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ROZHODNUTIE
sTAvEBľÉ povoLENIE

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa $ l l7 zákon a č. 5O/t976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
(ďalej len ,,stavebný ziĺkon"), preskúmalo v stavebnom konaní podl'a $ 62 stavebného zákona
žiadosť o stavebné povolenie, ktoru dňa 09.06.2021podala spoločnosť

G & G, s.r.o.' so sĺdlom Ul. ŠafrĹrikova č. 429, g24 0l Galanta, Ičo: 3t 4l8 937
(ďalej len'stavebník'')

a na ziĺklade tohto preskúmania, podl'a $ ó6 stavebného zĺíkona, v nadviiznosti na $ 32, $ 46 a
$ 47 zákona č.7l/1967 Zb. o správnom konaní vznení neskorších predpisov (ďalej len
,'správny poriadok") a v súlade $ 10 vyhlášky č. 453l2oo0 Z.z., ktoľou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona, vydáva

stavebné poYolenie
na stavbu

Samoobslužná umyvĺĺľeň automobilov a premiestnenie čeľpacej LPG stanice

v rozsahu:

Prevádzkovó súbory:

PS 01- Skladovanie a vydaj LPG

Ps 02 - Prevádzkový rozvod silnopnÉdu

Stavebné objekty:

so 01 - čeľpacia stanica LPG
so 02 -Autoumyváreň
so 03 _ PľedÍženie dátových a h[N rozvooov čslpc
so 04 - ľľípojka NN

so 05 - Vonkajší vodovod
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(d'alej len ''stavba'') na Ul' Hlavnej v Š.ďi, na pozemkoch register,,C,' patc. č' 1038/39,
1038/57, 1038/70 a 1038/7l v kat. území Š.a]'a, (druh pozemkov žastavane plochy a nádvoria;,
na účely vývorenia samoobsluŽného objekfu na čistenie a ošetrovanie osobnýcľ' au|'
karavanov, kempingoých automobilov, lodí, motoriek, nákladných áut do 7,5 t a
premiestnenie existujúcej čerpacej stanice LPG, vo vlastníctve stavebníka, s odstránením
podzemného zásobníka LPG na pozemku ľegister ''C'' parc. č. l038/58, v katastrálnom území
Šal'a (druh pozemku zastavanápiocha a nádvorie), vlasiníctve GG Building s'r.o.' ku ktorému
má stavebník vú'ah alebo iné právo, v zmysle $ t 39 ods. l stavebného zákóna'

Na stavbu bolo vydane ľozhodnutie o umiestnení stavby Mestom Šal'a pod
č. 27286/2a2I/sU/1665 dňa l9 .05.202l, ktoré sa stalo právoplatn;.ŕm a vykonatel'ným dňa
0t.07.2021

Stavba obsahuje:

Prevádzkové súbory:

PS 01 - Skladovanie a vydaj LpG
Čerpacia stanica LPG bude zavážaná auto cisternami s vybavením vlastn1im
dopravným čerpadlom pre stláčanie do podzemného zásobníka a meracím zariadením
stláčaného mnoŽstva. Stláčanie bude prevádzané hadicou cez stáčací (plniaci) ventil na
zásobníku.
olĺka zásobníka je 7740 mm, priemer 1250 mm, objem 9150 litrov, hmotnost,
zásobníka cca 1580 kg, hmotnosť náplne 46a7 kg, objem kvapalnej zmesi /85Yo
plneniď 7777 litrov, max. prevádzkový tlak l,5ó MPa, skúšobný tlak 2,03 MPa'
preváĺdzková teplota +40oC aŽ -2O"C.
Zásobník bude osadený a ukotvený na železobetónovej monolitickej základovej doske
hrubky250 mm z betónu Cl6/2O.

Ps 02 - Pľevádzkový rozvod silnopľúdu
- Napojenie čeľpacej stanice LPG je navrhnuté z nĺístennej ľozvodnice Rl. Prívod do Rl

je urobený z rozvádzača čerpacej stanice RH, z časti v5,pínanej T6TAL ST9P
tlačidlom čerpacej stanice. Riešený je pľívod pre napojenia osvetlenia nad výdajným
stdanom z časti spínanej čidlom Vo. Vývody zronádzača Rl sú na ýdajný stojan,
čerpadlo LPG a tlačidlu zvonček. Rozvädzač, Rl bude umiestený na stenu LPG vo
ýške l,Z m - pred rcnádzačorn ponechať volhý priestor min. 80 cm. Zbemica PE
vRl je pľipojená na uzeÍnnenie vodičom FeZn priemeru 10 resp' CYA 16. Na
vonkajšie uzemnenie je pouŽitý vodič FeZn pľianer l0.

- Na káblové prepojenia sú pouŽité káble typu CYKY ľep. JYTY. Káble na Čs LPG sa
uložia do PVC chĺrĺničiek pevne na stenu objektu. Prepojovacie kábte medzi objektom
a LPG sú uloŽené v chráničkách vo v'ýkopoch, na kiosku a na LPG v žľaboch resp.
rurkach.

- Pre zaistenie bezpečnosti prevádzky čerpacieho agregátu ako aj čerpacej stanice je
vdóme nádrŽe umiestnený snímač horľavých plynov typ SZl0.04 vneýbušnom
vyhotovení d _ pevný uzaver. Snímač bude prepojený káblom s vyhodnocovacou
jednotkou umiestnenou v Rl.
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Predmetom bleskozvodnej inštalácie je ochrana výdajného stojana LPG a dómu
nádrŽe pred bleskom. Výdajné miesto je chránené pred bleskom prístreškom nad

výdajn1im stojanom. ochľana nebezpečných zon prí dóme nádrŽe je rieŠená

oddelenyim bleskozvodom.

Stavebné objekty:

so 01 - čerpacia stanica LPG
- Súčasný priestor pre skladovanie a výdaj LPG sa nachádza na parcelách 1038/58

(podzemný zásobník) a 1038/57 ( výdajný stojan LPG s prístreškom). Existujúce
súčasti systému skladovania avýdaja LPG sa odstľánia.

- Navrhovaná stanica bude vybaveĺá zanadením pľe skladovanie avýdaj LPG ato
Údajným stojanom pľe LPG a jedným podzemným valcovitým zásobníkom o objeme
9,15m3.

- aízuazásobníka j e7740 mm, priemer l250 mm.

- Zásobník bude osadený a ukotvený naŽe|ezobetónovej monolitickej zétkladovej doske,

- Nad zásobníkom sa zriadi železobetónováĺozháÍlacia doska na ochľanu zásobníka,
- Súčasťou stavby bude pľístrešok výdajneho miesta, ktoný bude obdĺžnikového tvaru

max' pôdorysných rozmeľov: 2,7m x 1,78m sprekrytím trapezoťym plechom
a osvetlením,

- DaŽďové vody zo striech objektov budú odvádzané sústavou daŽďov'ých zvodov na
okolitý terén.

- výdajný stojan je namontovaný na ocel'oqý rám, ktoý je uloŽený na betónovom
základe.

so 02 - Autoumyváreň

- SamoobsluŽná autoumyvráreň bude prízemný nepodpivničený, izolovaný objekt
umiestnený v existujúcej zástavbe.

_ Autoumyváreň typu EHRLE JetWash Duo Plus outdoor bude slúžiť na čistenie a
ošetrovanie áut do 7,5 t' Je to plnoautomaticky riadená samoobsluŽná 2-miestna

autoumyváreň, koncipovaná na dlhodobú nepretrŽitu prevádzku.

- Za|oŽenie objektu je navrhnuté na základových pásoch z monolitického Železobetónu.

- Umývacie boxy pozostávajúce z ocel'ovej skeletovej konštrukcie s plochou strechou

a atikou.
- Svetlá ýŠka _ 3,59 m, povľchová úprava stľopu _ trapézoý plech s lakoplastovou

povrchovou úpravou.

Dispozičné členenie:
- l.01 - umÝveCIE MIESTO l: plocha _27,7| m2, podlaha _ vodoizolačný betón.

- l.O2 - UMÝVACIE MIEsTo 2: plocha _27,7| m2, podlaha- vodoizolačný betón.
_ Vykurovanie v so 02 bude zabezpečovať navrhnutý elektrický kotol s výkonom do 24

kW, umiestnený v centrálnej jednotke. Príprava TV sa uskutoční v zásobníku
o objeme 701, zabudovanom v elektrickom kotli.

- Zaiadenie So 02 - autoumyvárne bude zásobované vodou prostredníctvom
nav'ľhovanóho vonlĺajšicho rozvodu vody, napojcnóho no cxistujúci oroólor'ý rozr'od.
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Pred Vstupom do objektu bude vodovodné potrubie prechádzat' navrhovanoq
vodomernou šachtou, v ktorej bude umiestnený podruŽný vodomer.
DaŽd'ové vody zo striech objektov budú odvádzané sústavou dažďových zvodov na
okolitý terén'

nesl ledovnom
- rozvod vody HDPE, PE 100 DN25 - 30,8 m
- vodomerná šachta ryŠ) - l ks

Úclaje o projekttlvaných kapacitách:
- zastavanáplocha: 7l,46 m2
_ úŽitková plocha: 62,00 m2

So 03 _ PľedEenie dátovych a NN ľozvooov ČSlpG
- bude z podružného rozvädzača jestvujúcej Čst pc určenej na demontĺíŽ, do

rozvädzaéa RHLPG preloŽenej ČSLPG, je v pľojekte navrhnuté zrea|izovať z novej
rozvodnej spojovacej skrine RS. Skriňu RS je potrebné osadiť tak, aby prívodné káble
bolo moŽné presmerovat'z jestvujúceho rozvádzača Čslpc do tejto skrine, kde sa
káble cez vhodné spojky predlžia káblami rovnakého typu aŽ do rozvádzaéa RHLPG
preloŽenej Čsrpc. V prípade, Že pnvodĺé alebo dátové káble nebu de možné z
dôvodu nedostatočnej dÍzky resp' nemoŽnosti zaspojkovania predĺziť, bude potľebná
ich qfmena od bodu napojenia.

so 04 - Prípojka NN

- pľe autoumyváľeň je navrhnutá ako samostatný rl"ývod z jestvujúcej rozpojovacej a
istiacej skrine PRIS3 č' 310902 osadenej v zelenom páse oproti kiosku ČspL. Pre
prípojku NN je navľhnutý kábel NAYY-J 4x35 mmz.

- Meranie spotreby elektrickej energie pre objekt So 02 je navrhnuté z.realizovať v
novom elektromeľovom rozvádzači RE2. Elektromerový rozvádzač RE2 sa osadí v
blízkosti autoumyváme, na pozemku investora.

so 05 - Vonkajší vodovod

- Zásobovaná vodou bude pľostredníctvom navrhovaného vonkajšieho rozvodu vody,
napojeného na exisfujúci areálový ľozvod.

- Rozvod vody HDPE, PE 100 DN25 - 30,8 m.

Stavebné povolenie na stavebný objekt so 06 _ odlučovač ľopných lĺĹtok a vonkajšia
kanrlizĺ{cia bude vydávané na základe samostatnej projektovej dokumentácie vydáva
špeciálny stavebný úľad pre vodné stavby _ okĺesný úrad Šaľa, odbor staľostlivosti o Životné
prostredie.

Pľe uskutočnenie stavby sa uľčujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podl'a projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní,

ktoru vypracoval Ing. arch' Štefan Mtiller,.autorizovaný architekt *1036 AA+, a + office
s.r.o., Cerešňová 606/9, 925 28 Pusté Uľany. oveľená projektová dokumentácia je
pľílohou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú bŕ vykonané
bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Stavba bude uskutočnená v súlade
s podmienkami rozhodnutia o umiestnení stavby vydaného Mestom Šal'a pod

c
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č. 27286l202l/sul|665 dŕn 19.05.202l, ktoré sa stalo pľávoplatným a vykonateľným
dňa 0l .07 .202I.

2. Podl'a $ 75 ods, l' stavebného zákona stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy
stavby na dotknutých pozemkoch právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou
vykonávať geodetické a kartogľafické činnosti a autonzaéné overenie vybraných
geodetických a kaľtografických činností autorizovaným geodetom a kartogľafom.
Vytýčenie stavby bude zabezpečené v súlade s podmienkami uvedenýmí v rozhodnutí
o umiestnení stavby.

3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodľŽiavat'pľedpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zanadení, najmä vyhlášky č,. t47/2013 Z.z.,ktorou sa ustanovujú podrobnosti
na zaistenie bezpečnosti a ochľany zdravia pľi stavebných ptácach a prácach s nimi
súvisiacich a podrobnosti o odbornej spÔsobilosti na výkon niektoých pracovných
činností a dbat'na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

4. Pri uskutočňovaní stavby musia byt dodrŽané príslušné ustanovenia $ 43d aŽ $ 43i
stavebného zál<ona a vyhlášky č' 532/2002 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 nonny'

5' Stavba bude ukončená najneskôr do dvoch ľokov po právoplatnosti tohto
ľozhodnutia'

6' Celkorný odhadovaný rozpočtoqý nráklad stavby je cca 70'000,- EUR'

7 - Stavba bude uskutočňovaná dodávatel'sky, dodávateľ stavby bude určený vo v'ýbeľovom
konaní. Dodávatel' stavby musí zabezpečiť vedenie uskutočňovania stavby
stavbyvedúcim. Stavebník je povinný podl'a $ 62 ods. l. písm. d) stavebného zákona
oznámit' zhotovitel'a stavby (názov a adresu /sídlo/) stavebnému úradu do 15 dní
po skončení výberového konania.

8. Pripojenie na inŽinierske siete:
odvod splaškových vôd:
- objekt sa napojí na verejnú kanalizáciu cez exisfujúcu kanalizačnú prípojku, ktoru tvorí

úsek od pÔvodnej kanalizačnej šachty RŠ po bod napojenia na verejnú kanalizáciu'
- odpadové vody z autoumyváme /So 02i budú po pľečistení v odlučovači ropných látok

Sepurator BLUE 3, ktorého súčasťou je aj dočistbvací sorbčný odlučovač ľopných látok

Puľasorb, odvádzane do verejnej kanalizácie'
- objekt So 01 sa nenapája na areálový kanalizačný rozvod.
- DaŽďové vody zo stľiech oboch pozemných objektov budú odvedené strešnými zvodmi

vol'ne na teľén.

zásobovanie vodou:
- objekt So 0t sanenapájana areálovývodovod.
- Zaiadenie So 02 _ autoumyvárne bude zásobované vodou prostredníctvom navrhovaného

vonkajšieho rozvodu vody, napojeného na existujúci areálový rozvod. Pľed vstupom do

objektu bude vodovodné potrubie prechádzat'navrhovanou vodomernou šachtou, v ktoľej

bude umiestnený podružný vodomer.
- Na meranie celkovej spotreby vody bude aj naďalej slúžit'existujúci vodomer, umiestnený

v existujúcej vodomemej šachte VŠ.

)-ž
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- RozvoĺJ vody HDPE' PE l00 DN25 - 30'8m.
NN ľozvody:
- Elektrická káblová prípojka (objekt So 04) pre autoumyváreň je v projekte navrhnutá ako

samostatný vývod z jestvujúcej ľozpojovacej a istiacej skľine PRIS3 é.310902 osadenej v
zelenom páse oproti kiosku Čspĺ-. Pľe prípojku NN je navľhnutý kábel NAYY_J
4x35mm2.

Predíženie dátovych a NN ľozvodov čSLPG:
- bude z podruŽného rozvádzača jestvujúcei ČsLľc určenej na demontáŽ, do tozvádzača

RHLPG preloŽenej ČSLpG, je v pľojekte navrhnuté zrea|izovať z novej rozvodnej
spojovacej skrine RS.

9. VŠetky inštalačné práce musia uskutočňovat'odborní pracovníci'

l0. Podmienky dotknutých orgánov a iné podmienky:

Pred uskutočnením zemných prác stavebník zabezpečí vytyčenie podzemných vedení
inžinieľskych sietí v mieste stavby a jej pľípojok ich správcami' Pri kolízii s dmito
vedeniami je stavcbník povinný ich pľed zač,atím stavebných prác preložiť navlastné
nákIady.

okresné riaditel'stvo Hasičského a záchľannóho zboru v Nitre. S riešením protipožiamej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.
. Stanovisko č. ORHZ_NR- 2021/00014l-002 zo dňa 09.03.2021.

Mv sR okresné riaditel'stv o PZ v Šali, okľesný dopľavný inšpektoľát
' Súhlasí s umiestnením predmetnej stavby tak ako bolo v predloŽenej projektovej

dokumentácii.
' Stanovisko pod č. ORPZ-SA-OPDP52-3 -0l9/202l zo dňa 15.07.202l.

okľesný úľad Šal'a, odbor staľostlivosti o životné pľostľedie
' Navrhovaná činnost' ,,SamoobsluŽná umyvareň automobilov a premiestnenie čerpacej

LPc stanice" na základe údajov uvedených v projektovej dokumentácii, ktoru
v1pľacovala spoločnost' a_{-office s'r.o''' ČereŠňová 60619, 925 28 Puste Ul'any'
geneľálnym projektantom lrrg. Arch. Štefan Miiller, je zanďená do Zoznamu
nawhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvtl na Životné prostredie
podľa prílohy č. 8, kapitola 9' Infraštruktura, položka 14 apoložka 16 zétkona č. 24/2006
Z.z.

' Zdôvodu, Že navrhovaná činnosť nedosahuje parametľe uvedené vprílohe č. 8 zákona č.
24/2006 Z.z. nie je predmetom zisťovacieho konania a povinného hodnotenia.
Navľhovaná činnosť nie je potľebné posudzovať podľa ziíkona č. 2412006 Z.z.

' Záväzné stanovisko č. oU-SA-oszP-2O2l/0O|687-2 zo dňa |7.02.202|.

Vvjadrenie nodl'a $ 28 ods. 1 ziĺkona č. 364/2004 Z.z. o vodách:
' Z hl'adiska ochĺany vodných pomeľov s predloŽenou projektovou dokumentáciou

súhlasíme za nasledujúcich podmienok:
' Počas uskutočnenia stavby bude stavebník dodržiavať ustanovenia vodného zĺĺkona tak,

aby nemohlo dôjsť k znečisteniu powchových a podzemných vôd.
' So 06 - je vodná stavba,
' na uskutočnenie tejto vodnej stavby je potrebné povolenie podl'a {i 26 vodného zákona.

Stavebník požiada správny oľgĺĺn o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby a ku Žiadosti
priloŽí poŽadované doklady'

\
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. Podl'a ust. $ 38 vodného zákona ntr v)ĺpťršt'anic prielnvseln-ých odpadových vôcl alebo
osobitných vôd s obsahom prioritných látok, prioritných nebezpečných látok uvedených
v ZOZNAME II prílohy č' 1 vodného zákona a ďalších znečist'ujúcich látok uvedených
vZOZNAME III prílohy č. l vodného zákona ilo veľejnej kanalizácíe je potrebne
povtllenie oľgánu štátnej vodnej správy. oľgán štátnej vodnej správy povolí takéto
vypúšťanie, ak Žíadate|' preukáŽe, Že pn ich vypúšťaní sa nepoškodí stoková sieť
a čistiareň odpadových vÔd a neohrozí sa zdľavie Zamestnancov pri ich prevádzkovaní,
neohľozí sa prevádzka ČoV, spracovanie kalu a jeho ďalšic vyuŽitie a nepľekročia sa
prípustné hoĺlnoty znečistenia určené pľe vypúšťanie odpadových vôd z verejnej
kanalizácie a neovplyvnia sa kvalitatívne ciele.

. Žíadosť o vypúšt'anie odpadových vôd do verejnej kanalizácie predloŽte na tunajŠí úrad
spolu so Žiadostbu o vydanie stavebného povolenia v prípade, Že odpadové vody, ktoré
budú vypúšt'ané kanalizačnou prípojkou do verejnej kana|izácie budú obsahovať prioritné
látky, prioritné nebezpečné látky uvedene v ZOZNAME II prílohy č. l vodného zákona
a ďalšie znečist'ujúce látky uvedené v ZoZNAME III prílohy č. l vodného zákona.

' ĎaBí stupeň projektovej dokumentácíe poŽadujeme pĺedloŽiť na vyjadrenie.
. Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy v zmysle

ustanovení zĺú<ona o vodách a nie je rozhodnutím podl'a predpisov o správnom konaní.
' Zátvdzné stanovisko č. oU-SA-osZP-2an/001778-2 zo dťn25.02.202l.

Vyiadrenie z hl'adiska odpadové|ro hospodárstva:. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní poviĺrnosti podl'a $ 14 zákona
o odpadoch - Povinnosti drŽiteľa odpadu (v anysle $ 77 ods. 2 zákona o odpadoch je
pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stavebných prácach zodpovedná právnická osoba
alebo ýzická osoba - podnikateľ, pre ktoru sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú).

. orgány štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle $ 99 ods' 1 písm. b) bod 5

zákona o odpadoch sa vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní, je potrebné
predloŽit'doklad o naloŽení so vzniknutými odpadmi.

. Do&Žať všetky podmienky vyjadrenia pod č' oU-SA-oSZP-2o2l/00lI26-2-or. zo dňa
26.01.202t.

Vviadrenie oľgánrr štátnej správy ochrany príľody a kľajinv:
. Podl'a v}pracovanej projektovanej dokumentácie ,,potrebný je výrub l ks vzrastlého

ihličnatého stromu, ktoý stojí na mieste budúcej autoumyvárne.
. S realizáciou stavby nesmú byt dotknuté zakázané činnosti vo vďahu ku chľáneným

druhom podľa $ 35 zĺíkona o ochľane prírody a krajiny,
. Podľa $35 ods. 6 zékona o ochľane prírody a krajiny je potrebné nájdené Živočíchy

odovzdat' odbornej organizácii ochľany prírody Šop sn S-CHKO Ponitrie a CHKO
Dunajské luhy, Korzo Bélu Bartóka789l3,929 0l Dunajská Streda (tel. 03l 55| 6229),

. Podľa $ 47 ods. l zŕkona o ochĺane prírody a kĺajiny sa zakazuje poškodzovať a ničiť
dreviny, z toho dÔvodu stavebné práce u blízko rastucich drevín vykonať tak, aby nedošlo
k poškodzovaniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí.

. Ni \^ýŤub drevín, v súvislosti so stavbou, je potrebný súhlas od Mesta Šal'a, v súlade s $
47 ods. 3 zákona o ochľane prírody a krajiny'

Upozornenie pre investora a príslušný stavebný úrad:
. Chránené, ako aj iné druhy živočíchov, ktoré by mohli pn realízácii akýchkol'vek

stavebných prácach uviaznut' bez moŽnosti samovoľného úniku, je potľebné preniesť

mimo staveniska,. Na výrub existujúcich drevín rastucich mimo les, v súvislosti so stavbou, sa vyŽaduje

súhlas (rozhodnutie) Mesta Šaľa ( vintraviláne obce) vsúlade s $ 47 ods.3,4 a5 zátkona
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oochľane prírody akrajiny a $ 17 vyhláŠky MŽP SR č. z4/2OO3, ktorou sa vykonávq
zétkon č,' 54312002 Z.z. o ochĺane prírody a krajiny,
Právoplatné rozhodnutie, ktorým sa dáva súhlas na výrub drevín, je potrebné doručiť
stavebnému úradu.
Podl'a $ 9 ods' 4 zákona o ochľane prírody a krajiny je oľgán verejnej správy, príslušný na
konanie vo veci, obsahom záväzného stanoviska viazaný.
P,rĺll'a .\ r03 ĺrĺlc S zÁL-nnn o ochrane nrír,r.lrr rr L'',ri ln orgán verejnej spÍávy, ktoľý vcdie
konanie o veci, ktorou môŽu byt'dotknute záujmy ochrany prírody a krajiny, mÔŽe o veci
rozhodnút' najskôr po tom, ako mu bolo doručené rozhodnutie orgánu ochrany prírody
o vydaní alebo nevydaní súhlasu alebo povolení alebo nepovolenĺ výnimky zo zákazu,
odbome stanovisko alebo zéyäzné stanovisko, ak sa podľa tohto zákonavyŽaduje.

' Podl'a $ l03 ods.6 zákona oochľane prírody akĺajiny: orgán verejnej správy môže
schváliť, povoliť alebo odsúhlasit'plán alebo projekt, ktoým môŽu byt dotknuté ztĺujmy
ochľany prírody a krajiny, len na zélk|ade zátv'azného stanoviska, v ktorom orgán ochrany
prírody vyjadn súhlas s návľhom plánu alebo projektu, ak sa vydanie záväzneho
stanoviska podl'a tohto zákona vyžaduje a v prípade pľojektu, ktonjrrn mÔŽu bý dotknuté
záujmy ochrany prírody a kĺajiny, len na základe vydaného súhlasu alebo povolenej
výnimky zo zákazu, ak sa podl'a tohto zákonavyŽaduju, ustanovenie $ 9 ods. 4 týmto nie
je dotknuté.

' Záv'á'zné stanovisko pod č. oU_SA-oSZP-202l/00l159-2 zo dňa 25.0l.202l.

Stanovisko Štátnej správy ochrany ovzduŠia:
' Stavbou nevznikne noý zdľoj znečistbvania ovzdušia. objekt, ktorého súčasťou je

predmetná stavba je začlenený ako stredný zdroj a kategorízovaný podľa prílohy č. l
vyhlášky č;' 4I0/20l2 Z.z. ktorou sa vykonávajĺl niektoré ustanovenia zákona o ovzduší
v znení neskorších predpisov, nasledovne:

' 4. chemický priemysel.
' 4.40.02 Čerpacie stanice benzínu podľa pľojektovaného ročného obratu alebo skutočného

ročného obratu > l00 m3 za rok.
' Pre zdroj budú aj po realizácii predmetnej stavby nad'alej platit'povinnosti vyplývajúce

z práxnych pľedpisov na úseku ochĺany ovzdušia.
' Záväzné stanovisko pod č. oU-sA-oSzP-202l/001I97-002 zo dňa22.01.202L

okľesný úľad Šal'a, Pozemkový a lesný odbor
' Pokial' pri výstavbe dôjde k ďalšiemu zŕtberu poľnohospodrĺrskej pôdy, upozorňujeme

stavebníka, Že musí postupovať podľa $ l7 zakona č.220/2004 Z.z. v opačnom prípade sa
dopustí správneho delikfu $ 26 zŕl<oĺačl.22012004 Z.z.

' Záväzne stanovisko č. oU-sA-PLo-202l/00206a-002 zo dňa 10'03.202l.

okľesný úrad šal'a, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
' Dodržať podmienky zív'azného stanoviska č. oU-SA-oCDPIo202l/00l983-S zo dňa

02.03.202t.

Západoslovenská vodáľenská spoločnosť a. s.
S pripojením na verejný vodovod cez existujúcu vodovodnú prípojku súhlasíme za
nasledovných podmienok:
Vyjadľenie vodovod:
' Nová vodovodná prípojka sa nenawhuje, bude vyuŽitá existujúca vodovodná prípojka

tech. Č. odberu:300o6-3830, Evid. č. odberu: 30603830, s existujúcim vodomeľom, jedná
sa rozšírenie areálových rozvodov'

' Spôsob určenia dodaného mnoŽstva vody: určen;im meradlom _ existujúcim vodomerom
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prevádzkovateľa verejného vodovodu umiestneným v existujúcej vodornemej Šachte.
V zmysle $27 ods.7 zákona 442/2002 Z.z. je zakázané pľepojit' rozvody z vlastneho
zdroja vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na veľejný vodovod alebo s veľejným
vodovodom.
Vodu pre poŽiame účely zverejného vodovodu negarantujeme' Ako prevádzkovatel'
verejného vodovodu podl'a $ l5, ods' 7, písm. t) zákona č. 442/2002 Z'z., musime umoŽnit'
prístup k verejnému vodovodu a odber z neho hasičským jednotkám pri poŽiamom zásahu
cez svoje exisfujúce zariadenia, v ľámci existujúcich kapacitných možností týchto
zanadeni a verejného vodovodu.

Vyjadrenie kanalizácia:
S odvádzaním splaškov'-ých odpadových vôd do verejnej kanalizácie cez existujúcu
kanalizačnú prípojku súhlasíme za nasledovných podmienok:
' Kanalizačná prípojka sa nenavrhuje, tech. č. odberu: 30006-3830, Evid. č. odberu:

30603830.
. Do verejnej kanalizácie budú odvádzané splaškové odpadové vody z exisfujúceho areálu

a technologické vody Z procesu autoumyváme. Technologické vody z procesu
autoumyváme budú predčistené v oRL.. ZaoRL ešte pred sútokom s tľasou splaškových vôd bude ziadenärevíznašachta RŠl, za
účelom odoberania vzoriek vypúšťaných odpadoých vôd z nawhovaného predčistiaceho
zanadenia., Zachytený obsah oRL je zakázarlé vypúšťať do verejnej kanalizácie. Na Likvidáciu
odpadu z oRL Žiadame zabezpeč,ĺť a ku kolaudácii stavby predloŽit' zmluvu s oprávnenou
organizáciou s licenciou na likvidáciu.

' DodrŽať všetky podmienky vyjadrenia č).178641202l zo dňa 09.o4.202l.

Západoslovenská distribučná, a. s. Bľatislava
' Ziadame umiestniť RE vedľa SR 3l0902 a prepracovať v PD.
' Hlavný istič žiadame dimenzovať k poŽadovanému výkonu podľa zmluvy PRI.

s chaľakteľistikou B,
' žíadame zabezpečiť plombovateľnosť nemcraných častĺ v elektromero v om rozv ádzači,
. meranie spotreby el. eneľgie Žiadame umiestniť na verejne prístupne miesto na hĺanici

pozemku a doporučujeme pouŽit' celoplastový elektromerový tozvádzač podľa platných
štandardov Západoslovenská distribučná, a.s.,

. v pľípade potreby úpravy a preložky jestvujúcich distribučných zariadení Žiadame
postupovať podl'a ustanovení zžkona é. 25 I /2012 o energetike $ 45,

. Ak v záujmovom území prichádza k styku s podzemnými vedeniami žiadame podzemné
zariadenie vytýš:lť, ýkopové práce rea|izovat'ručne, dodľŽať sTN 73 6005. Vytýčenie
podzemných vedení v majetku spoločnosti Západoslovenská distríbučná, ä.S.,

nachádzajúcich sa v trase planovanej stavby, si môŽete objednať u Tímu sietbých služieb
VNsNNJuh.. Realizáciou povolených prác nesmie byt' narušená stabilita existujúcich podperných
bodov vedenia wátane uzemňovacej sustavy. Každé prípadné narušenie zariadenia je
potrebné bezodkladne hlásit'na poruchovu linku spoločnosti Západoslovenská distribučná

'ä.S'' V prípade poheby úpravy a preložky jestvujúcich distľibučných zariadení Žiadame
postupovať podľa ustanovení zĺákona i.251/2012 o energetike $45,. Žiadame rešpektovat' všetky exisfujúce energetické zaľiadenia a ich ocfuanne pásma
v zmysle $ 43 Zákona o energetike č.25|/202l Z.z, v znení neskorších predpisov,

: V prípade Že pri výstavbe dôjde k prácam v ochĺannom pásme VN a WN vedenia a budú
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sa V ňom pohybovat' osoby, mechanizmy VykonáVajúce práce súvisiace so stavebný1i
prácami na stavbe, žiadame Vás o dodľŽanie ustanovení $ 43 (oboznámenie) o pravidlácft
bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia,
Zadetallne technické rieŠenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.
DodržaÍ'všetky podmienky stanoviska č. cD l4728l20zl zo dňa 18.03'20zl.

sPP _ distribúcia, a's' Bľatislava
' Y záujmovom území samostatnej stavby sa plynárenské zariadenia v správe SPP -

distribúcia a's. nenachádzajú.
' DodrŽat' vŠetky vŠeobecne podmienky vyjadrenia č' TD/NS/0l70l202|lAn zo dňa

t1.03.202r.

OTNS, a.s.
' V predmetnom záujmovom území danej stavby sa nenacháĺlza podzemná siet' spoločnosti

SWAN, a's. ani Benestry či Profi-NETWoRK Slovakia, a.s. a súhlasíme bez
pripomienok.

' Vyjadrenie č.6831202l zo dňa25.02.202l.

Menert_therm s.r.o. Šal'a
' V danej lokalite kde bude realizovať stavba sa nenachádzajú tepelné siete, ktoré sú

k dnešnému dňu v správe našej spoločnosti.
' Vyjadrenie č. 38/202l zo dŕn23.02.202l.

MeT Šal'a, spol. s.r.o.
' V predmetnom záujmovom území ku dňu zaslania Vašej Žiadosti sa nenachádzajú

teplovodne rozvody v našej správe.
' Vyjadrenie č' 65/202l/PI zo dňa02.03'202l.

Slovak Telekom, a.s. Bratislava
' Na deťtnovanom uzemí nedôjde do styku so siet'ami elektronických komunikácií

spoločnosti.
' Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č:' 6612109573 zo dňa06.04.202l.

Michlovský, spol. s r.o. Piešt'any /ORANGE sLovENSKo a.s./. Dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa orange Slovensko a.s' Metodova 8, 82l 08
Bratislava

- Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uloŽené HDPE
trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Udaje o techníckom stave a počte
HDPE poskýneme po zdôvodnenej potľebe pri vytýčení trasy.. Pri projektovaní stavieb dodrŽať priestorovú normu sTN 736005 a ustanovenia zákona o
elektronických komunikáciách č. 35l/20ll Z.z. o ochĺane sieti a zariadení. Pri krížení
sieti, tesných súbehoch, prĺ budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokial'
nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené
práce výstavbou na ochrane TKZ a pľekládky trasy riešiť samostatným projektom
odsúhlasen1ým na orange Slovensko, a.s.' Mechanická ochrana a prekládky budú
realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ orange
vykoná na zĺáklade územného rozhodnutia a '' Zmluvy o preložke '' so spoločnost'ou
orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v
ochrannom pasme optickej trasy oznámiť správcoviPTZ.. Upozorňujeme, že:. Vo vašom záujmovom izemi, resp. v trasách orange Slovensko a.s.' sa môžu nachádzať
T|(Z iných prevádzkovateľov' Rádiokomunikačné stavby orange Slovensko a el.
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pľíptliky ktr nínt' nie sú pľetlnlctĺrm ttlhĺr vyjadľenia.
Ďaiej pri akýclrkol'vek prácaclr. ktorýnli môŽu bý ohrozené alebo poškodené PTZ, ste
povinný vykonať všetky objektívne účinné oohĺanné opatľenia najmä t:i/m, Že
zabezpeč,ite:
Pĺed zač,atím zemných ptác výýéenie a vyznačenie polohy PTZ pnamo na povrchu
teľénu objednat'u správcu PTZ I vyznačenie podzemnej trasy si prevedíe objednávateľ
farbou alebo kolíkmi /
Preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a
vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pľacovníkov vykonávajúcich zemné práce na
moŽnú poloh-ovu odchýlku +,- 30 cm skutočného uloŽeniaPTZ od vyznačenej polohy na
povľchu terénu' aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zanadeni pracovali s
najväčšou opatmosťou a bezpodmienečne nepouŽívali nevhodné náradie (n'a!r. hlbiace
stľoje) vo vzdialenosti najmenej l m ( v ochľarurom pásme l,5 m) na každú stranu od
vyznačenej polohy PTZ,
Dodržanie zátkans prechitdzania t'ažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti
mechanickému poškodeniu nad optickou trasou dodrŽanie zŕtkanl skládok a budovania
zaiadení, ktoré by znemoŽňovali prístup kPTZ.
Súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
Aby od-kryté časti PTZ bo|i riadne zabezpečené proti prevysu' ohrozeniu a poškodeniu
nepovolanou osobou.
Préd zahmom pľeviest' zhutnenie zeniny pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a
značenie (zát'ĺytové dosky, folia, markery)
Aby bezodkladne oznámili kaŽdé poškodenie PTZ .

ovéľenie výškového a stľanového uloŽenia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že
nezodpovedžlmezazmeny priestorového uloŽenia PTZ vykonanébeznášho vedomia),
Pred Žĺĺhmom obnaŽených miest PTZ pnzvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude
vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a
spľávcu PTZ.
Ňedodržanie podmienok ochĺany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením
právnej povinnosti podľa $ 66 zákona č' 35l/20lr\ aTZ.
DodrŽať podmienky vyjadrenie č' BA - 07lll202l zo dňa 28.02.202l.

SALAMON INTERNET, s.ľ.o.
' Nedôjde do styku s STI spoločnosti SALAMON INTERNET, s-ro.
. Existujúce telekomunikačné zariadenia a infľaŠtruktura sú chránené ochranným pásmom

($68 zákona č. 35lĺ2O1t Z.z.) azároveňje potrebné dodrŽat' ustanovenia $ 65 zákona č.

35v2ul Z.z. o ochrane proti rušeniu.
. V zmysle $ ó6 ods. 7 zákona c. 35tl20tl Z.z. o elektronických komunikáciách sa do

projektrr stavby musí zakresliť priebeh všetkých zaňadení v mieste stavby. Za splnenie

tejto povinnosti zodpovedá projektant.
' DodrŽať všetky podmienky vyjadrenia č. Sb 2214082 zo dia0l'.03.202l.

CableNet s.ľ.o. /SBD Sal'a/
' V bezprostrednej blizkosti pľedmetného záujmového územia sa nachádzajú poĺlzemne

opticke a metalňké vedenĺďkáblového distľibučného systému SBD Šal'a. Ztoho dôvodu
Žiadame, aby ste v predmetnom území dodľŽali súbehy sietí v súlade s STN 73 6005.

. Pľed začatim akýchkoľvek výkopových prác je potrebné siete výýčít'. Vytyčovanie treba

dohodnúť vopľed na tel. č. 0903 725 345.
. V ochľannom pásme našich káblov povol'ujeme rnýhradne ručný výkop' Pri odkrytí našich

káblov Vás Žiadame o ich zabezpečenie proti poškodeniu. Následne je potrebné uviesť

tieto káble do pôvodného stavu, teda uloŽiť ich do pieskového lôžka, zakrý zákrytovou
tehlou a ÚstraŽnou foliou oranžovej farby' Rovnako je potrebné, aby ste nás vopred

kontaktovali aj pred opätovným zásypom našich káblom.
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DodrŽat' všetky podmienky vyjadrenia zo día 17.02.2021

UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
' U predmetnej stavby dôjde k styku so sietbu UPC podľa zákľesu evid. č. 4O7/2O2l
' Pred zahájením stavby je potrebné zabezpečit'u UPC vytýčenie dotknutej siete.. V ochrannom pásme káblov lm na obidve strany vykonávať ručný vykop.. DodľŽať všetky podmienky vyjadrenia zo dňa 19.O7.2o2l.

HEIZER OPTIK spol. s ľ.o.
' V záujmovom území neprichádza k styku s vedeniami a zariadeniami telekomunikačnej

siete.
' Vyjadrenie zo dňa24.02.202l'

Slovanet, a.s.
' V lokalite stavby sa nenachádzajúpodzemné inŽinierske siete spoločnosti Slovanet a.s.' Vyjadľenie č' VYJ 059/2lexzo dňa z4.a2'202l

TÚv sÚD Slovakia s.r.o.' Bľatislava
' V schválenej konštrukčnej dokumentácii a v predpisoch použitých pri návrhu

aposudzovaní zariadenia nedôjde kzmenám ovplyvňujúcim bezpečnosť posudzovaného
zariadenia.

' Budú dodrŽiavané ustanovenia vyhlríšky MPSVR SR č. 508/20O9 Z'z. v znení neskorších
predpisov, legislatívne predpisy, technické norTny tu uvedené.

' Zanadenie môŽe byt' prevädzkované len na základe vykonanej úradnej skúšky.
' DodľŽať vŠetky podmienky odborného stanoviska s ev. č. 716503 |487/2ol2|lETlos/A

zo dňa 12.03.202I.

Technická inšpekcia, a.s.
' DodrŽať všetky podmienky odborného stanoviska k projektovej dokumentácii stavby

č. l00l/4/202l zo dňa 16'03.202l.

Mesto Sal'a, referát životného prostľedia
' Pri ýkopových prácach je potľebné dbat' na to, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu

koreňových sústav drevín, ktoré rastu v blízkosti hasy siete.
' zárydzné stanovisko č.323381202l/oSaKČ/337I zo dňa 05.08'202l.
' záväznéstanovisko č). 2897/202llosaKČ/l46! zo dŕla 04.B.2a21.

Mesto Šaľa, ľeferát dopravy a technických činností
' Referát dopravy a technických činností T'hlasí so stavbou pľe územné a stavebné konanie' záľy'd'zné stanovisko č.5086/z02llosaKČ/l689 zo dňa O8.O4.2o2|'

Mesto Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností
' Po preskúmaní predloženej projektovej dokumentácie vydáva nasledovné zátväzné

stanovisko a súhlasí s investičnou činnostbu, podľa projektovej dokumentácie.. Vyjadreni e š:. 12463 losaKČ/2o2 l / 17 02 zo dťta og.o4.iozt.

ĎaEie podmienkv stavebného úradu:
' Dažďové vody z navľhovaných objektov budú odvedené len na pozemok stavebníka.' Stavebný materiál a zariadenie staveniska budú umiestnene len na pozemku vo vlastníctve

stavebníka, resp. na prenajatom pozemku'

9.J
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' Preĺl výjazdom vozidiel a ostatných mechanizmov Zo staveniska na verejné komunikácie,
budú tieto očistené tak, aby nedochádzalo k znečíst'ovaniu komunikácie, v pľípade
znečistenia komunikácie stavebníci zabezpečía jej očistenie na vlastné náklady' Súčasne
bude dodrŽané VZN mesta Šal'a v platnom znení o nakladaní 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 - vyjadreníe okresného úradu Šal'a, odboru starostlivosti o Životné
prostredie.

. Stavebník je povinný dodrŽať opatrenia vyp|yvajirce z projektu pľotipoŽiarnej bezpečnosti
stavby. Ich splnenie preukáŽe pri kolaudácii stavby.

. Stavebník zabezpeči, aby sa počas realizácie minimalizovali negatívne vplyvy na okolie a
Životné prostľedie a v plnom ľozsahu bude znášať prípadné škody spôsobené stavebnou

činnosťou.

ll. Stavebník ku kolaudácii pľedloží doklady o overení vhodných stavebných výľobkov.
Na uskutočneníe stavby moŽno pouŽit' iba stavebný výĺobok, ktorý je podľa osobitných
predpisov vhodný na pouŽitie v stavbe na zamýšľaný účel. Tieto doklady sú súčasťou
dokumentácie uloŽenej na stavbe.

l2. Stavebník je povinný oznámit' stavebnému úradu termín začatia stavby.

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

14' Stavebník je povinný zabezpeéiť, aby výstavbou čo najmenej rušil uŽívanie susedných
pozemkov a stavieb a aby vykonanými prácami nevznikli škody, ktoľým možno zabránit'.
Prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstrríniť na vlastné náklady.

15' Stavebník je povinný od prvého dňa prípravných prác až po ukončenie stavebných prác
viesť stavebný denník, ktoý je súčasťou dokumentácie uloŽenej na stavenisku. Stavebný
denník predloží ku kolaudácii stavby.

ló. Dokončenú stavbul prípadne jej čast' spôsobilú na samostatné užívanie, možno
uživať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

17. Stavebník všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená, je povinný plniť a
po doručení tohto povolenia ich brať na vedomie s tým, že sa ich plniť zavdzuje.

Účastníci konania:
G & G, s.r.o., GG BUILDING' s.ľ'o.' MUDr. Jozef Csípák, Marian Nagy, Zsolt Szarka,

Darina Szaľková, Miľoslav Forľó, Duslo, a.s., LEVI mont s.Í.o', Csaba Horváth, Július Pápay,

Tibor Kovács, Jozef Drozd' Annamária Dľozdová, Maľcel Jakubjak, Martin Náčin, Miroslava
Náčinová Skolodová, Mgr. Anna combíková, Ing' Gabriel Koller, Pavol Sinak, Ing. aľch'

Štefan Miiller, a + office s.r.o', Mesto Šaľa

V priebehu stavebného konania námietky účastníkov konania neboli vznesené. Pripomienky

dotknutých orgánov sú zohľadnené v podmienkach stavebného povolenia.

Stavebné povolenie stratí platnost', ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia

právoplatnosti nebude stavba zač,atá.

Stnvba nesmie byt' začatá' Pokial' stavebné povolcnic nenĺdobudne pľávoplatnost'

/$ 52 zákon a É.7ttÍ967 Zb. o správnom konaní (sprĺĹvny poľiadok) v zncni neskoršich

predpisov/.

Podl'a $ 70 stavebného zákona je stavebné povolen ie záľvilzné aj pre prrĺvnych nástupcov

konania.
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odôvodnenie:

Dňa09.06.202l podal stavebník Žíadost'o vydanie stavcbného povolenia na uvedenú stavbu;

týmto dňom bolo zaéaté stavebné konanie'
Na umiestnenie predmetnej stavby bolo vydané Mestom Šal'a územné rozhodnutie pod
č' 27286l20zl/sÍJl1665 dňa l9'05'202l, ktoľé sa stalo pľávoplatným a vykonateľným dňa
01,.47.2021.

Stavebný úrad oznámi| zaéatíe stavebneho konania všetk;ým známym účastníkom konania a

dotknutým orgánom a organizáciám' Stavebný úrad podl'a ustanovení $ 61 ods' 2 stavebného
zákona upustil od ústneho pojednávania a míestneho zisťovania' nakoľko pomery staveniska
mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé
posúdenie navrhovanej stavby' Zároveň stanovil lehotu 7 dní odo dňa doručenia tohto
oznámenia, v ktorej môŽu účastníci konania uplatnit' svoje námietky a pripomienky a

dotknuté orgány a or ganízáci e svoj e stanoviská.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloŽenú Žiadost' z hl'adísk
uvedených v $ 62 stavebného zákona a zistil, Že uskutočnením stavby nie sú ohĺozené záujmy
cfuánené stavebným zákonom, pľedpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými
pľedpismi, nie sú ohrozené zäujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené čí ohrozené práva
a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Stanoviská oznámili:
- okľesné riaditeľstvo Hasičského a záchĺanného zboru v Nitľe
_ MV SR okľesné riaditeľstvo PZ v Šali, okresný dopravný inšpektorát
- okľesný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o Životné prostredie
- okĺesný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor
- okesný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
- Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.
- Zélpadoslovenská distribučná, a. s. Bratislava
- SPP _ distribúcia, a.s. Bratislava
- OTNS, a.s.
- Menert-therm s.r.o. Šaľa
- MeT Šaľa, spol' s.ľ.o.
- Slovak Telekom, a.s. Bľatislava
- Michlovský spol. s r.o. Piešťany /oRANGE SLOVENSKO a.s'/
- SALAMON INTERNET, s.r.o.
- CableNet s.r.o. /SBD Šaľď
- UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
- HEIZER OPTIK spol. s r.o.
- Slovanet, a.s.
_ TÚV SÚD Slovakia s.r.o., Bratislava
- Technická inšpekcia, a.s.
- Mesto Šaľa, referát Životného prostredia
_ Mesto Šaľa, ľeferát dopravy a technických činností
- Mesto Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností

Stavebný úrad zaistil vzäjomný súlad pľedložených stanovísk dotknutých orgiánov a

orgaruzäcii požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov
a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a poŽiadavky
zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebník k Žiadosti predloŽil nasledovné doklady: projektovú dokumentáciu, ľozhodnutia,

é9oo
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stanoviská, vyjadrenia, súhlasy dotknutých orgánov a doklad o uhradení správneho poplatku.

Projektová dokumentácia stavby spÍňa vŠeobecné technické požiadavky na výstavlu a
podmienky územného ľozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby, námietky účastníkov v
konaní neboli vznesené.

Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoľé by bľánili vydaniu
stavebneho povolenia stavby' preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výľoku tohto
rozhodnutia.

Poučenie o odvolaní:
Podľa $ 53 a nasl. zákona č.7l/L967 Zb. o spľávnom konaní (správny poriadok) v znení
neskoľších pľedpisov, proti tomuto rozhodnutiu moŽno podať odvolanie (riadny opľavný
prostriedok), a to v lehote l5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa _ Mestský úrad, Nĺĺmestie Sv. Trojice č.7, g27 15 Šal'a
odvolacím orgánom je okresný úrad Nitra, odbor vystavby a bytovej politiky'
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opľavných prostriedkov preskrimatel'né správnym
súdom podl'a ustanovení Správneho súdneho poriadku (zrákon é.162/2015 Z.z.).

Poplatok:

Správny poplatok podľa zäkona č). l45/1995 Z- z. o spľávnych poplatkoch v zneni neskoľších
predpisov Položky 60 písm. g) podl'a pľedpokladaného rozpočtového nĺíkladu bol zaplatený
vo v'.ýške 200,- e dňa09.06.2o2I.

Pľílohy:
- overená projektová dokumentácia,
- štítok ,,Stavba povolená"

Doľučí sa:

účastníci (el' doručovanie)
1. G & G, s.ľ.o., Šafárikova č. 429, g24 0l Galanta _ EP
z. GG BUILDING, s.ľ.o., Šafrĺrikova 42g,g24 0l Galanta - EP
3' MUDr. Jozef Csipák,
4. Marian Nugy,
5. Zsolt Szarka,
6. Darina Szarková, '

7. Miroslav Forró,
8. Duslo, a.s., Adminishatívna budova ev. č. 1236,927 03 Saľa _ EP
9. LEVI mont s.r.o., HlavnéL2|l3l7g,927 0l Šaľa - EP
l0. Csaba Horváth,
l l. Július Pápay,
l2. Tibor Kovács,
l3. JozefDľozd,
14. Annamária Dľozdovrá'
15. Marcel Jakubjak,;
16. Martin Náčin'
|7. Miroslava Náčinová Skolodová,
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r8,
19.
20.
2t.
22.

Mgĺ. Anna Gombíková,
Ing. Gabriel Koller,
Pavol Sinak,
Ing. arch. Štefan Mtiller, a + oťfice s.r'o', Čereš ňová 60619, 925 z8 Pusté Ul'any

Mesto Šal'a, Nám' Sv. Trojice é'7,927 15 Šal'a

dotknuté orgány (el' doručovanie)
23' Kľajský pamíatkový úrad Nitľa, Námestie JánaPavla II. č. 8, 949 0l Nitra
24. oRHaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 l l Nitra
25' ľÚv sÚo Slovakia, s.r.o., pobočka Bratislava, Jašíkova 6,82l03 Bratislava
26' SPP_distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11 Bratislava
27. Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bľatislava
28' Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a's', oZ Galanta, Prázmaňa 4,927 01Šaľa
29. okesný úrad Šaľa, odboľ CD a PK, Hlavná 2/l,g27 0l Šaľa
30. oR PZ v Šdi, okresný dopravný inšpektorát, Staničná é. 23,927 0l Šal'a
3 l. okesný úrad Šaľa, odboistarostlivosti o životné pľostredie' Hlavná l,927 0l Šaľa
32. SALAMON INTERENT s'r.o., Partizánska 18, 927 0l Šaľa
33. Michlovský spol. s'r.o., Letná 796/9,92l 0l Piešťany
34' UPc BROADBAND sLovAKIA, s.r.o'' Ševčenkova 36, 85l 0l Bratislava
35' CableNet, s'r.o. SlnečnéL 535/19,924 01 Galanta
36. Slovak Telekom, a.s., BajkalskĹ}9,9l7 62 Bratislava
37. MsU Šaľa, referát investičných činností
38. MsÚ Šďa, referát dopravy a technických činností
39. MsÚ Šaľa, reťerát životného prostredia
- k spisu
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Mgr. Eva Lukačdvičová
"i

vedúca stavebného uradu
nazálilade Poverenia zo dňa 30.l l.2016


