody, kanalizácie,elektrickej energie
a bleskozvod.
Súčasťou stavby bude miesto pre smetné nádoby zo zadnej strany objektu,
nezastavané časti pozemkov budú zatrávnené,
Na základe tepelno-technického posúdenia konštrukcií, posúdenia hygienického
kritéria a rrýpočtu energetickej bilancie objekhr sa navrhujú tieto opatrenia:
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. na stľeŠnú konštrukciu objektu sa nainŠtalujú fotovoltaické články, ktoré buĺIú
zabezpečovat' elektrickú energiu potľebnú na funkciu elektrických zariadení
( technológia' vykurovanie, chladenie, ohĺev vody a v neposlednom raĺle
elektľická energia).

. zateplenie obvodovej steny hrubky 50 mm,

. zateplenie strešnej konŠtrukcie hrubky 70 mm.

so -02 Zlilad pod samoobslužnú predajňu Faľmfoods

- objekt bude zaloŽený na Železobetónovej doske hr.200mm s Železobetónovými
základovými pásmi, s tepelnou izoláciou.

so - 03 Prípojka vodovodu

- Pripojenie na vodovod bude ľiďené novou vodovodnou prípojkou HDPE DN25 z
existujúceho verejného vodovodu DNl00 z ulice Feketeházyho'

- Navľhovaná vonkajšia vodovodná prípojka DN 25 bude dlžky 5,2m'

so - 04 Prĺpojka splaškovej kanalizácie

- Napojenie na splaŠkovú kanalizáciu bude riďené novou kanalizačnou prĺpojkou DN l50
napojenou na existujúcu splďkovú kanalizáciu DN 600 z ulice Feketeházyho'

- Nawhovaná vonkajšia kanalizačná prípojka DN l50 bude dĺzky 8,ó m.

so - 05 PrÍpojka NN
_ objekt bude napojený z exisfujúcej SR č.450502, existujúcim káblom NAYY-J 4x25mm2

na ulici Feketeházyho.
_ Naľhovaná vonkajŠia elektľická prípojka bude dlŽky 17,24 m.

Stavebné povolenie na stavebný objekt ,,so 0ó Parkovisko a spevnené plochy na parcele
č,.2009ĺ5", na základe samostatnej projektovej dokumentácie vydáva špeciálny stavebný úrad
pre cestné stavby _ Mesto Šaľa.

Budova bude po zrealizovaní opatrení uvedených v tepelno-technickom posúdení vyhovovat'
ustanoveniam vyhlĺíšky ó. 324/20|6, ktorou sa mení a doplňa vyhláŠka č.364/2o12 Z'z.,
ktorou sa vykonáva zákon č' 555/2005 Z.z. ač.30012012 Z.z. oenergetickej hospodrĺrnosti
budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a poŽiadavkám STN 73 0540 pri dodrŽaní
materiálovej bátzy v predloŽenom energetickom hodnotení budovy.

Pľe umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

l' Stavba bude umiestnená na pozemku register ''C'' parc. č.200915, druh pozemku zĺĺhľada
v zastavanom území mesta Šaľa' ktoré sú v nájme stavebnĺka nazilk|ade nájomnej zmluvy
s vlastníkmi pozemkov s napojením na inžinierske siete na Ul. Feketeházyho cgz
pozemky register ''C'' parc. č,. 2oo9ĺ3,20o9l4,20l2l2,20|216 a2o91l25 v katastrálnom
území Šaľa, tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese v mierke l:200, ktoý je
súčastbu pľojektovej dokumentáciq a v súlade s pďmienkami, ktoré sú uvedene v
Uzemnom ptáne (ďalej len ..ÚeN_; mesta Šaľa a súčasne s podmienkami Uzemneho
plánu centrálnej mestskej zóny (ďalej len ,,ÚPN ClÝĺZ*) mesta Šaľa vrátane neskoršĺch
zmien a doplnkov nasledovne:
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Pricstoľové umiestnen ie:
_ odstupy pľedajne od susedných pozemkov budú:
_ zjuhovýchodnej strany od hranice parcely č. 2008 1,248 - 2,435m
- zo Seveľovýchodnej strany od hranice parcely č,20l2ll ....'.'. l ,a -2,45m
- zo severozápadnej strany od hraníce parcely č.200914 7,235m
- juhozápadnej strany od hranice parcely ó. 200l 13,977 - |4,7l4m
- juhozápadnej strany od hranice parcely č. 2005/l 2 '.....,'.'.'.........''..' l4,7l4 - l5,l56m
odstupy pľcdajne od objcktov na susedných parcelách budú :
- zjuhovýchodnej strany od objektu na paľcele č. 2008 6,843m
- juhozápadnej strany od objcktu na parcele č' 200l ...... 13,9.l7 - I4,7l4m

Výškovo bude objekt pľedajne osadený tlk,Že platí:
+ 0,000 m : úroven podlahy l 'N.P. : +l l6,280 m.n'm. (Bpv)
+ 3,570 m = najvyšší bod objektu - homá hrana atiky strechy: +l l9,850 m.n.m' (Bpv)

- úŽitková plocha 6l,l4 m2

- zastavaná plocha 67,2 m2

- obostavaný pľiestor 252,90 m3

- zatrávnené plochy na paľcele č.200915 45,075 m2

2. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
ktoru vypľacovala Ing. oľga Szabóová' autorizovaný stavebný inŽinier,
ev. č' 0l42*SP*Al, a podl'a eneľgetického hodnotenia
budov, ktoré vypracovala lng. Dagmar Fuková, Ev. č.248*1*2008, ktoré sú prílohou
tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byt' uskutočnené bez predchádzajúceho
povolenia stavebného úľadu.

3. Podl'a $ 75 ods. l. stavebného zákona stavebnik zabezpečí výýčenie priestorovej polohy
stavby na dotknutých pozemkoch právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou
vykonávať geodetické a kartograťrcké činnosti a autorizačné oveľenie vybraných
geodetických a kaftografických činností autorizovaným geodetom akartogľaťom.
Vytýčenie stavby bude zabezpečené v súlade s podmienkami uveden:ŕmi v rozhodnutí
o umiestnení stavby'

4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodrŽiavať predpisy týkajúce sa bezpeÓnosti práce a
technických zariadení, najmä vyhlráŠky č' l47/za1'3 Z.z.,ktorou sa ustanovujú podrobnosti
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi
súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pľacovných
činností a dbat'na ochľanu zdravia a osôb na stavenisku.

5. Pri uskutočňovaní stavby musia by dodrŽané ustanovenia $ 43d až $ 43i stavebného
zátkona a príslušné ustanovenia vyhlášky č,. 53212002 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o všeobecných technických poŽiadavkách na výstavbu a o vŠeobecných
technických poŽiadavkách na stavby uŽívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie a príslušné technické noľmy.

6. Stavebník je povinný zabczpďiť, aby výstavbou čo najmenej rušil uŽívanie susedných
pozemkov a stavieb a aby vykonanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrĺĺniť.
Prípadné vzniknuté škody je stavebnĺk povinný odstrániť na vlastné nĺĺklady.

1
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7. Stavba bude ukončená najneskôr do dvoch rokov po pľávoplatnosti tohto
ľozhodnutia.

8. Stavba bude uskutočňovaná dodávatel'sky' dodávatel'stavby bude určený vo výberovom
konaní. Dodávateľ stavby musí zabezpečiť vedenie uskutočňovania stavby
stavbyvedúcim. Stavebnik je povinný podľa $ 62 ods. l. písm. d) stavebného zákona
oznámit' zhotovitel'a stavby (názov a adresu /sidloi) stavebnému úradu do 15 dní
po skončení výberového konania'

9. Pripojenie na inŽinierske siete:
- objekt bude napojený na verejné rozvody inŽinierskych sietí vody, kanalizácie a elektriny

z ul. Feketeházyho navrhovanými pľípojkami.
- Pripojenie na vodovod bude rieŠené novou vodovodnou prípojkou HDPE DN25 z

existujúceho veľejneho vodovodu DNl00 z ulice Fekcteházyho. Navrhovaná vonkajŠia
vodovodná prípojka DN 25 bude dĺŽky 5,2m.

_ Napojenie na splaškovú kanalízáciu bude riešené novou kanalizačnou prípojkou DN l50
napojenou na existujúcu splaŠkow kanalizáciu DN 600 z ulice Feketeházyho,
Navrhovaná vonkajšia kanalizačná pripojka DN l50 bude dlzky 8,ó m.

_ objekt bude napojený na el. energiu z existujúcej SR c.450502, existujúcim káblom
NAW-J 4x25mm2 na ulici Feketeházyho. Narhovaná vonkajšia elektrická prípojka bude
alZby 17,24 m.

l 0. Všetky inštalácie musia uskutočňovat' odborní pracovníci.

l l. Podmienky dotknutých orgónov a iné podmienky:

Pľed uskutočnením zemných prĺc stavebník zabezpečí vybýčenie podzemných vcdení
inžinierskych sietí v mieste stavby a jej prípojok ich správcami.

okresné riaditel'stvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre:
. Stanovisko č. ORHZ - NR2-2020/000855-002 zo dňa l9.08.2020.

okesný úrad Šaľa. Pozemkový a lesný odbor:. Stavebnĺci zabezpečia základnú starostlivosť o polhohospodársku pôdu, na ktoru bolo
vydané stanovisko, aŽ do doby realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a

porastom samonáletom drevín.
' Stavebníci zabezpeéta skr'.ývku humusovéhĺl horizontu poľnohospodĺĺrskej pôdy a

zabezpeč:ia jej hospodárne a účelné vyuätie na nezastavaných častiach parcely.
. Po realizácii stavby za účelom usporiadania druhov pozemkov v katastri nehnutel'ností

podľa $ 3 ods' 2 zákona požiadat'o Zmenu druhu pol'nohospodárskeho pozemku záhĺada
na zastavanú plochu s predloŽením geometľického plánu a tohto stanoviska. Zmenu
druhu pozemku vykoná oU Saľa, katastrálny odbor.. Stavebník dodrží všetky podmienky uvedené v rozhodnutí č. oU-sA-PLo-202lĺ003994-2

zo dňa 22.06.202l.. DodľŽať podmienky stanoviska č' oU-sA-PLo-20zlĺ002346-002 zo dňa 3|.03.202l.

okesný úrad Šaľa. odbor starostlivosti o Životne pro-stredie:

Vyj ad renie z hľad isk g odpadovóho hospod{iľstva. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa $l4 zäkona
o odpadoch _ Povinnosti držiteľa odpadu ( v zmysle $77 ods. 2 zťlkona o odpadoch je
pÔvodcom odpadov vznikajúcich pri stavebných prácach zodpovedná právnická osoba

alebo f1zická osoba _ podnikatel', pľe ktorú sa tieto práce v konečnom Štádiu vykonávajú).
. orgány štátnej správy odpadového hospodaľstva sa v zmysle $ 99 ods. I písm' b) bod 5
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zákona o odpadoch vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní, kĺle stavebník
predloží doklad o tom, ako naloŽil so vzniknutými odpadmi. vyjadrenie č. OU-SA-
oszP-2020l005350_002 zo dňa 28.07 '2o2a.

' Súhlasí bcz pripomienok.
' Vyjadrenie pod č. ou-sA-os7.P-202ll004623-0o2 zo dňa 2l.07.z0/zl .

Vyjadrenic oreánu Štátn{
' S realizáciotr stavby nesmú bý' dotknuté zakázané činnosti vo vzt'ahu ku chránen;ým

druhom podl'a $ 35 zákonao ochrane prírody a kajiny,
' Podl'a $ 47 ods. l zákona o ochrane prírody a krajiny sa zakazuje poŠkodzovať a ničiť

dreviny, z toho dôvodu stavebné práce u blizko rasľtlcich drevín vykonať tak, aby nedošlo
k poŠkodzovaniu a ničcniu ich koreňových systémov a nadzemných častí.

' ľrt1 prípadný, vynútený výrub existujúcich drevin, v súvislostĺ so stavbou, je potrebný
súhls od Mesh Šaľa.

Upozornenie orp investora:
' Cľuánené. ako aj iné druhy Živočíchov, ktoľé by mohli pri ľealizácii akýchkol'vek

stavebných prácach uviaznut' bez možnosti samovol'ného úniku, je potrebni preniesť
mimo staveniska.

' Vzduchotechniku budovy zabezpečiť proti vnikaniu Živočíchov. Stavebné a hmotové
pľcvedenie samotnej budovy, technické riešenie stľešnej atiky, riešit' spÔsobom, aby
nedochádzalo ani s odstupom času k vývaraniu potenciálnych úkrýovýcň moŽností na
pľeŽĺvanie vtácwa a netopíerov, ktoré by svojou prítomnostbu zniŽovati irygienu a kvalitu
uŽívania.

' vyjadľenie č. oU-SA-oszP-zo20/0053l8-002 zo dňa 27 -o? .2o2o.

' Výstavbou samoobslužnej predajnc nevznikne nový zdroj znečistbvania ovzdušia
v zmysle zákona č. l37/20l0 Z.z. o ovzduší v znení neskorŠích pľedpisov a z uvedeného
dôvodu k vydaĺliu stavebného povolenia nieje potrebný súhlas orgiinu ochrany ovzdušia
v zmysle zákona o ovzduší.

' Vyjadrenie č. OU-SA-osZP-2020/0053l0_002 zo dňa 05.08.2020.

Zópadoslovenskó distribučnri. a.s. Bľatislava:
' PredloŽenrí projektovti dokumentácia ľieŠi l kV elektricku prípojku navrhnuhr káblom

NAYY-J 4x25 uloŽeným v zemi, odbočením od najbližŠej istiacej a rozpojovacej skrini
SR 450502 a ukončen;ým v skríni RE + SP umiestnenej vo vonkajšom oplóténi offitu.

' Hlavný istič Žiadame dimenzovať k požadovanému výkonu, tj. max. tn: 3f/32A
s charakteristikou B,

' Žiadame zabezpďiť plombovateľnosť nemeraných časti v elektromerovom rozvádzači,
' Meranie spoffeby el. eneľgie žiadame umiestnit'na verejne prístupné miesto na hranici

pozemku a doporučujeme použit' celoplastový elektromerový rozvádzač podľa platných
štandardov Západoslovenská distribučná, a.s.,

' Vprípade potreby úpravy apreloŽky jestvujúcich distribučných zariadení Žiadame
posfupovať podľa ustanovení zĺkona č.25l/201? o energetike {i 45,

' Ak v záujmovom ínemí prichádza k styku s podzemnými vedeniami Žiadame podzemne
zariadenie vytýčiť, výkopové práce realizovat'ručne, dodržať sTN 73 6005' Vytýčenie
podzemných vedení v majetku spoločnosti Západostovenská distribučná, ä.S.,
nachádzajúcich sa v trase plánovanej stavby' si môžete objednať u Tímu sietbvých sluŽieb
VN s NN Juh.

' Realizáciou povolených prác nesmie bý narušená stabilita existujúcich podperných
bodov vedenia vrátane uzemňovacej sústavy. KaŽdé prípadné narušcnie zariadeniá je
potrebné bezodkladne hlásiť na poruchovú linku spoločnosti Západoslovenská
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distribučná, a.s'
Žiadame rešpektovat' vŠetky existujúce energetické zariadenia a ich ochľanne pásma
v zmysle $ 43 Zákona o energetike č.25l/202l Z'z, v znení neskorŠích predpisov,
V prípade že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a VVN vedenia a budú
sa v ňom pohybovat' osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebn;ými
prácami na stavbe, Žiadame Vás o dodržanie ustanovenĺ $ 43 (oboznámenie) o pravidlách
bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia,
Za detailné technické riešenie v iĺrnysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

DodrŽat' podmienky uvedené vo vyjadrenĺ č. cD 55 120/2020 zo dňa l l.08'2020.

SPl' _ ĺlistľibúcia a,s,. Bratislava:
' V záujmovom území sa nachádza bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia STL

plynovod PE D90, SPP_distribúcia súhlasí s vydanĺm územného ľozhodnutia a stavebného
povolenia na uvedenú stavbu (bez jej plynoÍikácie) za dodŕania vŠeobecných podmienok,
technických podmienok a osobitných podmienok uvedených vo vyjadrení pod č,

TDNs/0520/2020lBe zo dňa 24.08'2020.

S lovak'ľclekom. a.s.. Bratislĺvtt:. V danom území dôjde do styku so siet'ami elektronických komunikácií spoločností Slovak
Telekom, a,s. ďalebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o'

' l. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom ($ó8 zĺĺkona č. 35l/20l l Z. z.) a

záľoveň je potrebné dodržat'ustanovenie $ó5 aikona č. 35l/20ll Z. z. o ochrane proti
rušeniu.. 2. Yyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadľení, v
pľípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu Žiadosti, v prípade ak
uvedené parcelné číslo vŽiadosti nezodpovedá vyznačenému polygÓnu alebo ak si
stavebnik nesplní povinnost'podl'a bodu 3.

' 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, Že jeho zámer, pre
ktoý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. ďalebo DIGI
stovAKIA, s.r.o' alebo zasahuje do ochranného prĺsma týchto sieti (najneskôr pred
spracovanĺm projektovej dokumentácie stavby), vpvať spoločnosť Slovak Telekom' a.s.

na stanovenie konkľétnych podmienok ochrany alebo preloŽenia SEK prostľedníctvom
zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti.

' 4'v zmysle $ 66 ods. 7 zákona c,.35l.2oll Z.z. o elektronických komunikáciách sa do
projektu stavby musí zakľesliť priebeh vŠetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie
tejto povinnosti zodpovedá projektant.

' 5' Zároveň upozorňujeme stavebníka, Že v zmysle $ 66 ods. l0 zákona č.35l/20ll Z'z' je
potrebné uzavriet' dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s
vlastnikom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je moŽnc preloŽiť zrealizovat'
prekládku SEK.. ó. Upozorňujeme Žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí ťtgurovat'
podmienka spoločnosti Slovak Tclckom, a.s. a DtGl SLOVAKĺA, s.r.o. o zákaze
zriaďovania skládok materiálu , a zriad'ovania stavebných dvorov počas výstavby na
existujúcich podzemných kábloch a pľojektovaných trasách prekládok podzernných
telekomunikačných vedení a zaradení.

. 7. v prípade ak na Vami definovanom úzeÍní v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza
nadzeĺnná telekomunikačná siet', ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. ďalebo
DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti

poškodeniu alebo narušeniu ochľanného pásma.
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' 8' NcdodrŽanie vyŠŠie uvedených podmienok ochrany zariaĺlení je porušenĺm povinností
podl'a $ 68 zákona č.35l/20ll Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.' 9' V prípade, Že Žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnostbu z akýchkol'vek
dôvodov pokľačovat' po tom, ako vydane vyjadrenie stratí ptatnost', je povinný zastaviť
zemné práce a poŽiadať o nové vyjadrenie.

' Pred realizáciou r.ýkopoých prác je stavebnĺk povinný poŽiadať o výýčenie polohy SEK
spoločnostĺ Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA' s.r.o. na povrahu terénu.
Vzhl'adom k tomu, Že na VaŠom záujmovĺrm území sa môŽu nacháĺ!zat' zanadenia iných
prevádzkovatelbv, ako sú napr. rácliové zariadenia, rádiové trasy, tetevízne kábtové
rozvody, týmto upozorňujane žiadatel'a na povinnost' vyžiadat' si obdobné vyjadľenie od
prevádzkovateľov týchto zariadení.

' l0. Výýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLoVAKIA' s.r.o. na
povrchu terónu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internctovú
aplikáciu na skánke.

' Vytýčenie bude zrealizované do troch týŽdňov od podania objednávky.
' l l. Stavcbník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohl'aĺtu na vyššie uveĺlené body

dodľŽat'pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, Ĺtoré tvoria prílohu
tohto vyjadrenia.

' 12. Žiadateľ môŽe vyjadrenie potlžit' iba pľe účel, pre ktorý mu bolo vystavené. okľem
pouŽitia pre účel konaní podl'a stavebného zĺíkona a nĺíslďnej realizácie výstavby,
Žiadareľ nie je oprávnený poskytnuté informócie a dáta d'alej rozšiľovat', prenajímáť ĺ"bo
vylŽ_ivať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

' 13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prĺpade ak plánuje napojiť nehnutel'nost'na
verejnú elektronickú komuníkačnú siet' úloŽným vedenim, je potreúné do projektu pre
územné rozhodnutie doplnit' aj telekomunikačnú pripojku'

' 14- Poskýovateľ negarantuje geodetickú presnosl'poskýnutých dát, Poskytnutie dát v
elektronickej forme nezbavuje Žiadatel'a povinnosti poŽiadať o vytýčenie.

VŠeĺlbeone podmienkv ochrany SEK
' l ' v prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolizii so SEK

Slovak Telekom' a.s. ďalebo DIGI SLOVAKIA' s.r.o. alcbo zasahuje do ochĺanneho
pásma týchto sieti, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
povinný zabezpečiť:
' ochranu alebo preloŽenie sietí v zmysle konkĺétnych podmienok určených
zamestnancom Slovak Telekom, a.s.

' V5pracovanie projcktovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia
telekomunikačného vedenia

' odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby pľemiestnenia
telekomunikačného vedEnia

' UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzat'viac zariadení (káble, potrubia) s
ľôznou funkčnosťou.

' 2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu bý ohľozené alebo poškodené zariadenia, je
Žiadatel'povinný vykonat'vŠetky objektívne účinné ochĺanné opairerria tým,že zabezpeči:
' Pred začatím zemných prac výýčenie a vyznačenie polohy zariadenĺ priamo na povľchu
teĺénu,

' Preukiĺzatel'né obozniĺmenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s
vytýčcnou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tieŽ s podmienkami' ktorá boli na
jeho ochranu stanovené.

' Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú ďchýlkur 30 cm skutočného uloŽenia vedenia alebo zaľiadenia od vyznačenej polohy na povrchu
terénu'
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. Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v misstach výskytu vedení a eariadenĺ
pracovali s najväčšou opatrnost'ou a bezpodmienečne nepouŽivali nevhoĺĺne náradie (napr.
hlbiace stroje).

'Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukol'vek ohrozeniu, krádeŽi a
poŠkodeniu vo vzdialenosti l,5 m na kaŽdú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
. Zhutnsnie zeminy pod káblamí pľed jeho zakrytím (zasypanĺm)'

' Bezodkladné oznámenie kaŽdého poškodenia zariadenia na teletónne číslo 0800l23777.
' overenie výškoveho uloŽenia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, Že spoločnost'
Slovak Telekom' a.s. a DlGĺ stOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za Zmeny priestorĺrveho
uloŽenia zariadenia vykonané bez ich vedomia).
UPozoRNENĺE: V pripade, Že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo zníŽit' krytie tel.
káblov je toto moŽné vykonat'len so súhlasom poveľeného zamestnanca ST.
3. V prípade požiadavky napojenia lokalit5 resp. objektu' na VSST (verejná siet' ST) je
potrebné si poĺlat'Žiadost'o určenie bodu napojenia.
4. Žiadame dodrŽať platné pľedpisy podl'a STN 73 6005 pre priestorovú úprarru vedeni
v plnom rozsahu.
DodrŽat'všetky podmienky vyjadrenia č. 6612117977 zo dňa 15.06.202l,

ZripadoslovensB{ĺ vodárenskó spoločnosť a. s.:
Vyjadrenie vodovod:
S prtpojením stavby na verejný vodovod PVc DN l00 a s dodávkou vody súhlas[me za
nasledovných podmienok:
' Vlastnĺkom vodovodnej prípojky je stavebník.
' Dimenzia a materiál vodovodnej prípojky: navrhovaná DN 25 (d32) materiál HDPE,

dĺŽka cca. 5,2 m.
' Spôsob uľčenia dodaného množstva vody: Určeným meradlom nawhovaným

vodomerom DN 20 prevádzkovatel'a verejného vodovodu umiestneným v navrhovanej
vodomemej Šachte' Vodomernú Šachtu plastovú, Žiadame osadiť samonosnú plastovú
vodomernú šachľu.

' Podl'a $ 4, ods, l zrikona č. 442/2002 Z.z., pnpojenie na rozvädzaciu vetvu s uzáverom
(navŕtavací pás s uzáverom) je súčastbu verejného vodovoĺlu.

' V zmysle $27 ods.7 zákona 442120012 Z.z. je zakánané prepojit' rozvody z vlastného
zdroja vody s vodovodnou pripojkou pňpojenou na verejný vodovod alebo s veľejným
vodovodom.

' Vodu pľe požiarne účely z verejneho vodovodu nezabezpďujeme. Ako prevádzkovatel'
verejného vodovodu podľa $l5, ods. 7, písm. f) zákona é.442ĺza02 Z.z., musĺme umožniť
pristup k verejnĺnu vodovodu a odber z neho hasičským jednotkám pri požiamom zásahu
cez svoje existujúce zariadenia, v rĺĺmci existujúcich kapacitných moŽností týchto
zariadení a verejného vodovodu.

Vyjadrenie kanalizácia:
S pripojením stavby na verejnú kanalizáciu PVc DN 600 a s odvádzaním odpadových vôd
súhlasíme za nasledovných podmienok:
' Vlastníkom kanalizačnej prípojký je stavebník.
' Dimenzia, materiál adruh kanalizačnej prĺpojky: navrhovaná DN l50, materiĺĺl PVC'

gravitačná dĺžka 8,6 m.
' Sposob určenia množstva odvedenej vody: na zäklade meraného ĺnnoŽstva dodanej vody

vodomerom prevádzkovatel'a verejného vodovodu.
' Kanalizačná prípojka arevizna šachta nie sú súčastbu verejnej kanalizácie, kich

povoleniu na cudzom pozemku stavebník musí preukázať stavebnému úradu, Že má
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k pozemku iné právo podl'a $ t39 ods' 1 stavcbneho zákona,ktoré ho oprávňuje zriadit'na
ňom predmetnú stavbu.

' Domovú čast'kanalizačnej prípojky Žiadame napojit' cez ĺevíznu Šachtu do navrhovanej
kanal izačnej prípojky'

' odvádzanie odpadových vôd zpovrchového odtoku (zrážkové vody zo strechy
a spevnených plÔch) do verejnej kanalizácie v mieste stavby je zakázané'. V pásmc ochrany povoľujeme len ručný výkop.

' Upozorňujeme stavebnika, Že prevádzkovatel' pri prevádzkovaní verejného vodovodu
a verejnej kanalizácie je oprávnený v zmysle g )o iĺlcona 44?/2002 Z.l., vstupovat' na
cudzie nehnutel'nosti a zabezpečit' tak bezpľoblémovu údrŽbu a prevádzku vergnéhĺl
vodovodu a verejnej kanalizácie.

' DodrŽať všetky podmienky vyjadľenia č. 9534612020 zo dňa l5. l2.2020.

SAI,AMON ĺNTERNET s'r.o':
' V dotknutej lokalite sa nachádza optická kabeláŽ $/. SALAMON INTERNET s'r.o.' Existujúce telekomunikačne zariadenia a inťraštruktúra sú chránené ochranným pásmom

($ ó8 zĺikona č. 35l/z}Il Z.z.), zároveň je potrebné dodŕať ustanovenia { oď z6ronu
č' 35l/20l l Z.z. o ochrane proti rušeniu.

' V textovej časti vykonávacieho projektu musí byt' podmienka o zitkaze zriaďovania
skládok materiálu a zriad'ovanĺa stavebných duo.bv počas výstavby na trasách
existujúcich STI a na projektovaných basách prekládok STI.' Výkopové práce realizovať vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na kaŽdú stranu
od existujúcich vedení v sútade sTN 73 3050, aŽ po p.ód"hádzajúcom vytýčení výhradne
ručne bez pouŽitia strojoých mechanizmov.

' Stavebnik je povinný pred realizáciou zemných prác poŽiadat' spoločnost' o výýčenie
polohy STI, priamo na povrchu terénu na 

'äktade 
objednávky ďoznámit' zaeĺiá prec

v ochrannom pĺisme STI spoločnosti SALAMON INTEŔNET s.r.o.' DodrŽať zákaz preclráďzanía ťaŽkými vozidlami alebo mechanizmami nad trasou STI,
kým sa nevykoná ochrana proti mechanickernu poškodeniu'

' Dodržať všetky ďalŠie podmienky uvedené vo vyjadreni č. Ys 22l4l42 zo dňa
09.t2.202t.

CableNet. s.r.o.:
' V blízkom okolí predmetného záujmového územia podl'a Vášho emaitu zo dňa

3l.05.20l8 sa nachádzajú podzemné optické a metalické vedenia káblového distribučneho
systému SBD Šaľa. Z tohto dôvodu Žiadame, aby ste v predmetnom území dodržali
súbehy sietí v súlade s STN 736005.

' S vydaním územného a stavebného povolenia súhlasĺme s nasledovnými podmienkami:' ľ.:d 1ačatím akýchkoľvek výkopových pľác je potrebné siete vytýčit'. Ýytyčouunie teba
dohodnút'vopľed na tel. č. 0903 725 345.

' V ochrannom piásme našich káblov povol'ujeme uýhradne ručný výkop. Pri odkrytí našich
káblov Vás žiadame o ich zabezpečenie proti poškodeniu. ľásleoni ;e potreuíé uviest'
tieto káble do pôvodneho staru, tepa uložiť icľl do pieskového lôžka, zakryt'zĺikĺytovou
tehlou a výstľaŽnou fó_liou oranŽovej farby' Rovnďko je potrebné, aby sĺe nrĺs íopred
kontaktovali aj pred opätovným zĺĺsypom našich káblov.

' V prípade akéhokoľvek poškodenia niĺŠho vedenia je treba bezodkladne oznr{miť tuto
skutočnosť spol. CableNet, s.r.o., na tel. č' 0903 725 345 a poškodené vedenie 1" nutne
vymeniť ako celý usek kábla medzi dvoma najbtiŽšími skrinami. V pľípade potrcby
takejto výmeny vedenia bude tuto výmcnu rcaližovat' SBD Šal'a aleuo nimi pJuerená
organizácia na náklady investoľa.

t'
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' Dodržat' podmienky vyjadrenia Zo dňa 3 l .05.20l8

MV SR okregne riadítel's-t_v-o-'|! v $a|i, okľesný dopravnÝ inšpektorát
Súhlasí s realizáciou pľedmetnej stavby tak ako je to uvedené v predloŽenej projektovej
dokumentácii'
Investor poŽiada mesto Šal'a ako príslušný cestný spľávny orgán o uľčenie a umiestnenie
trval ého d opravného znač,enia.
oDI si vyhradzuje právo dodatočne stanovit'podmienky alebo uloŽené zmeniť, ak si to
v ýíada bezpečnosť a plynulost' cestnej premávky.
DodrŽat' všetky podmienky stanoviska pod č. oRPz_sA_oPDP52_3-0l5/202l zo dňa
08.06.2021.

ilĺ iclt ]o1.5[.5i.5ptl l.. s. ľ.o. ( OR A NCĽ S LoVEN S Ko u.s. )

' Na definovanom území nedôjde ku stretu PTZ prevädzkovatel'a orange Stovensko a's,
. DodrŽať podmienky vyjadrenia č. B^-l403/20l 8 zo dňa 30. l2'20 l 8.

Mcsto Šaľa. ĺlĺldclcnic st a komunlilllvch činností
Pre dotknutu lokalitu a uvedený pozemok je podl'a platného Úzcmného plánu (UPN)
mesta Šaľa definované prevaŽujúce funkčné vyuŽitie na ,,vyššiu alebo základnú
vybavenosť a prísluŠne verejné dopravné a technické vybavenie, prípustná špecifická
vybavenosť, bývanie; ostatné funkčné využívanie je neprĺpustné."
Z hľadiska ľegulácie - podmienok prevaŽujúceho priestoľového usporiadania zástavby je
pre uvedenú lokalitu v Úpľ mesta Šal'a určená ,,zástavba uličná kompaktná 3-6 NP
(zastavanosť max. l00 o/o, ozelenenie min. 15 Yo vrätane priestranstiev typu ulica;
pľípustná zástavba uličná volhá 3_ó NP; ostatné prevaŽujúce priestorové usporiadanie je
neprípustné", 

,
Na danú lokalitu sa súčasne vzťahuje Uzemný plán centrálnej mestskej zóny (UPN CMZ)
Šal'a, ktoý detailne definuje na danom pozemku v rámci bloku č. 83 moŽnosti a

podmienky rekonštrukcie, dostavby pôvodnej mestskej štruktúry, plochy nádvori a

areálovej zelene' (vid' Regulačný list B3). V architektonických regulatívoch sa kladie
dôraz na kvalitné a komplexné architektonické stvárnenie nawhovaných a

rekonštruovaných objektov' Čast' uvedenej paľcely č. 2oo9ĺ5, na ktorej je situovaná
navrhovaná stavba, je podl'a UPN CMZ určená na zástavbu budovou s funkčným
vyuŽitím b1ývania a vybavenosti.
S umiestnením uvedenej stavby na ploche podlh gľaflckej prílohy k žiadosti je
možné súhlaĺit' s poĺlmienkou, žc nebuĺtc pľekáž.ut'budúcej zástavbe v zm'ysle

poĺlmienok funkčnej n priestorovcj regutácie poĺllh ÚPN mcsta Šal'a resp. UPN
CMZ Šat'a s tľm' že buĺte povolenrĺ ten na časovo obmedzenú dobu najviac 5 ľokov a
kedykolŤek, najneskôr však po uplynutí 5 rokov, bude demontovaná a premiestnená
na iné micsto.
DodrŽať podmienky záv äzného stanoviska č.. | 503 /2o2o losaKČ/ l 2 9 2 zo din 23 .0 Í .2020'

Mesto Šaľa.ldclclcnic spľáv}, majetku a zariadgní mesta:. šiiuiĹ''ĺt j" Ň;"ý uľ"oáit' u.ĺ 'á uziuunĺe verejnélro priestranstva podl'a. VZN
č. ó/2019 ôlniestnyóh ĺlaniactr amiestnom poplatku za komunúlnc odpady adrobnc

stavebné odpady na území mesta Šaľa v platnom znení'. V prípade potróby ziisahov do vercjnej zelene alebo existrrjúceho vcrejĺtéhtt mĺlbilirira

*"*to Šuľnie poĺrebné postup konzultóvať so spľávcom mestskcj zelcnc lng. Crrbrielĺru

Braníkovou a dodľŽiavat' jej zév'azné pokyny.
' PoŽiadat' spľávcu verejneho osvetlenia _ oddelenie stratégie a komunálnych činností'

/
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reľerent dopravy a technických činností p. Miroslav Poliček o výýčenie vedení Verejného

osvetlcnia.
V prípade, ak na účely stavebného konania bude prísluŠnýĺn stavebným úradom
poädované preukázanie vlastnĺckeho práva alebo iného uŽívacieho práva k dotknutej

nehnutel'nosti vo vlastnictve mesta Šal'a, je investor povinný písomne poŽiadat' mesto

Šal'a o nájom nehnutel'nosti v minimálnej cene nájmu podl'a platných a ĺičinných zásad
hospoĺlárenia s majetkom mesta Šaľa, prenájom nehnutel'nosti za účelom vstavby
podlieha v zmysle zákona č. l38/l99l Zb' o majetku obcí v platnom znení
predchádzajúcemu schváleniu Mestského zastupitel'stva v Sali.
Záväzné stanovisko č. 45l3l202llosWazM/ló50 zo dňa 0l .04.202l.

Mesto Šaľa retbrát dopravv a tcchnickÝch činností:
' Súhlasí bez pripomienok'. Zilv'äzné stanovisko é. 38'17 lzozllosaKČ/ l 586 zo dňa 07.04.202 l

ĎaKie oorlmicnkv:
. DaŽďové vody zo strechy navrhovanej stavby budú odvedene len na pozemok stavebníka.
. Stavebný materiál a zariadenie staveniska budú umiestnené len na pozemku vo vlastníctve

stavebnĺka, resp. na prenajatom pozemku.
. Pred výjazdom vozidiel a ostatných mechanizmov zo staveniska na verejné komunikácie

budú tieto očistené tak, aby nďochádzalo k znečisťovaniu komunikácie' v prípade
znečistenia komunikácie stavebník zabezpečí jej ďistenie na vlastné nrĺklady. Súčasne
bude dodrŽ:ané VzN mesta Šaľa v platnom znení o nakladani s komunálnym odpadom a

drobným stavebným odpadom na území mesta Šaľa.
. Stavebník je povinný účinnými opatľeniami zabránit' znchodnoteniu a poškodeniu

komunikácie' chodníka a ostatných verejných priestransliev'
. Stavcbník je povinný dodržrt' opatrenia vyplývrjúce z pľojektu protipožiarnej

bezpečnosti stavby. lch splnenie preukĺĺžu pľi kolaudácii stavby.
. Stĺvebnĺk ku kolaudačnému konaniu pľeukážu, ako naložil s odpadmi vzniknutými

počas výstavby.
. Ku kolaudácii stevby stavebník predložĺ stavebnému úradu energetickú ceŕiÍikáciu

budovy.

l2. Na uskutočnenie stavby moŽno pouŽiť iba stavebný u.ýľobok, ktorý je podl'a osobitných
predpisov vhodný na pouŽitie v stavbe na zamýšl'aný účel. Ku kolaudácii stavby je
potrebné pľedložit'doklady o overení vhodných stavcbných výrobkov. Tieto doklady
sú súčast'ou dokumentácie uloženej na stavbe.

l3. Stavebnĺk je povinný oznámit'stavebnému úľadu termin začrtia stavby.

l4. Stavebník je povinný stavbu viditcl'nc označit'štítkom ,,Stavba povolenó*-

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

viesť stavcbný dennik' ktoý je súčastbu dokumentácie uloŽenej na stavenisku. Stavebný
denník predloží ku kolaudácii stavby.

t 6. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné uŽívanie, možno uŽívať len
na základe kolaudačného rozhodnutia.

17. Stavebník všetky podmienkn za ktoých je stavba povolená, je povinný plniť a
po doručení tohto povolenia ich berú na vedomie s tým, Že sa ich plnit'zaväzujú-
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Učastnici konania:
- TERRA WYLAK, s.r,o., Mária Némethová, KIARA s.r'o., Jozef Hamar, Mesto Šal'a,

Imrich Donáth, Magda Vadasz, Ing. oľga Szabóová.
V priebehu stavebného konania námietky účastníkov konania neboli vznesené' Pripomienky
dotknutých orgánov sú zohľadnené v podmienkach stavebného povolenia.

Stavebné povolenie stráca podlh $ 67 stavebného zákona platnost', ak sa s uskutočnením
stavby nezačne do 2 ľokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

So stavbou nesmie byt' začaté, pokial' stavebné povolenie nenadobudne právoplatnost'
($ 52 zĺĺkona ó.7111967 Zb. o spľávnom konaní (spľávny poriadok) v znení neskoľších
predpisov).

Podl'a $ 70 stavebného zákona je stavebné povolenie záväzné aj pľc právnych nástupcov
konania.

odôvodnenie:

Dfia05'02.202l podal stavebník Žiadost'o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu;
týmto dňom bolo začaté stavebné konanie.

Vzhl'adom nato, Že pľedloŽená Žiadost' neobsahovala predpísané náležitosti na základe
ktoých by bolo moŽné posúdit' predmetnú Žiadost', bol stavebnik vyzvaný na doplnenia
podania a konanie bolo dňa 12.ú.2a2l preruŠené.

Dňa l4.O4.202l stavebník čiastočne doplnil Žiadost' a zároveň podal Žíadost' opredĺŽenie
lehoty na doplnenie podania vzhl'adom na vybavovarrie požadovaných dokumentov.

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetk1ým známym účastníkom konania a
dotknutým orgánom a organizáciiĺm. K prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne
pojďnávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 03.08.202l, o výsledku ktorého bol
spísaný záanam.
Žiadosť bola naposledy doplnená dňa 3 1,08.202l o upravene tepelno-technicke posúdenie
konštrukcií a dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve zo ĺJin28.07.2o2o'

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloŽenú Žiadosť o stavebné
povolenie z hľadísk uvedcných $ 37, $ 62 a $ 63 stavebného zákona a zistil, Že umiestnením,
uskutočnením ani budúcim užívanim stavby nie sú ohĺozené zátujmy spoločnosti ani
neprimeľane obmedzené či ohrozene príva a opľávnené zéujmy účastníkov konania.

Stanoviská oznámili:
_ okresné riaditel'swo Hasičského a záchranného zboru v Nitre
- okresný úrad Šaľa, Pozemkoý a lesný odboľ
- okresný úrad Šaľa' odbor starostlivosti o Životné prostľedie
- Záryadoslovenská distribučná, a.s. Bratislava
- sPP - distribúcia a.s., Bľatislava
- Slovak Telekom, a.s., Bratislava
- Zäpadoslovenskávodáľenskáspoločnost'a. s.
- SALAMON INTERNETs.r.o. .

- CableNet, s.r.o.
_ Mv SR okresné riaditel'stvo PZ v Šali, okesný dopravný inšpektoľát
- Míchlovský, spol. s.r.o. (ORANGE sLovENSKo a.s.)
_ Mesto Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností
- Mesto Šaľa, oddelenie správy majetku a zariadeni mesta
- Mesto Šal'a, referát dopravy a technických činností
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Pre úzcmie, v ktorom Sa nachádzajú pozemky dotknuté umiestňovanou stavbou, je
spľacovaná a schválená územnoptánouu"iu ĺtokumentácia UPN Mesta Šaľa a UPN CMZ Šal'a
vrátane neskorŠich zmien a doplnkov umiestnenie sĺavby je v súlade so schváleným územn:ŕm

plánom.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické poŽiadavky určené vyhláškou č,.532/2002
Z,z., ktorou sa ustanovujú poĺlrobnosti o vŠeobecných technických poŽiadavkách na výstavbu
a o všeobecných technických poŽiadavkách na stavby užívane osobami s obmedzenou
schopnost'ou pohybu a orientácie.

Stavebnik ku Žiadosti predloŽil nasledovné doklady: projektovu dokumentáciu, nrĺjomnú
zmluvu na pozemok, splnomocnenie na zastupovanie v konani, stanoviská dotknutých
orgánov, vyjadrenia správcov podzemných inŽinierskych sietí a doklad o uhľadení správneho
poplatku podlb poloŽky č' 60 písm. g) zákona č. l45/l995 Z.z. ospnĺvnych poplatkoch
v znenĺ neskoršĺch predpisov.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknuľých orgánov a

organizáciĺ poŽadovaných osobitnjĺni pľedpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov
aspľávcov pre napojenie do sieti technického vybavenia aich stanoviská a poŽiadavky
zahmul do podmienok tohto rozhodnutia.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a
podmienky územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Námietky účastníkov
neboli v stavebnom konaní uplaErené.

Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvodn ktoré by bránili vydaniu
stavebného povolenia stavby, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výmku tohto
rozhodnutia.
Námietky účastnikov neboli v stavebnom konaní uplatnené.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu podl'a $ 53 a nasl. zákona č,. 7l/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov, možno podať odvolanie v lehote 15 dní
odo dňa doľučenia rozhodnutia.
odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa - Mestský úrad, Nrĺmestie Sv. Tľojice7,927 l5 Šaľa.
odvolacím orgánom je okresný urad Nitľa, odbor výstavby a bytovej politiky.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym
súdom podl'a ustanoveni Správneho súdneho poriadku (zákon č.162ĺ2015 Z.z.).

Poplatok:

Správny poplatok podl'a zákona č. l 45/ l 99 5 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskoršĺch
predpisov Položky ó0 písm. g) podľa predpokladaného rozpočtového nakladu bol zaplatený
vo výške 200.00 € bol zaplaterrý dňa 09.04.202t.

Pľílohy:

- overeniĺpľojektovádokuĺnentácia
- štítok,,Stavbapovolenď'
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Doľučí sa:

účastníci (el. doručovanie)
l ' ĺng. Milan Vojtko,
(sp lnomocnený zástupca stavebníka)
2. Mária Némethová,
3. KIARA s.ľ'o', Šafánkova 42Q g)4 M Gnlanta - FP
4. Jozef Hamar, .

5. Mesto Šal'a, Nám. Sv. Tľojice č.7 ' 927 l 5 Šaľa _ EP
6' lmrich Donáth,

7. Magda Vadasz,
8. ĺng' ol'ga Szabóová,

dotknuté orgány (el. doručovanie)
9. Regionátny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova tr. 58, 949 63 Nitra _ EP
l0' oRÍlazz v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 t l Nitra - EP
l l. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 l l Bratislava - EP
12. Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 8l6 47 Bratislava - EP
l3. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.' oZ Galanta, Prĺzmaňa 4,9z7 0lŠaľa _ EP
14. oR Pz v Šali, okĺesný dopravný inšpektorát, Staničná č,.23,927 0l Šaľa - EP
l 5. okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odboľ, Hlavná 2t1.,927 0l Šaľa - EP
l 6. okľesný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o Životne prostľedie, Hlavná 2/ l , 927 0 t Šaľa _

EP
17 ' SALAMON INTERENT s.r'o., Partizánska l8, 92? 0l Šaľa - EP
l8. Michlovský spol. s.r.o., 

'Letná 
796/9, 92l 0l Piešt'any _ EP

l9. UPc BROADBAND SLOVAKIA, s.ľ.o'' Ševčenkova 36, 85l 0l Bľatislava - EP
z0. CableNet, s.r'o. Slnečná 535/l9' 924 0l, Galanta _ EP
2l. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 8l7 62 Bratislava_ EP
22. MsÚ Šaľa, referát investičných činnosti - EP
23. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadeni mesta - EP
24. MsÚ Šaľa, referát Životného prostredia - EP
2s. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností - EP
k spisu

t

ĺ-"ľouu-[""ĺMgr. Eva
vedúca stavebného úraĺlu

na základe Poverenia zo dňa 30. l l '20 l 6


