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V Sali dňa 2l .07 '2a2|

ROZHODNUTIE
STAVEBNE POVOLENIE

Mesto Šal'a' ako špeciálny stavebný úrad príslušný podľa $ 3a, ods.4 zĺĺkona č. l35/19ól Zb.

o pozanných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskoľších predpisov, v nadväznosti

na $ l20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnoň plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný

zrákon) v zneni neskorších pľedpisov (ďalej len ,,stavebný zákon"), preskúmal'v stavebnom

konaní podľa $ 62 stavebného zĺĺkona Žiadosť o stavebné povolenie, ktoru dRa 02.t2.2020
podala spoločnosť

M&s GLoBTRADE, a.s., Komenského l0D, 974 0| Bansk'ĺ Bystrica, rčo: ĺĺ l71' 479,
ktoľú v konaní zastupuje Dušan Lempochneľ'

(ďalej len ''stavebník'') a na zĺĺklade tohto preskúmania, podľa $ 66 stavebného zákona,

v súlade s $ l0 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia

stavebného zäkonaavnadviiznostina$ 32,š46 a$47 zákona č.7lĺ1967 Zb.osprávnom
konaní v znení neskorších pľedpisov (ďalej len,,správny poriadok"),vydáva

stavebné povolenie
na stavbu

,rSamoobslužná autoumyváreň Šaľa, m. č- Veča"

pľe stavebný objekt

so 0l Spevnené plochy

(ďalej len "stavbď') na ul. Nitrianskej v Šali, mestská časť Veča, na pozemkoch registeľ "Co'

p*". e . 3882/t a 3884/1, s upraveným''vjazdom zo štátnej kpmunikácielĺ71 naul. Nitrianskej,

cez pozemky register "E" parc. é.256/š,3LO/2 a 640ĺ3 v Ĺatastľálnom území Šďa, na účely
zabezpečenia prístupu a parkovacích státí pre prevádzlcu autoumyvĺíme Š obchodno-

prevádzkov.ým obj ektom.

Dotknuté pozemky register "C" paľc. é.3882/1,388411 v k. ú. Šaľa sú vo vlastníctve Karola
Mikócziho a Márie Mikócziovej, obaja bytom
avnájme stavebníka (nájomná zmluva Nil zo dňa 06.10.2016, v'zmysle jej dodatkov
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a Zmluvy o postúpení práV a povinnosti Zo dňa 28.04.2020). Stavba je povolená v súlade

s nájomnou zmluvou.

Pozemky register "E" parc. č. 25615 a 640ĺ3 k' Ĺr' Šal'a, sú v správe Slovenského

pozemkár.,..li,l tiln,lr-r, ro ridlo* Bú,Jkova 3ó,8l7 _l i Brirtis}3t'3. p(}Zťl11trk rcgistcľ "E" parc' Č'

:to,'z t. ťr. S;ll'a.jc vo vlastníctve mesta Šal'a, p,, liilT}ťľalll skutkolé}rtl vyhĺltĺ.}rctlia stavby

budú pred1oŽene zmluvy o zriadení l'ecného bretnctt.t tl;l stri}vblt}tt elĺltkrrrrté pozenrky''

o umiestnení stavby mestom Šaľa pod

z2.O7 '}Oza. ktoľe Sa stalo právoplatným a

Stavba obsahuje:

so 0l Spevnené plochy
. Dotknuté úzernic búctc ĺlopľaĺ'tt* napĺlicné upravenýn vjirzdam na štátnu kotnurrikácirr

ti75 na ul. Nitr-ianskej v Šaii' m. t. Väča. projekt rieši aj vybudt'rvanie no','ých spevnených

plôch. VybtrĺJujťr .o *p.un",r.'plochy pre stavbu autoumyvárne' ploclra pre 5 umýlaciclr

bo*o". ptocha pre iarkovuni* - 5 státí pľe obchodno-pľevádzkový objekt, plocha

pľe vysávanie a 
_ostainú 

doplnkĺlvú činnosť _ ó ks, zrealizuje sa zvisle a vodorovné

äopráune značenie' Vo východnej a juŽnej časti aľeálu sa ponechá Široký zelený

zahávnený pás.
. Vybudovanie nových spevnených plÔch si vyŽiada vybúranie existujúcich štrkových

plÔch, ako aj vybúianie äxistujúcehochodnika pre zatrczpďenie bezbariérového prechodu

chodcov. Z dôvodu minimaiizovania stavebného zásahu a z využitia priestorových

možnosti bez zhoršenia dopravnej situácic v predrnetnom území sú smerovc oblúky

ľlavrlrnuté s polomerom R :7,0 m. Ptr vybudovanĺ spevnených plôclr sa clotknuté plochy

v potľebnom rozsahu spätne zahumusujú a zatrávnia'
. Spevnené plochy sú navrhnuté v priestore umývačky, komunikácia na vjazde bude

,ó ší.ko,, jazonéľro pruhtl 3,00 m s vodiacim pruŽkom ? x o,25 m' Vozovka

nu rp"un"nych plochách bude ako dláŽdená s krýom z betónovej zrimkovej dlazby hľ. 8CI

mm, do 3,5 t, v celkovej hrubke 500 mm, ohraničená cestnými obrubniknri, ktorá bucle

súčastou jednej veľkej zästavanej plochyo rozmeroch 148t m2.

. Spevnene ptoóny buáú ohranieene cestnými obrubníkmi a zelené plochy parkovými

obrubníkmi.. Chodníky pre peších budú upľavené v priestore vjazdu, budú z betónovej dlaŽby,

v miestaóh'precirodov bude obrubnik zní-Žený na úľoveň komunikácie pre pohodlný

prechod ĺmóuitnycľr. Súčasne budú vybavené vaľovným a signálnym pásom pre prechod

nevidiacich.

Na stavbu bolo vydané rozhodlrutie
č 33058/202aBUl944 (4108i2019) dňa

vykonateľným dňa l 4.08.2020.

podsyp z drveného kameniva fÍ. 4-8
podkladový betón

Spolu

Konštrukcia vozovky na chodníkoch:
betónová d|aŽba
podsyp z drveného kameniva fÍ. 4-8

podkladoý betón

Konštrukcia vozovky na dláŽdených parkovacich stojiskách:

betónovádlaŽba STN 73 613l_l
STN 73 ó126
sTN 73 6124

80 mm
40 mm

150 mm
m

min 500 mm

60 mm
40 mm

100 mm
min 100 mm

DL
Šp
BII

sTN 73 6l3l-1
sTN 73 6126
sTN 73 6124
sTN 73 6126

DL
Šp
BII

Šo:z cc
Spolu

vrstva zo štrkodrvy
min 300 mm

nestmelená
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Konštrukcia vozovky V mieste doľábanej vozovky pľe osadenie Zapusteného obrubníka:
asťaltový koberec stľednozrrurý _ modifikovaný ACo l l_I PBM 45/80-75 40 mm

sTN EN 13108-1
spojovací postrek z modifikovanej asfaltovej emulzie PS, CBP 0,50 kýmZ

STN 73 ól29
asfaltový betón hĺubý - modifikovaný ACĺ- 16-I PBM 45180-70 60 mm

STN EN 13IO8-I
spojovací postľek z modifikovanej asfaltovej emulzie PS, cBP 0,50 kým2

sTN 73 6129
podkladový betón B II 2l0 mm

STN 73 ól24
Spolu 310 mm

Vody z parkovacích stojísk budú prečistené cez odlučovač ropných látok (oRL
zaolejované)' odvodnenie pláneje riešené vyspádovaním vrstvy šjľkopiesku do pozdĺŽnej
drenáŽe, ktorá bude zaústená do uličného vpustu. Ako pozdÍŽna drenáž sä pouzijó
peďorovaná rurka PVC, DN 160' odvodnenie komunikácie a spevnených plôch budc
zabezpeč,ené priečnym apozdižnym sklonom, vody budú zvedenédo uličých vpustov.
Proti moŽným prienikom ropných látok do podloŽia budú spevnené plochy oästavných
státí opatrené hydroizoláciou z vysokohustotného polyetylénu (izolácia pioti vlhkósti,
radónu a ropných produktov).
Vnútroareálové spevnené plochy zabezpečia pľísfup k umývacím boxom, k obchodno-
prevádzkovému objektu s parkovaním a k priestorom pre vysávač a ostatnú doplnkovú
činnost'. Um]ývacia plocha v boxoch bude napojená na spevnené plochy, ohĺaničená
výškovým rozdielom a spádovaná do stredu. organizovanie dopravy bude jednosmeľná,
so spoločným vjazdom a výjazdom z areálu autoumyváľne.
Po vzájomnej dohode s účastníkmi konania a z dôvodu ochrany susedných nehnutel'ností
voči moŽným neŽiadúcim účinkom hluku, prachu príp. vizuálnemu kontaktu bude
vybudovaná po dĺzke SZ hranici a z časti SV branici a.éalu autoumyvárky murovaný plot
do v'ýšky 3,5 m z debniacich tvárnic.
Po l'avej strane areálu, pri parkoviskách sú z dôvodu ochľany susedného domového
plynového vedenia navrhnuté betónové palisády vo výške +0,20 m, hnibky 0,l5 m, aby
nedošlo k poškodeniu fasády priľahlých objektov a plynového vedenia na susednýcĹ
pozemkoch (parc. č. 3882/2, 3882/3, 3884/2 a 3884/3). Za betÓnovými palisádami sa
osadí dvojtyčové ocel'ové zábradlie výŠky l,l m, čím sa odsadia parkovacié státia od JZ
hĺanici areálu navzdialenost'l,65m, kde sa realizuje zelený zatrétvnený pás. oplotenie
azälbradlie sú povolené v stavebnom povolení pre autoumyváreň a obóhodno-
prevádzkoý objekt ako stavebný objekt,,Doplnkové prvky: oplotenie, zálbtadlie".

Stavebné povolenie na stavebné objekty So 02 Autoumyvĺíreň; So 03 obchodno_
preváózkový objekt; so 06 Pripojovací plynovod a odbemé plynové zariadenie;
so 07 Elektrická prípojka; Doplnkové,'prvky: oplotenie, zábradlie, na základe samostatnej
projektovej dokumentácie vydáva mesto Šaľa pod č.3l44'7ĺ20z|/suĺ825 (427o/2O2O) dňá
21.07.2021.

Stavebne povolenie na stayebnó objekľy ,,so 04 Pľípojka vocly" a ,,So 05 Pľípojka
kanalizácie a Čov" bolo vydané okresn1ým úradom Šaľä'-odbororn staľostlivosti o Živoiné
prostredie rozhodnutím pod č. ou_sA_os zP -2OT / Oa2307-0 l 0 dňa 08'06'202 1'
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Pľe uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

l. Stavba bude uskutočnená podl'a pľojektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní,

ktoru vypracoval Ing. Peter Žák, z-PxoJECT s'r'o., Prosiek l54, 03z 23 Liptovská
Sielnica, autorizovaný stavebný inŽinier, ev. č. 5962*Í2, ktorá je prílohou tohto

ľozhodnutia. Pľípadné zmeny nesmú byt' uskutočnené bezpredchádzajúceho
povolenia stavebného úľadu.

z. Stavba bude uskutočnená v súlade s podmienkami rozhodnutia o umiestnení stavby

vydaného mestom Šaľa pod č' 33058/202olsul944 (4l08/20l9'1dňa22.07.2020, ktoré sa

stalo právoplatným a vykonatel'ným dňa l4.08.2020.

3' Podl'a $ 75 ods. 1. stavebného zákona stavebník zabezpeči výýčenie priestorovej polohy

stavby na dotknutých pozemkoch právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou

vykonávat' geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných

geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartograťom'

Vytýčenie stavby bude zabezpečené v súlade s podmienkami uvedenými v rozhodnutí

o umiestnení stavby. Doklad o vytýčení stavby pľedloŽí stavebník stavebnému úradu

ku kolaudácii stavby.

4' Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodľžiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a

technických zaiadeni, najmä vyhlášky č. l47l20l3 Z. Z., ktorou sa ustanovujú

podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a oclľany zdravia pri stavebných prácach a prácach

i nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na qýkon niektoých pracovných

činností a dbať na ochĺanu zdravia a osôb na stavenisku.

5. Pri uskutoČňovaní musia byt dodrŽané príslušné ustanovenia $ 43d aŽ $ 43i stavebného

zákona a vyhlášky č. 53zĺ2}o2 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných

technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických poŽiadavkách

na stavby uŽivané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné

technické normy.

6' Stavebník je povinný zabezpeéiť, aby výstavbou čo najmenej rušil užívanie susedných

pozemkov a siavieb a aby vykonan1ŕmi pľácami nevznikli škody, ktorým moŽno zabrrĺniť.

Prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady.

7. Stavba bude ukončená najneskôr do dvoch rokov od právoplatnosti stavebného
povolenia.

8. Stavba bude uskutočňovaná dodávatel'sky, dodávatel'stavby bude určený vo rĺýberovom

konaní. Dodávateľ stavby musí zabezpeéiť vedenie uskutočňovania stavby

stavbyvedúcim. Stavebník je povinný podl'a $ ó2 ods. 1. písm. d) stavebného zákona

oznámit' zhotovitel'a stavby (názov a adľesu/sídto/) stavebnému úradu do 15 dnĺ
po skončení výberového konania.

9' Prípojenie na ínŽinierske siete:
. poiknuté územie bude dopľavne napojené upraveným vjazdom na štátnu komunikáciu

I/75 naul. Nitrianskej v Šali, m. č..Veča.

l0. Všetky inštalačné práce musia uskutočňovať odborní pľäcovníci.

l1. Podmienky dotknutých oľgánov a iné podmienky:

Pred uskutočnením zemných prác stavebnĺk zabezpečí vyfyčenie podzemných vedení

inžinierskych sietí v mieste stavby a jej prípojok ich spľávcami. Pľi kolízii s vedeniami je

stavebnĺk povinný ich pred začatím stavebných pľác preložit'na vlastné náklady.
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.stavbe .je pĺllrcblle'. aby stilvČbrlík zirlrezpeČil vYktlltalrĺe arclrcĺlltlgickéliĺl
vÝskutlltt. KPLl N itľa .'l al.clteĺll,lgicktlltl r.í'skunrc a pĺrdlnicnkach .jclro v l,.kĺrllania
tĺlzltĺldtle !'s.lĺl'l()statt]tltt'l ľĺl,:htlcllltĺĺ ptlcll'a 'ĺ 35 .rds. 7 a ,\ _]r.) oĺls. l pitnliatkĺtr',chĺ'l
zĺikĺlna.

' Nav'ľlttlt'aná stathl .je sittrĺ-lr'aná '" bez1rľt'lstľeĺ1ltĺ-'i blízkĺlsti cr'iĺlr_lv'anéhĺ] aľchcĺlltliliekc'lrtl
niilc:ziska v1lĺrlĺlhe Veť'a _ [rctlzintlt'ä pu|npa snúlezllri zĺlolrv ľímskej (4' Stoľ.)' akil a.jv ĺrlízkĺlsti evitltlr'nnéllĺl arc:ltctrItr{ickéh,l iliilcziska ĺ ptlltlhe Vcča - Test:tr s ttítIezllti
z obdobiĺ l1ĺt'''tlv'cku. Vzhl'atlolrl l-lĺt t'tlzsah a druh nav.ľilovarlej stavebnej aktivity preto
tntlŽnĺ] pr'erl1lokladat'nat'uŠctlie aľcheoltlgických náleztlv alelrtl sit.rrricií'' SpĺisoLr lykcrllalria prcdstihtlr,ĺ-lho arclrei,loglckéhĺl výskulnu bude ľealizovaný etapovite
v ĺJostattlčlloln pľedstilru preĺl salrrtlttlýrri stŇcbnynri pľácanli.' Stavebník dodrŽi vŠelľky ptlclrrrícnky stanoviska e. kpuun-2olg/23l05-2185ll7/GRo
ztl dňa l8' l0-2t}l9 a rtrzlrtlclnutia Č. KPUNR-2019/23l}5-4/g47gg/Guo zo dťĺal8.t L2019.

T cká inšockcia- a. s.. Bľatislava:

Z hl'adiska poŽiadaviek bezpečnosti a ochľany zdravia pri pľáci a pĺlŽ_iadaviek 1rezpečnostitechnických zanadení uvádzame pripomieĺ&y u u;ro'ä-"nia. ktore je potrebnJ iclľiesĺt'
v pľocese výstavby:
so 0l:
Na vyznačenej pozerrrnej odstavnej a parkovacej ploche pre osobné motoľové vozidlátmusia byt vylľadené rra1nren ej 40Ä siojísk, najmenej uäk 1*,loo stojisko pre osoby
s o.h.m-eĺlzenou_schopnĺlst'ou pohybu a clľióntácie, je potiebne ĺósĺľ v sĺlade * ďss ods. 2vyhlášky č' 532,,20002 Z'z. (S'TA|.
Stavebník dĺldŕ-í t'šetky podmienky oclLronrého stanoviska pod č. 5639/4/2020 zo dňa
03.1 l '2020. Uveĺlené zistenia nebránia vyclaniu stavebného povolenia.

' oR LlaZZ s rieŠenírn protip()Žianrej bezpcčrrosti stavby súhlasí bez pripomienok.' Stanoviskrr nenalľáclza stanovisko oigánu Šľátnehá poŽiarnehď dozoru pľe konanie
nasledujťrce po<ll'a stavebneho zákoná' spolu s OR HazZ schválenou projektovou
dokumer,táciou je potľebné ho predloŽitt pri ktllauclačnonr kĺrnaní.' Stanĺlviskcl č. oRltZ-NR2_2020i(}}l140-Oo2 zo dňa 29.l0.202o.

Slovenská spľáva ciest Bratislava:

Dopľavne napojenie bude pravostranným vjazdom apravostranným výjazdom na cestu
I/75 Nové Zimky -Galanta.
Napojenie vjazdu na cestu V75, bude osadením zapusteného cestného obrubníka v mieste
ľozšírenia vjazdu. S navrhovan;ým riešením sťrhiasírne. Voz_ovku pozaduffi zapÍ|iť
a spoj medzi obrubníkom a asfaltom vyplniť pruŽ-nou astältovou zálievkou.
Termin realizácie prác nahlásiť rnilr' J dni pred zalrájením poveranému pracovníkovi SSC,
kĺorý zápisnične odovzdá a preberie stavénisko, Zňomvítlľ stavby je povinný riadiť sa
pokynmi uvedeného pracovníka.
Stavebník je zodpovedný za všetky škody vzniknuté na komunikácii ajej pľíslušenstva
počas výstavby aŽ do teľmínu zápisničného odovzdania staveniska u -.ršĺ-ĺ"l, na vlastrré
nrá'klady odstrániť.
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. Počas stavby nesmie dôjst' k obmedzeniu plynulosti cestnej premávky. Cesta počas prác

nesmie byt' znečist'ovaná, prĺp' znečistenie bude bezodkladne odstránené' Premávka

na ceste nesmie byl'ohrozená, výkopová Zemina nesmie byt deponovaná na ceste V75.
. Záruku na práce v telese cesta l/75 bude mat' investor po dobu ó0 mesiacov

od zápisničneho odovzdania prác.
. Ak bude nutné obmedzenie cestnej premávky, je potrebné poŽiadat' príslušný cestný

správny orgán o pouŽitie dočasného dopľavneho značenia odsúhlasený príslušným
dopravným inšpektorátom PZ.

. Dotyk stavby S cestou Il75 je potrebné odsúhlasiť okresným úľadom Nitra, odbor

CDaPK.
. SSC súhlasí s riešenou stavbou za ľeŠpektovania ich podmienok' - Stanovisko č.

SSC/6653/2 0 L7 l2320lz87 67 zo dňa 20.09.20 l 7.

ok úraĺJ Ni oĺJlrr:r m

. okresný úrad Nitľa, odbor CDaPK súhlasí s návrhom úpľavy pripojenia na cestu I/75

pri dodrŽaní podmienok:
. stavba musí byt' vybudovaná v súlade s platnými všeobecne zátvaznými právnymi

pľedpismi a normami,. stavebník _ie povinný ĺtodľŽať podmienky stanoviska Slovenskej správy ciest a zžwäzného

stanoviska MV SR OR PZ ODI v Sali,
. stavebník je povinĺý úpravu pripojenia stavby budovat' aŽ po osadenĺ prenosného -

dočasného dopravnáho značenia a dopravnýcľl zariadení podla určenia vydaného oU
Nitra, odbor CDaPK, po ukončení präc vyznačit' stavbu v zmysle vydaného určenia

trvalého dopravného značenia.
. pred predmetným vjazdom je nutné v smere ku kruhovému objazdu osadit' dopľavnú

značku B 27b Zäkaz odbočovania Vl'avo,
. počas rea|izércie stavby nesmie byť cesta I/75 znečisťovaná vozidlami stavby,
. pred realizáciou je potrebné inŽ' siete vopľed výýčiť, aby nedošlo k ich poŠkodeniu.
. V prípade obmedzenia cestnej premávky na ceste U75 je nutné poŽiadať okľesný úrad

Nitra, odbor CDaPK o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty I/75, počas

realízácie stavebných pľác'
. V prípade kriŽovania cesty I/?5, toto poŽadujerne vykonať pľetláčaním na základe

povolenia na zvláštne užívanie ciest, vydaného okresným úradom Nitľa, odborom

CDaPK.. Závazné stanovisko pod č. OU-NR-OCDPK-2019/a36569 zo dňa 26'08.20l9.

Určenie pouŽitia a umiestnenia dopravného značenia pod č. OU-NR-OCDPK-20I9/03ó565
zo dňa 26'08.2019 (trvalého a pľenosného - so súhlasom ODI Sal'a):
. dopravné značky a dopravné zaľiadenia budú pouŽité len v takom rozsahu a takým

spósobom, ako to nevyhnutne vyŽaduje bezpečnost' a plynulosť cestnej premávky a bude

umiestnené len na nevyhnutne potrebnú dobu,
. odsúhlasené dopravné značenie bude zrealizované bezprostredne pred začatím prác,

v prípade, že nie je moŽné dodľŽať tuto podmienku, budú dopravné značky a dopravné

zariadenia prekľyté, alebo zrušené ihým vhodným spôsolom.
. Dopravné značky IP 6 budú umiestnené v žltozelenom retľoľeflexnorn rĺĺme - uľčenie DZ

vydávaCSo _ mesto Šalb.
. v 6b pľiechod pre chodcov bude osvetlený v znrysle čl. 22 ods' 7 vyhlášky č,.9/2009.
. V časä realizácie prác zabezpečit' kontrolu stavu a správnosť osadenia dopravných

značiek a dopravných zariadení, po ukončení realizácie prác musia byt' dopľavné značky

odstránené, áopr. značky budú vreflexnom vyhotovení, nepoškodené aumiestnené tak,

aby nedošlo k ich prevráteniu vplyvom poveternostných podmienok.
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Stavebník oznámi pľesný časový tennín pouŽitia pľenosného dopravného značenia podl'a
oclsúhlasenej dokumentácie dopr. inŽinieĺovi oDI najneskôr 3 pracovné dni vopred.
oDI si vyhradzuje právo dodatočne stanovit' podmienky alebo uloŽené podmienky
Zmenit', ak si to vyŽiada bezpečnost' a plynulost' cestnej premáVky alebo dôleŽitý verejný
záujem.
DodrŽat' vŠetky podmienky zo stanoviska oR PZ oDI v Šali č'ORPZ-SA-OPDP52_3_
02212017 zo dňa25'09.z0L7 ač. ORPZ-SA_OPDP52-8-025ĺ20I9 zo día 1ó.08'20l9'
Zodpovedný za správnost' osadenia a údrŽbu dopravného značenia bude stavebník, resp.
zhotovitel', alebo ním poverená osoba.

okresné riaditel'stvo oo1icainého z|rtlru v Šali. okresný dopravný inŠpektorát:

oDI súhlasí s predmetnou stavbou, investor pred realízáciou stavby poŽiada o stanovisko
k určeniu a umiestneniu prenosného a trvalého dopravného značenia.
oDI si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uloŽene podmienky
Zmenit', ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulost' cestnej premávky alebo dôleŽitý veľejný
záujem'
DodrŽat' všetky podmienky uvedené v stanovisku č. ORPZ_SA_OPDPS2 -3-010/2017
zo dňa 22.03'2o|7 a č' oRPZ_sA-oPDP523-a22Da|7 zo dĺĺa25.09.20l'7.

o k ľesĺrý_úEd Šaľa. ĺ-lcl bo ľ cest ne i d o pľa vy-Ä pozemn ých korn unikácií :

' Stavba sa nedotýka záujmov ochľany ciest II. a ĺII. triedy, v prípade zmien v projekte, ak
by sa to dotýkalo ciest II. a III. triedy kontaktovať oU Šaľa. - stanovisko č. oU-SA-
oCDPIí20l 8/008623-5 zo dňa l7 .|2.2018'

MsÚ Šaľa- ľeferát a teclrnickÝclr čirrnclstí:

S realizáciou vjazdu cez parcelu registra,,E" parc. č' 3|Ol2 k.ú. Šaľa cestný správny orgán
súhlasí bez pripomienok' - záväzne stanovisko č. l4795/2}l8/oSanČ/+255 zo dťn
25.09.24t8.

MsÚ Šal'a. oddelenie spľávv maietku a zariadení mesta:

' oSMaZM nemá námietky voči realizácii pri dodľŽaní podmienok v technickej
dokumentácii a všetkých pľedložených stanovísk od dotknutých orgĺĺnov.

' Stanovisko pod č,.20686/2019/oSMaZM, spis č. 4328/2019 zo dňa09.10.2019.

MsÚ Šaľa. Q{delenip stratégie a kornunálnvch čirurostí. referát inv Bstičnýclr činnostíl

' PredloŽený návrh spĺňa minimálne podmienky vyplývajúce z UPN mesta Šaľa _
vyjadrenie pod č' z442/2O l 8/oSaKC/ l 65 7 zo dňa z2.O2'20l 8.

' Mesto Šaľa súhlasí s predmetnou investičnou činnostbu, stavba je v súlade s Uzernným
plánom mesta Šaľa' - Závazné stanovisko č,.9s63l20l8/oSarcČ/z999 zo dňa 28.05.20t8.

QkesnÝ úľad Šal'a. pozemkový a lesnxodbor:
' Správny orgán súhlasí s nawhovaným zĺĺmerom stavby na pol'nohospodáľskej pôde.
' Bude zabezpečenázáĺ/rladná starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktoru bolo vydané

stanovisko ú do doby realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemku a porastom
zo samo náletu drevín.

' Bude vykonaná skrývka humusového horizontu pol'nohospodárskej pôdy a bude
zabezpeč,ená jej hospodžrne a účelné vyuŽitie.

' Po realizácii výstavby za účelom usporiadania druhov pozemkov v katastri nehnuteľností
podl'a ustanovenia $ 3 ods. 2 zátkona je potrebné poŽiadat' o vyznačenie zmeny druhu

I
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pol'nohospodárskych pozemkov a to: ztlľľady na Zastavanú plochu, s predloŽením
geometrického p|ánu a tohto stanoviska na okresný úrad Šaľa, katastrálny oĺlbor' -
stanovisko č. OU-SA-PLo-20l8/003957 -2 Zo dňa l 3'04.201 8.

okresný úrad Šal'a. odbor starostlivosti o Životnó prostredie:

Vyjadreníe podl'a $ 28 ods. l zákona č' 364l2a04 Z. z. o vodách č' oU-SA-osZP-
20201 0a6867 -00z zo dňa 30. l 0.2020:
' Z hl'adiska ochrany vodných pomeľov s predloŽenou PD súhlasíme, počas uskutočnenia

stavby budú dodrŽané ustanovenia vodneho zákona, aby nemohlo dôjst' k znečisteniu
povrchových a podzemných vÔd'

' oľgán štátnej vodnej správy povolí vypúšt'anie priemyselných odpadových vÔd
do verejnej kana|izäcie, ak Žiadatel' preukĺĺŽe, Že pn ich vypúšťaní sa nepoškodí stoková
sieť a čistiareň odpadových vôd a neohrozí sa zdravie zamestnancov pri ich
pľevádzkovaní, neohrozí sa pľevádzka ČoV, Spracovanie kalu a jeho ďalšie vľlŽitie
a nepľekročia sa prípustné hodnoty znečistenia určene pre vypúšt'anie odpadových vÔd
z verejnej kanalizácie a neovplyvnia sa kvalitatívne ciele'

' DodrŽat' vŠetky vyššie uvedene podmienky a podmienky uvedené v Rozhodnutĺ
o povolení uskutočnenia vodnej stavby a o povolení vypúšt'ania vôd z povrchového
odtoku do podzemných vôd vydaného okresným úradom Šaľa, odbor staľostlivosti o ŽP
pod č' oU-SA-osZP-202l/o02307-0l0 zo dňa 08.06.202l.

Vyjadrenie z hl'adiska odpadového hospodárstva č' OU-SA-oszP-z020/00ó825-002 zo dňa
08.10.2020:
' Pri prevádzkovaní technologických zariadení vznikne odpad katal' č. 19 08 13 - kaly

obsahujúce nebezpečné |éttky z inej úpľavy priemyselných vôd kategória,,nebezpečný".
' odpady počas výstavby budú zhĺomažďované v typizovaných kontajneroch - odpady

z čistiarní. ZneŠkodnenie odpadu katal. č. 19 08 13 zabezpečí pľevádzkovateľ
u opľávnenej organizácie.

' Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podl'a $ 14 zákona
o odpadoch _ Povinnosti drŽiteľa odpadu (v zmysle $ 77 ods. 2 zákona o odpadoch je
pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stav' prácach zodpovedná pľávnická alebo fyzická
osoba - podnikateľ, pre ktoru sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú).

. orgrĺny štátnej správy odpadového hospodárstva sa v zmysle $ 99 ods. l písm. b) bod 5

zákonao odpadoch vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní.
' PÔvodca odpadovje v prípade, Že ročne zhromaŽďuje viac ako l t nebezpečných odpadov,

povinný poŽiadať príslušný úrad o vydanie súhlasu na zbromažďovanie nebezpečných
odpadov (odpad katal. Č. l9 08 03).

Vyjadrenie orgánu štátnej spľávy ochľany prírody a krajiny č. oU-SA-osZP-z02o/006766-
002 zo dňa 05.10.2020:
' Na dotknutom území v zmysle $ 12 zákona o ochrane prírody a kajiny platí prvý stupeň

územnej ochrany. Realizáciou stavby nedôjde k zásahu do osobitne chrĺinených
záujmoqých území a objektov ochľany pľírody a kľajiny. V záujmovom úzerní nie sú
ohĺozené záujmy ochrany pľírody.a kľajiny.

. S realizáciou stavby nesmú bý' dotknuté zakánané čjnnosti vo vďahu ku chráneným
druhom podľa $ 35 zákona o ochrane prírody a kajiny.

. Podľa $ 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny sa zakazuje poškodzovat' 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.

. Chránené ako aj iné druhy ävočíchov, ktoré by mohli uviaznuť bez možnosti
samovoľného úniku, je potrebné pľeniesť mimo staveniska.

. Stavbu zabezpečiť pľoti vnikaniu Živočíchov, zabezpečit' aby nedochádzalo ani



PD rieši lkV elektrickú prípojku zexist. VzduŠného NN vedenia zpodperného bodu č.
l l0, vedením NAVY-J 4x25 mmZ, ukončí sa v elektromeľovom ,rrrid"iéi,umiestnenom
na vcrejne prístupnom mieste.
Stavebník dodĺži všetky podmienky uvedené v záväznom stanovisku č. CD 614212021
zo dňa Il'02.202l

SPP _ distribúcia a. s.. B|a!islava:
' V záujmovom území je navľhovaný pľipojovací plynovod STL D 32, diŽka3,50 m, SPP-

D súhlasí s ľealizáciou uvedenej stavby.
' Stavebníkje povínný dodrŽať ochranné a bezpečnostne pásma exístujúcich plynárenských

zariadení v zmysle $ 79 a $ 80 Zákonao energetike.' DodrŽať všetky vŠeobecné, technické a o.óbitné podmienky záväzného stanoviska č.
TD/PS/O2 l 6/2020/ An zo dťla 26'1 O.2O20.
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s odsfupom času k vytváraniu potenciálnych úkrytových moŽnost í na prežívanie vtáctva
a netopierov, ktoré by prítomnost'ou zniŽovali hygienu a kvalitu užívania.
Dodržat'všetky podmienky uvedené vo vyjadrení orgánu štátnej správy ochĺany prírody
a krajiny.

:i rlr buČtlá_ a. s tislav'a

a.

V dotknutom území nedôjde ku stretu podzemných telekomunikačných zariadení (PTz)
pľevádzkovatel'a orange Slovensko a. s. Bratislava, exisfujúce vedenia sú chĺánené
ochranným pásmom.

Vodovod
' S pripojením stavby na veľejný vodovod a s dodávkou vody súhlasíme.' V zmysle $ 27 ods. 7 zákona é. 442/zOO2 Z.z- je zakánaié prepojiť rozvody z vlastného

zdroja vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný ,räaävoo alebá s verejným
vodovodom.

Kanalizácia:
' S odvádzaním splaškoých odpadových vôd do verejnej kanalizácie cez navrhovanú

kanalizačnú pĺpôJtu sĺfuasíme, vlastňíkom kanalizačnej prípojky bude stavebník'' Zachytený obsah oRL je zakäzané vypúšt'at'do verejneikanalizácie.
' S odvádzaním dažd'ových vôd z povľchového 

-odioku 
Zo stľechy autoumyváme

a spevnených plôch do vsaku súhlasíme'
' odvádzanie odpadových vôd zpovľchového odtoku do verejnej kanalizácie (d,aŽďove

vody zo strechy a spevnených plôch) v mieste stavby je zakázané.' DodľŽat' všetky podmienky závťizného stanoviska t,.- i$zqlzo2O zo dťľ o7.!O.2O2O.

' Na definovanom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len
SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s., ďďebo DIGI SLOVAŔIA, s'r.o.' Exist- zaiadenia sú chránené ochľann;ým pásmom ($ 68 zákona č. 35l/2o;1l Z.z.)
azároveí je potľebné dodľŽať ustanovenie $ 65 zĺĺkóna č:. 35|ĺ2o1t Z.z' oochrane
proti rušeniu.

' Stavebník je povinný ľešpektovať'"a dodÉat' všetky pqdmienky uvedené v stanovisku
č.6612025815 zo dňa 14.09.2020'

DodrŽať všetky podmienky záväzného stanoviska č. BA-3384 /2o2o zo dňa I4.lO'2O2o'

I
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SALAMON lNl'ľ' NE_f. s. r' o'- Šal'a:

V záujmovorn území nedôjde do styku s STI spol' SALAMON INTERNET' s. r. o.
Stavebník dodľŽí vŠetky podmienky zŕNäzneho stanoviska pod č. sb 2204444 zo dŕr-
30.03.2021.

CableNet, s' r' o'' Galanta _ stanovisko Zo dňa 28.09.2020,
Heizer optik spol. s r. o', Bratislava - statlovisko č. VYJ l74lZ0 ex zo dňaz5.09'20z0,
Wisper s.r.o. Nové Zámky _ stanovisko zo dňa 2|.10.2020,
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s'r'o.' Bratislava - stanovisko č' I885/z0z0 zo dŤn
29.09.2020,
Slovanet, a.s. Bratislava - stanovisko zo dňa 27.09.2020,
02 Slovakia, s.r.o.' Bratislava _ stanovisko zo dňa 23.09.2020,
' V záujmovom území sa nenachádzajú siete uvedených spoločností' resp. nedôjde do styku

so sieťami v ich správe.

Slover'lskÝ pozcrrrkoví' ľond Bľatislava

SPF súhlasí s vydaním stavebného povolenia na pľedmetnú stavbu za podmienky:
Na dotknute pozemky (parc. KN E č. 640/3 a parc. č' KN E č. 256/5) bude najneskôr
do vydania kolaudačného rozhodnutia zľiadene vecné bremeno, zapísané v príslušnom
katastri nehnutel'ností a to odplatne v prospech SPF, súčast'ou zmluvy o zriadení vecného
bremena bude geometrický plán podl'a skutočného vedenia a uloŽenia inž. sietí'
Po dokončení stavby budú pozemky dané do pÔvodného stavu, aby mohli byt vyuŽivané
na doterajší účel. Spôsobené škody budú odstránené na náklady stavebníka.
Stanovisko SPF nie jc zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF
a Žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky
previest' na Žiadateľa, zároveň Žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF vnakladaní
s dotknutými pozemkami.
DodrŽat' podmienky uvedené v záv'zíznom stanovisku č' SPFZ00ó3lz/202l,
SPFS2 8740/202| zo dŕ,a 25.02.202l .

SLOVNAFT. a.s. Vlčie hľdlo l. 824 12 Bratislava:

' Spoločnosť SLOVNAFT, a's. súhlasí s realizáciou stavby'
' o začatí prác je potľebné informovať najmenej l 4 dní vopred a počas prác postupovat' tak,

aby nedošlo k Žiadnemu obmedzeniu prevádzky na ČS.
' Realizácia stavby nesmie obmedziť plynulé a bezpečné fungovanie prevádzky ČS,

v pľípade, Že by došlo k narušeniu, SLOVNAF"ľ' a.s. požaduje zabezpečenie okamŽitej
nápravy na nĺĺklady investora.

' Dodržat' všetky podmienky uvedené v stanovisku č. 73l6o/2al9/327 zo dňa l4.l0.20l9,
v stanovisku pod č. SN/R/2020l0l,397|/Z zo dňa ||.06.2020 a v Zmluve č.
07703o7ĺ0oCRZ o budúcom zľiadení vecného bremena k nehnutel'nosti.

ĎaKie podmienkv stavebného úľadH:

' Dažďové vody budú odvádzané do lapača splavenín, a budú zaústené do areálovej
daŽďovej kanalizácie, následne do vsakovacieho objektu.

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

' Pred r.ýjazdom vozidiel a ostatných mechanizmov zo staveniska na verejné komunikácie,
budú tieto očistené tak, aby nedochádzalo k znečistbvaniu komunikácie, v prípade
znečistenia komunikácie stavebníci zabezpečia jej očistenie na vlastné náklady. Súčasne
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bude dodrŽané VZN mesta Šal'a v platnom Znení o nakladaní s komunálnym odpadom a
drobným stavebným odpadom na území mesta Šaľa.
Ku kolaudácii stavby stavebník predloŽí doklad o tom, ako naloŽil s odpadmi vzniknutými
počas výstavby _ vyjadrenie okresného úradu Šal'a, odboru starostlivosti o Životne
prostredie.
Po zameraní skutkoveho vyhotovenia stavby a ku kolaudácii predloŽit' zmluvy o zriadení
vecného bľemena na stavbou dotknute pozemky'
Stavebnik je povinný dodrŽať opatľenia vypl1ývajúce z projektu protipoŽiarnej bezpečnosti
stavby. lch splnenie preukáŽe pri kolaudácii stavby.
Stavebník zabezpeči, aby sa počas realizácie minimalizovali negatívne Vplyvy na okolie a
Životné prostredie a V plnom rozsahu bude znášat' prípadné Škody spÔsobené stavebnou
činnost'ou.

12. Stavebník ku kolaudácii predloŽí doklady o overení vhodných stavebných v;ýrobkov.
Na uskutočnenie stavby rnoŽno pouŽiť iba stavebný vyrobok, ktorý je podl'a osobitných
predpisov vhodný na pouŽitie v stavbe na zamýŠl'aný účel. Tieto doklady sú súčast'ou
dokumentácie uloŽenej na stavbe.

13. Stavebník je povinný oznámit'stavebnému úradu teľmin začatia stavby.

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

15. Stavebníkje povinný od prvého dňa prípravných prác aŽ po ukončenie stavebných prác
viesť stavebný denník, ktoý je súčast'ou dokumentácie uloŽenej na stavenisku. Stavebný
denník predloŽĺ ku kolaudácii stavby'

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

17. Stavebník všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená, je povinný plniť a
po doručení tohto povolenia ich brat'na vedomie s tým, Že sa ich plniť zaviizuje.

Učastníci konania:

' M&S GLOBTRADE, a.s' Banská Bystrica; Karol Mikóczi; lĺĺ.ána Mikócziová; mesto
Šaľa; Slovenský pozemkoý fond; SLo\rNAFT, a.s.; Ing. Jozef Kozaňák st.; Jozef
Kozaňák ml.; Ing. Valentín Kozaňák; Ivana Sýkorová; Miroslav Béger; Pavol Bégeľ; Ing.
Michal Slobodník _ PRoMosT s.r.o.,; [ng. Peter Žák,z-pgolECT s.r.o'

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

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia pľávoplatnosti
nebude stavba zač,atä.

Stavba nesmie byt' začatä, pokiaľ stavebné povoleníe nenadobudne právoplatnosť
/$ 52 zákona č,. 7l/t967 Zb' o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
pľedpisov/. }

Podľa $ 70 stavebného ziĺkona je stavebné povolenie zžtiläzné aj pre právnych nástupcov
konania.

odôvodnenie:

Dňa 02.12.2020 podala spoločnost'M&s GLOBTRADE, a.s.' so sídlom Komenského lOD,
974 0l Banská Bystrica, tČo: +o t7t 479, ktoru v konaní zastupuje DuŠan Lempochner,
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bytom Žiadost' o vydanie stavebného

povolenta na predmetnú stavbu; týmto dňom bolo začatc stavebné konanie.

Na stavbu bolo vydane rozhodnutie o umiestnení stavby mestom Šaľa pod č'

33}58/z02)ls;t)lg44 (4l08/20l9) dňa 22.07 'z()20, ktoré sa stalo pľávoplatným a
vykonateľným dňa 14.08'z0z0.

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania vŠetkým'Známym účastníkom konania a
dotknutým orgánom a organizérciám' Nakolk'o pomery staveniska mu boli dobre znäme a

Žiadost'poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie stavby, podľa ustanovení $ 6l ods' 2

stavebného zitkonaupustil od ústneho pojednávania a miestneho zist'ovania, zároveň stanovil

lehotu l0 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, v ktorej mohli účastníci konania

uplatnit'svoje námietky a pripomienky a dotknuté organy a organizácie svoje stanoviská.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal pľedloŽenú Žiadosť z hl'adísk
uvedených v $ 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými
oľgánmi a orgaĺizŕrciami a zisti|, Že jej rca|izáeiou alebo uŽívaním nie sú ohrozené zäujmy
chránene stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými
predpismi, nie sú ohľozené zŕujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohľozené práva

a oprávnené záujmy účastníkov konania'

Stanoviská oznámili:
- Krajský pamiatkový úrad Nitra,
_ Technická inšpekcia, a.s., Bratislava,
- okresné riaditel'swo Hasičského a záchľanného zboru v Nitľe,
_ Slovenská správa ciest Bratislava,
- okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
- okresné riaditeľstvo policajného zboru v Šali, okresný dopravný inŠpektorát,

- okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
- MsÚ Šaľa, ľeferát dopravy a technických činností,
- MsU Šaľa, oddelenie spľávy majetku a zariadení mesta,

- MsU Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností, ľefeľát investičných činností,
_ okľesný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor,
- okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o Životné pľostredie,

- Západoslovenská distribučná, a' s. Bratislava,
_ sPP - distribúcia a. s., Bľatislava,
- Západoslovenská vodlárenská spoločnost', a. s., oZ Galanta, so sĺdlom v Šdi,
- Slovak Telekom, a. s., Bratislava a DIGI SLOVAKIA' s'r'o'
- orange Slovensko a. s., MICHLOVSKY, spol- s r. o., Piešťany,
_ SALAMON INTERNET, s. r' o., Šaľa,
- CableNet, s. ľ. o., Galanta,
_ Heizer optik spol. s r. o.' Bľatislav4
_ Wispeľ s.r'o. Nové Zálmky,
- UPC BROADBAND SLOVAKIA, s'r'o., Bratislava,
- Slovanet, a.s. Bratislavq
- 02 Slovakia, s.r.o., Bľatislava, :

_ Slovenský pozemkoý fond Bľatislava,
- SLOVNAFT, a.s. Bratislava

Stavebný úrad zaistil vzäjomný súlad predloŽených stanovísk dotknutých oľgánov a
organizácii poŽadovaných osobitnými predpismi, zabezpešil plnenie požiadaviek vlastníkov

a sirávcov sietí techniókého vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahľnul do podmienok

tohto rozhodnutia.
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Stavebník k Žiadosti predloŽil nasledovné doklady: projektovú dokumentáciu, kópiu
územného ľozhodnutia, splnomocnenie na zastupovanie v konaní, kópiu nájomnej Zmluvy
ajej dodatkov, zmluvy opostúpení pÍáv a povinnosti, rozhodnutia a záväzne stanoviská
dotknutých orgánov a doklad o uhľadení správneho poplatku.

Pľe územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknute navrhovanou stavbou, je spracovaná a
schválená územnoplánovacia dokumentácia UPNO Šaľa vrátane neskorších zmien
a doplnkov, umiestnenie stavby je v súlade so schváleným územn;ým plánom mesta Šal'a a
s vydaným územným rozhodnutím. Projektová dokumentácia stavby splňa všeobecne
technické požiadavky na výstavbu. Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktore by bránili vydaniu
stavebného povolenia pre uvedenú stavbu, preto ľozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto
rozhodnutia.

Poučenie o odvolaní:

Podl'a $ 53 a nasl. zákona é' 7|11967 Zb. o správnom konaní (správny poľiadok) v znení
neskoľších predpisov, pľoti tomuto rozhodnutiu moŽno podať odvolanie (riadny opravný
prostriedok), a to v lehote l5 dní odo dňa doručenia ľozhodnutia.
Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa _ Mestský úrad, Námestie Sv' Trojice é.7,g27 l5 Šaľa-
odvolacím orgánom je okresný úrad Nitrq odbor qýstavby a bytovej politiky.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov pľeskúmatelhé správnym
súdom podl'a ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon é. 162/20|5 Z.z.).

Poplatok:

Správny poplatok podl'a zákonač,. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorŠích
predpisov PoloŽky 60 písm. e) bod č' 4 bol zaplatený dňa 02.12.2020 vo výške 50,_€'

Príloha pre stavebnĺka:

- overená projektová dokumentácia
- štítok ,,Stavba povolená"

Doručí sa:

účastníci (doručenky)
1. Dušan Lempochner,

(splnomocnený zástupca stavebníka)
2. Karol Mikóczi,
3. Mária Mikócziová,.
4. Mesto Šal'a, Nám' Sv. Trojice č).7;927l5 Šal'a-EP
5. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta č. 36, 8l7 l5 Bľatislava l l _ EP
6. SLOVNAFT, a.s.' Vlčie hrdlo č,.l.82412 Bratislava _ EP
7. Ing. Jozef Kozaňák st',
8. Jozef Kozaňák ml.,
9. Ing. Valentín Kozaňák.
l0. Ivana Sýkoľová,
l l. Miroslav Béger,
l2. Pavol Béger,
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l3. lng. lvĺichal Slobodník, PRo},{oST s.ť.o., 985 5ó Gregorova Vieska č. 7-3 - EP
l4. lng. Peteľ Žák, Z-PROJECT s'r.o., Prosiek 154. 032 z5 ĺ-iptovstá Sielnica - EP
doiknuté oľgány (elektľonicky)
l5. Kĺajský'pamiatkový úrad Nitra, Nám' Jóna Pavla ll' č' 8, 9.l9 0l Nitľa
16' Technická inšpekcia a.s., Trnavská cesta č,. 56, 82l 0l Bratislava
l7. oR HaZZ v Nitre' Dolnočeľmánska č. 64,949 l l Nitra
1 8' Slovenská správa ciest, Miletičo,ra 1 

g,826l9 Bratislava
19. okresný úrad Nin'a, odbor CD a PK, Štefánikova tr, ó9, 949 0l Nitľa
:9 9ľ PZ' okľesný dopravný inŠpektorát, Staničná č,. 23, g27 0l Šaľa
2 l ' Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný octbor, Hlavná 2ĺl, 927 ól Šaľa
22. okesný úrad Šaľa, odbor starostlivosíi, Ž'y,Hlavná č' 2/ l,qzz oiš"Ĺ
23, Západoslovenská distribučná' a.s., Čulenova ó, 8 1ó 47 Bratislava
24' sPP_distribúcia, a. s', Mlynské nivy 44lb,825 l l Bratislava
25. Západoslovenská vodriľenská spoločnost', a' s. Nitra, Pázrnáňa 4,g27 0l Šaľa
26" Slovak Telekom, a.s.' Bajkalská č' 28, 8I7 6? Bratíslava
27. Michlovskýspol.s ľ.o., [,etná 79619,92l 0l PĺeŠt'any
28. Salamon Intemet s. r. o', Paľtizánska 18,g27 01 Šalb
29. MsU v Šali, referát investičných činností
30. MsU v Šdi, reťeľát dopravy á te"ľrnict ych čínností
3 l. MsU v Šali, oddelenie spravy majetku a zariadení mesta- k spisu

l!

Mgr. Eva ĺ-ukaet\icouĺ
vedúca stavebn,éhĺi úradu

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


