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ROZHODNUTIE
STAVEBľÉ povoLENIE

Mesto Šaľa, ako vec-ne a miestne príslušný stavebný úrad podľa $ 1 17 zákona č:. 5011976 Zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoľších pľedpisov

(ďalej len ,,siavebný zél<on")' preskúmal v stavebnom konaní podl'a $ ó2 stavebného zákona

Žiadosť o stavebné povolehie, ktoru dňa 02.12.2020 podala spoločnosť

M&s GLoBTRADE, a.s., Komenského l0D, 974 0r Banská Bvstľica. lčo: ĺó l7147g,
ktoľú v konaní zastupuje Dušan Lempochneľ, bytom

(ďalej len ''stavebník'') a na základe tohto preskúmania, podl'a $ ó6 stavebného zákona,

vsúláde s $ l0 vyhlášky č.453/2oooZ.z., ktorou sa vykonávajú niektoľe ustanovenia

stavebnéhozŕlkonaavnadväznostina$32,$46a$47zilkonač.7|11967Zb.osprávnom
konaní v znení neskorších pľedpisov (ďalej len,,spľávny poriadok")' vydáva

stavebné povolenie
na stavbu

,rSamoobslužná autoumyváľeň Šaľa, m. č. Veča"

(ďalej len "stavbď') na ul. Nitrianskej v Šali, mestská časť Veča, na pozemkoch ľegister "C"
paľc.-č. 3882/1 a 3884/l vkatastrálnom území Šaľa, druh pozemkov zátlrada, pozemky

inájme stavebníka, supraveným vjazdom zo štátnej komunikácie ll75 na ul. Nitrianskej

a s prípojkami (plynová a elektrická) cez pozeĺĺky ľegister "E" paľc. č.31'012 a 640/3 v k. ú.

Šal'a' na účely pľevádzky autoumyváme s obchodno-prevádzkovým objektom.

Dotknuté pozemky registeľ "C" parc.'č. 3882/l, 3884/l v k. ú. Šaľa sú vo vlastníctve Karola

Mikócziho a Máľie Mikócziovej, obaja
avnájme stavebníka (nájomná zmluva tNv zo dňa 06.10.2016, vzľnysle jej dodatkov

azmluvy o postupení p.Áu u povirĺrostí zo dňa 28.04.2020). Stavba je povolená v súlade

s nájomnou zmluvou.

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby mestom Šaľa pod

č. 33058/202alsv/g44 (4108/2019) dňa 22.0'7.2020, ktoré sa stalo pľávoplatným a
vykonateľným dňa l 4.08.2020.



Ĺ'. sp. ll25i202l _C. l.3l441lz02ltsl)/825

Stavba obsahuje:

Stavebne objekty v rozsahu:
so 02 Autoumyváreň
so 03 obchodno_prevádzkový objekt
So 06 Pripojovací plynovod a odbemé plynové zariadenie
so 07 Elektrická pľípojka
Doplnkové prvky: oplotenie, zábľadlie

str. 2

so 02 Autoumyváľeň
' 

9bj:.k,..samoobsluŽnej autoumyvárne bude jednopodlaŽný, nepodpivničený objekt,
obdlŽnikoveho pôdorysného tvaru, rozmerov 28,ó0 m x 6,60 m, s plóchóu strechou.' Dispozičné riešenie:
objekt je ľozčlenený na 5 státí - 5 umývacích boxov pre samoobsluŽne umývanie
automobilov a na jednu miestnosť pre technológiu umyvárne umiestnenú v strede medzi
druhým a tretím boxom.

' Konštrukcia objektu boxov pozostáva z ocel'oých stĺpov a oc. pľievlakov, bočné časti
budú opláštené ABS plastom, oddelenie jednotlivýcb boxov búde polykarbonátovými
panelmi, prestrešenie objektu bude z ocel'ových prievlakov a zo streŠných sendvičoqých
panelov. Konštrukcia technickej bunky bude zo stenových a strešných sendvičových
pa1elov, objekt bude za|oŽený na betónových základových pásóch a betónovej
podkladovej doske.

' Podlahy objektu budú z prefabrikovaných vyspádovanýchŽb panelov do odtokových vaní
a budú opatrené protišmikov;ihn náterom a prepado'ĺ'-ými mreŽami.' V technickej miestnosti bude technológia na prípravu a rozvod upľavenej vody na čistenie
motoľov,ých vozidiel a plynový kotol pre prípraw teplej ĺzĺtt<ovei vody (TUV)
pľe autoumyváľeň plynovým stacionámym zásobníkom TUV'' objekt bude napojený na veľejný vodovod navrhovanou vodovodnou pľípojkou cez novú
vodomernú šachtu, prívod vody z VŠ sa rozdelí na areálový prívod äo 

_ob;"ktou 
So_02

a SO-03.
' Umývanie v boxoch bude vysokotlakovým zariadením pľiamo zákaznikom, ovládacie

panely budú umiestnené vonku v um;ývacích boxoch.
' Znečistená voda po umývaní bude stekať do stredného Žľabu, ktoý tvoľí sedimentačnú

nádtŽ na zachytenie nečistÔt, 
- odtial'to znečistená voda bude vedená cez šachty,

cez odlučovač ľopných látok do Čov na prečistenie systémom biooxidácie.' Súčastbu objektu budú vnútorné rozvody vody, kanalizácie, plynu, elektľoinštalácie
a rozvody bleskozvodu.

' Doplnkovou funkciou budú tri ostrovčeky pre čistenie a umývanie interiéľov áut, 6 státí
opľoti urnývacích boxov, v-ybavené vysávačmi (3 ks). tepovačom (l ks) a zariadením
na žmýkanie jeleníc (l ks). Činnĺrsti budú vykonávarré priamo zákazníkmi.' Zastavaná plocha objektu; l85,90 m2,

' Objem objektu: B7l,Z6m3.

so 03 obchodno-pľevádzkový objekt
' Dvojpodlažná, nepodpivničená murovaná budova s plochou strechou, pľistavaná k objektu

autoumyvárne, obdĺŽnikového pôdorysu roanerov í4,00 m x 8,00 m, so vstupom z čelnej
stľany objekĺr, od strany parkovacích státí.

' objekt bude zaloŽený na betónových zilkladových pásoch a základovej pätke a betónovej
základovej doske, strop bude z prefabrikovaných ľesp. monolitickýôh Žb pľekladov
a prievlakov, stľešná konštrukcia bude plochá strecha s krytinou pvC fóliou.' obvodové murivo tvoľené presnými tvárnicami Ytong Lambda bude spíĺať
bez dodatočného zateplenia poŽadovaný tepelný odpoľ.
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VŠetky podlahy miestností prízemia, strecha, stuŽujúce Žb vence, dobetonávky stropov
a preklady obvodového muriva budú zateplené.
Dispozičné riešenie:
l.NP _ kaviaľeň s kuchynkou, sklad, WC Ženy amuŽi, miestnosť pľe upratovačku' Šatňa,
kornunikačný priestor (chodba), technická miestnosť - kotolňa pľe celý objekt,
2.NP _ bude prístupný samostatným vonkajším schodiskom s terasou, kancelársky
priestor s kuchynkou a WC.
Vykurovanie objektu bude plynovým kotlom umiestneným v kotolní/technickej miestnosti
na l.NP, s ohrevom teplej vody v zásobníkovom ohrievači.
Splaškové vody budú odvádzane samospádom do jednotnej areálovej kanalizácie
potrubím zPYC DN 150 za objektom ČoV, daŽd'ové vody zo stľechy budú odvádzané
vonkajším daŽďovým odpadom zaústeným do lapača splavenĺn, a budú zaústene
do aľeálovej dažd'ovej kanalizácie, následne do vsakovacieho objektu.
objekt bude napojený na verejný vodovod navrhovanou vodovodnou prípojkou cez novú
vodomernú šachtu, pľívod vody z VŠ sa rozdelí na areáIový prívod do objektov So-o2
a So-03, v objekte So-03 vstupuje do technickej miestnosti, teplá voda bude
pripľavovaná v zásobníkovom ohrievači vody na plyn'
Súčastbu stavby budú vnútorné rozvody vody, kanalizácie, vykurovania, plynu,
elektroinštalácie a bleskozvodu'
Zastavanáplochaobjektu: 112,36m2,
úŽitková plocha objektu: 17l,43 m21t.NP_91,23 m2, 2.NP-80,20 m2),
objem objektu: 786,40 m3.

so 06 Plynová prípojka
' Stavba bude napojená najestvujúci verejný ľozvod plynu prípojkou cez ľegulačnú meraciu

zostaw spotreby plynu - zut. Nitrianskej, v zelenom páse popred riešenú paľcelu'
' Bod napojenia bude na jestv. STL plynovode vedenom v zelenom páse, prípojka bude

ukončená v HUP pľed regulátorom tlaku plynu s meračom spotreby v zelenom páse
pri hranici pozemkov register "C" paľc' č. 3882/1 a register "E" paÍc. č). 64013 k.ú. Šaľa,
v typovej skrinkc DRZ. Zaiadenie DRZ bude prístupné z verejného priestranstva a tvorí
súčast' vnútorného oPZ (odbemé plynové zariadenie).

' Vonkajší NTL PE domoý plynovod tvorí úsek od plynomeru po hlavný domový uzŕyer
na vonkajŠej obvodovej stene technologickej miestnosti autoumyvárne a obchodno-
pľevádzkového objektu. od HDU sa zaéína vnútorný rozvod zemného plynu
do technologlckej míestnosti autoumyvárne, v objekte obchodu a sluŽieb bude plyn
vedený do miestnosti kotolne.

' V objekte autoumyvárne v technickej miestnosti bude umiestnený plynový kotol
pre autoumyvĺĺreň, pre vykurovanie obchodno-prevádzkovej časti bude plynový kotol
umiestnený na 1.NP v miestnosti kotolne.

so 07 Elektrická pľípojka
' Pľipojenie odbeľného miesta bude zabezpečené z existujúcej poistkovej skrine SR

3a6o4a2 umiestnenej pri jestv. stĺpe NN vzdušných rozvodov v zelenom páse (reg. "E"
parc. č. 640/3 k.i. Šaľa), v zmysle tôchnických podmienok pripojenia' Z poistkovej .k in"
bude káblom NAVY-J 4x35mmnapojený nový elektromerový rozvädzač RE - pilíeľový
,,P" pre jeden elektromeľ, umiestnený na verejne pľístupnom mieste. Z elekhomerového
rczvädzača RE bude napojený hlavný rozvádzač technológie RHT _ objekt So 02
a poistková skriňa sRl _ objekt so 03'

' Pre osvetlenie spevnených plôch budú po okraji riešenej paľcely nainštalované stĺpy
verejného osvetlenia v počte 4 ks a v počte 3 ks pri ostrovčekoch pľe čistenie a umývanie
interiérov áut, ktoľé budú napájané z elektľomerového rozvádzača RE.
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Doplnkové pľvky: oplotenie, zábľadlie

' Oplotcnie. Z dôvodu ochrany suseclných nehnutgľností voči moŽným neŽiadúcim účinkom hluku'

pracltu príp. vizriiilrlcmu Ĺontaktu bude vybudovaný po dĺŽ'kc SZ hranici a sčasti SV

hrarlici paľcely t-tluro'aný plot do výŠky 3,5 mzdebnlacich tr'ánric, kde sa plylrulo napojí

na existujúci múr.
. oplotelli! btrcle ltlurĺlvané z clcbniaciclr tvirľnic pilicľových (330x-!0{)x35()mnr) s výstuŽotl

a výplňou lretcltrovĺl Zlnes B2(). Výplnové trrrtrivo buclc z dcbniacich tvŕrľttic

(5()0x250x35()tntrr). kttrľé brrdťr osaĺlene '"..t'i 
murované piliere v dĺzke 1,25 m' Zák|ady

oplotcnia buĺlťr nrtlnĺllitické betĺintlvc záktadclve pásy s ľozširením v mieste pilierov'

' Celkcrvá dĺz.ka plotu ztl SZ strany bude: 44,0 m

' Celková dĺŽka plotu zo SV strany bude: l8,5 m

' Zábradlie. Z ĺlôvotlu ĺlchľany plynttvclro vcĺlenia, po t'avej stľanc paľcely tlz - lrri parkovacích

státiaclr) rú nnurh,lritc betónovc palisády r'ýŠky 0,20 m aŠirky 0,l5 nr, za kto.re sa osaclí

dvojtyčove occl'ové zábradlie výiny l'l_m, čím sa oclsaclia parkovacir.' stŕltia od JZ hľunici

po'""iy na vz.ĺlialenost' |'ó5 nr. kclg sa zľcalizuje zelený zatľávnený Pá.; ..

' Zábľadlie brrĺle trrĺrntovalré, tlvojtyčovc. z ócel'ovýclr tyčových stipikrrv a priečniky

z oceľovej rury bezosvej. Stĺpiky uuaĺ totu"ne clo betónoveho základovelro pásu o osovej

vzdialenosti 2,3 m.
. Celková diŽkaztbradlia zo strany parkovacích státí bude 4l '6 

m.

Budova obchoclno_prcvádz.koveho objektu (So 03) v navľhovanonr stave bude v energetĺckej

tricĺle A1, číln plnípoŽ.iadavky zákoňa č. 555/2005 Zb' oenergctickej lrospodárnosti buclov

v zneni neskorších |ľedpisov,' t.j. zákona č,. 31aDav Zb. avykoĺátvacej vyhlá_šky k týmto

zákonom č,.36412012 Zi. avyh|.324/2016 Zb. a vyhovuje poŽiadavkám STN 73 0540'

Stavcbrre povolcnie na stavebné objckty ..So 04 Prĺpojka vody' a "So 05 Prípojka

[."^ii'ĺ.iJ a Čov.-(cez pozemty regi'ter "E"_paľc. č. ó40/3; 3l0l2 a 25615 acez pozernky

ľegister.-C..paľc. č. 30lbn atĺitgĺ+ uĹ. ĺ' Šaľa) boto vyĺlané'Okľesnýln úľadonr Šal'a,

odborom staľostlivosti tr Životne prostľedie ľozlrodnutím pod č. oU-sA_oSZP'202l1002307'

010 dňa 08'06'202l '

Stavebné povolenic rra stavebný otljckt..So 0l Spevtlené plochy'(cez pozcmky ľegisteľ "E"

|a.". e. o.ioĺ: a 3l0/' vk. ú' Šuľuli',u základe samostatnej-pľojektovcj dgktr191ticie vydáva

lpeciálny stavebrrý úľaĺl pre cesttré stavby - mesto Šaľa pod č' 3l480l202llsul824

(4269ĺ2020) dňa 2l .07.zo2l.

Pre uskutočnenie stavby sa uľčujú tieto podmienky:

l. Stavba bucle uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní'

ktoru vypľa"ouĺ int. ľrĺĺctrat sít'bódnik, pnoľ.ĺosľ s'r'o., 985 5ó Gregoľova Vieska

č. 73, autoľi zovaný javebný inžinieľ, ev. č,. 4260*11, h podl'a energetického hodnotenia

stavby, ktore vypracovala ing. Radoslava Slobodníková' ev. č. 266*|*2009 _ tepelná

ocluana stavebnýclr konštľukcÍ a budov, a ktoľe sú prílolrou tolrto rozhodnutia. Pľípadné

zmeny nesmú byt'uskutočnené bez pľedcháĺlzajúceho povolenia stavebného úradu'

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

vydaného ,n"r,o,o šuľa pod č. 33058/20)0lsul944 (4108/2019) dňa22.07.2020, ktoré sa

sialo právoplatným a vykonateľným dňa l4'08'2020'

3. Podl,a $ 75 ods. l. stavebného zákona stavebník zabezpečí výýčenie priestorovej polohy
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stavby na dotknutých pozemkoch právnickou alebo ťyzickou osobou opľávnenou
Vykonávat' geodetické a kartografické činnosti a autoľizačné overenie vybraných
geodetických a kartogľafických činností autoľizovaným geodetom a kaľtografom.
Vytýčenie stavby bude zabezpečene v súlade s podmienkami uvedenými v ľozhodnutí
o umiestnení stavby.

4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodrŽiavat' predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zanadeni, najmä vyhlášky č. I47lz0l3 Z.z., ktoľou sa ustanovujú podľobnosti
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných präcach a prácach s nimi
súvisiacich a podrobnosti o odbornej spÔsobilosti na výkon niektorých pracovných
činností a dbat'na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

5. Pri uskutočňovaní stavby musia byt' dodľŽané príslušné ustanovenia $ 43d aŽ $ 43i
stavebného zákona 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 schopnost'ou pohybu a orientácie
a príslušne technicke norTny,

6. Stavebník je povinĺrý zabezpečiť, aby výstavbou čo najmenej rušil uŽívanie susedných
pozemkov a stavieb a aby vykonanými prácami nevznikli škody, ktoným moŽno zabrániť.
Prípadné vzniknuté Škody je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady.

7. Stavba bude ukončená najneskôľ do dvoch ľokov po právoplatnosti tohto
rozhodnutia.

8' Stavba bude uskutočňovaná dodávatel'sky, dodávateľ stavby bude určený vo r"ýberovom
konaní. Dodávatel' stavby musí zabezpeéiť vedenie uskutočňovania stavby
stavbyvedúcim' Stavebník je povinný podl'a $ ó2 ods. l. písm. d) stavebného zákona
oznámit' zhotovitel'a stavby (názov a adresu/sídlo/) stavebnému úradu do 15 dní
po skončení výberového konania'

9. Pripojenie na inŽinieľske siete:
' objekt autoumyvárne a obchodno-pľevádzkového objektu bude napojená na jestvujúci

verejný ľozvod plynu prípojkou cez regulaénú meraciu zostaw spotľeby plynu - z uL
Nitrianskej, v zelenom páse popľed riešenú paľcelu'

' Vodovodná pľípojka bude napojcná na existujúci verejný vodovod v náprotivnom
zelenom páse za chodníkom a komunikáciou na pozemkoch register ''C'' paľc. č. 30l8/3 a
parc. č. 3018/4 k. ú. Šaľa, vo vlastníctve spoločnosti SLoVNAFT, a.s., Vlčie hľdlo l,
824 12 Bľatislava, pretlakom popod cesfu (cez pozemky ľegister ''E''parc. č. 64013, parc. č.
3l0l2, parc. č. 256/5) až po navrhovanú vodomernú šachtu, odkiaľ sa rozdelí na areálový
prívod do objektov so 02 a So 03.

' odpadová voda zareálu bude odvedená kanalizačnou pľípojkou cez RŠ a zaústená
do verejnej kanalizépie v pravostľannej kľajnici komunikácii (cez pozemky registra ,,E"
parc. č. 640/3, parc. č' 310/2.aparc. č. 256/5). Znečistená voda bude vedená potrubím cez
odlučovač ľopných látok do ČoV, kde dôjde k jej vyčisteniu systémom biooxidácie.

' Pripojenie na elektricku energiu -bude zabezpečené z existujúcej poistkovej skrine SR
3a604o2 umiestnenej pri jestv. stÍpo NN vzdušných ľozvodov .' i"i"''o- páse (ľcg, ..E..

parc. č,. 640ĺ3 k.ťr. Šaľa), Z poistkovej skľirre bude napojený nový ilektroňrovi
rozvädzač, RE _ pilieroVý ,,P" pre jeden elektromeľ, umiestnený na verejne prístupnom
mieste. Z elektromeľového rozvádzača bude napojený hlavný rozvádzač technolÓgie RHT
- objekt So 02 a poistková skriňa SRl - objekt So 03.

l0. Všetky inštalačné pľáce musia uskutočňovat' odborní pracovníci.

l l. Podmienky dotknutých oľgánov a iné podmienky:
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Pred uskutočnenĺm zemných prác stavebník zabezpečí vytyčenie podzemných vedení

inžinierskych sietí v mieste stavby a jej pľípojok ich správcami. Pľi kolízii s vedeniami je

stavebník povinný ich pľed začaiím itavebných prác pľeložit'na vlastné náklady.

Kľaiský parniatkový ťrľad Nitľu

Na pľcclrnetnej.stavlrc- je potľcbrle, aby stavcbrrík zabezpečil vykorrarlic aľclrcologĺckéhĺl

výskulnu. ľĺ'ŕÚ Nitra ó aľcltetlltlgickoĺn výskunrc a ptldtrrienkach jelro vykonania

rozhodne v samostatnom rozhodnutí podl'a 'rs 35 octs. 7 a 5s 39 ods. l panriatkovclttl

zákoĺa.
Navrhovaná stavba je situovaná v bezprostrednej blízkosti evidovaného archeologíckeho

náleziska v polohe Ýeča - benzínová p''mpa s nálezmi z doby rímskej (4. stor.), ako aj

v blízkosti evidovaného archeologického náleziska v polohe Veča - Tesco s nálezmi

z obdobia novoveku. Vzhl'adom na rozsah a druh navrhovanej stavebnej aktivity preto

moŽno predpokladať narušenie aľcheologických nálezov alebo situácií.

Spôsob vykonania pľedstĺhového archeologického výskumu bude realizovaný etapovite

v dostatočnom pľedstihu pľed samotnými stavebnými prácami'

Stavebník dodizĺ všetký podmienky stanoviska č. KPUNR-z}lglz3l05-2/85ll7iGRo
zo dňa 18.l0.2019 a iozhodnutia č. KPUNR-2Ol9ĺ23l05'4l94799ĺGRo zo dňa

18.1 1.2019.

Techrrická inšnekcia. a's.. Bľatislava:

. Z hľadiska poŽiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a poŽiadaviek bezpečnosti

technických zanadení uvádzame pripomienky a upozoľnenia, ktoré je potľebné doľiešit'

v procese výstavby:
. ookumentácia pľípojky zPE aNTL rozvodu z PE nerieši signalizačný vodič v plnom

rozsahu v zmysle TPP 702 0l- (PZ).
. So 03: schodisko - prvy upo.l"dny stupeň schodiskového ramena treba opticky odlíšíť

od okolitej podlahy, povrch stupňov riešiť protišmykovou úpravou.
. V stavb e uŽivaĺej verejnosťou musí byt najmenej jedna záchodová kabína pre osobu

na vozíku.
. Pred vstupom do stavby musí byt vodorovná plocha najmenej 1500 mm x 1500 mm,

v súlade s čl. l .6.1 prílohy k vyhláške č. 532/2002 Zz' (STA)'
. Konštrukčnú dokumentáóiu vyhradeného technického zariadenia _ plynového zariadenia,

elektrického zariadenia _ Ne je potrebné posúdiť opľávnenou právnickou osobou.

. Pred uvedením do pľevádztý 1á pot'"tné na vyhradenom techn' zariadení - plynovom

zariadení Bg zPE, e|ektrickom zanadeni _ Ng vykonat' fuadnú skúšku oprávnenou

právnickou osobou.
. Pred uvedením do pľevádzky je potrebné na vyhradenom techn' zanadeni - plynovom

zariadení Bg zPE, elektrickom zariadení _ Ng vykonať úradnú skúšku oprávnenou

právnickou osobou.
. Pľed uvedením strojových zaiadeni, technologických liniek do pľevádzky po ich

nainŠtalovaní na mieste je potľebné požiadať o vydanie odbomého stanoviska v zmysle $

14 ods. l písm. d) zákoňa e. lr.qĺzb}a Z.z v zneni neskorších pľedpisov v nadväznosti na

$ 5 ods. 1 naľiadenia vlády sR č. 392120o6 Z.z.
. Technické zaľiadenie - tlakové zariadenie expanzná nádoba, poistný ventil sú uľčenými

v;ŕĺobkami poĺll'a nariaĺlenia vlády SR č). 112016 Z.z. v znení neskorších pľedpisov. Pri

uvedení na hh alebo do pľevádzkyje potrebné splniť požiadavky tohto predpisu'

' Uvedené zistenia nebránia vydaniu stavebného povolenia'
. Stavebník dodrŽí všetky podmienky odborného stanoviska pod č. 563914/2020

03.1 1.2020.
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Okrestlc ľi4ditcl'slvtl LlasiČské.htl a zťtchľannelrcl zboľu v Nitľe:

oRHaZZ s riešením protipoŽiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.
Stanovisko nenahrádza stanovísko orgánu štátneho poŽíarneho dozoru pre konanie
nasledujúce podl'a stavebného zákana, spolu s oR HazZ schválenou projektovou
dokumentáciou je potrebné ho pľedloŽiť pri kolaudačnom konaní.
Stanovisko č. ORHZ-NR2-2020/ 00l l 40_002 zo dňa 29. l O.2O2O.

Sloven.ská spľáva ciest BratĹslava:

' Dopravné napojenie bude pravostranným vjazdorn a pravostranným výjazdom na cestu
I/75 Nove Zámky - Galanta.

' Termín realizércie nahlásit'min' 3 dni pred zahäjením poverenému pracovníkovi SSC.' Stavebník je zodpovedný za všetky škody vzniknuté na komuniĹácii ajej príslušenstva
počas výstavby a musí ich na vlastné náklady odstrániť.

' Počas stavby nesmie dôjst' k obmedzeniu plynulosti cestnej premávky' Cesta počas pľác
nesmie byt znečisťovaná, príp. znečistenie bude bezodkladne odstránené' Premávka
na ceste nesmie bý'ohrozená, výkopová zemina nesmie byt deponovaná na ceste ľ75'' Záruku za práce v telese cesta I/75 bude mat' investoi po dobu 60 mesiacov
od zápisničného odovzdania prác.

' Ak bude nutne obmedzenie cestnej premávky, je potrebnó poŽiadat' príslušný cestný
správny oľgán o pouŽitie dočasného dopľavného značenia odsúhlasený prislušným
dopravným inšpektoráto m PZ.

' Dotyk stavby s cestou I/75 je potľebné odsúhlasit' okresn1im úradom Nitra, odbor
CDaPK.

' ssc súhlasí s riešenou stavbou za rešpektovania ich podmícnok. - Stanovisko č.
S s C/6ó 5 3 /2 0 l 7 / 23 20 / 287 67 zo dť:ra 20.09 .2O l 7 .

okrcsný úľad Nitra. odbor cestnej dopravy a pozemn.vch kornunikáciĺ:
' okĺesný úrad Nitľa, odboľ CDaPK súhlasí s návrhom úpľavy pripojenia na cestu I/75

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

predpismi a noľmami,
' stavebník je povinný dodrŽať podmienky stanoviska Slovenskej správy ciest a zétväzného

stanoviska MV SR oR PZ oDI v Šali,
' počas realizácie stavby nesmie bý'cesta I/75 znečist'ovaná voziĺllami stavby,' pľed realizáciou je potrebne inŽ. siete vopred vytýčit', aby nedošlo k ich pošĹodeniu.
' V prípade obmedzenia cestnej premávky na ceste l/75 je nutné poŽiaäať okresný úrad

Nitra, odbor CDaPK o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty I/75, počas
r ealízácie stavebných pľác.

' V prípade kriŽovana cesty V75, toto poŽadujeme vykonat' pretláčaním na zäklade
povolenia na zvláštne uŽívanie ciest, vydaného okresn;ým úradom Niha, odborom
cDďK.

' Záuäzné stanovísko pod č. oU_NR-oCDPK_20l9l03ó569 zo dňa 26.08.2019.

Určenie pouŽitia a umiestnenia dopravného značenia pod č. OU-NR-9CDPK-2O19/0365ó5
zo dňa 26-08.2019 (trvalého a prenosného - so súhlasom oDI Šal'a):
' dopľavné značky a dopravné zanadenia budú pouŽite len v takom rozsahu a takým

spôsobom, ako to nevyhnutne vyŽaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a búae
umiestnené len na nevyhnutne potľebnú dobu,
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. odsúhlasené dopravné Značenie bude ZÍealrizované bezprostredne preď začatim pťác,

v prípade, Že nie je moŽné dofuŽať túto podmienku, budú dopravne znaéky a dopľavné

zariadenia prekĺyte, alebo zrušené iným vhodným spôsobom'
. V čase ."álirá"i" prác zabezpečit' kontrolu stavu a správnosť osadenia dopravných

značiek a dopravnýth zariadeni, po ukončen í rca\ízäcie pľác musia byt dopravné značky

odstránené, äopr. znaeky budú v ľeflexnom vyhotovení, nepoškodene a umiestnené tak,

aby nedošlo k ich prevľáteniu vplyvom poveternostných podmienok,
. stavebník oznámi presný e asový termín pouŽitia pľenosného dopravneho značenia podľa

odsúhlasenej dokumentácie dopr. inŽinierovi oDI najneskôr 3 pracovné dni vopred.
. oDI si vyhradzuje právo dódatočne stanoviť podmienky alebo uloŽene podmienky

ztnenit', ak si to vyžiada bezpečnost' a plynulosť cestnej premávky alebo dôleŽitý verejný

záujem.. DoárŽať všetky podmienky zo stanoviska oR Pz oDĺ v Šali č.ORPZ-SA-OPDP52-3_
O22l2Ol7 zo dťra25.O9'2O|7 a č' oRPZ-SA-OPDP52'8-025ĺ20L9 zo dňa 16.08.20l9.

, Zodpovedný za správnosť osadenia a údrŽbu dopľavného značenia bude stavebnik, resp.

zhotoviteľ, alebo ním poverená osoba.

okľesné ľiaclitel'stvo policajncho zboru v Šali. okľesný dopľavrrý inšpektorát:

. oDI súhlasí s predmetnou stavbou, investor pred realizáciou stavby poŽiada o stanovisko

k určeniu a umiestneniu prenosného a trvalého dopravného značenia.
. oDI si vyhĺadzuje pľávo dodatočne stanoviť podmienky alebo uloŽené podmienky

zmeniť, ak si to výiada bezpečnosť a plynulost' cestnej premávky alebo dôleŽitý verejný

záujem'
. ooárzať všetky podmienky uvedené v stanovisku č. ORPZ-SA-OPDP52-3-010|2017

zo dňa 22.03'20|7 a č. oRPZ-sA-oPDP52-3-022/20l7 zo dťnz5.o9.20l7.

OkresnÝ úrad Šaľa. odbor cestnej dopľavv a pozemrrých komunikáciĺ:

. Stavba sa nedotýka záujmov ochľany ciest Il. a III. triedy,J Prípade zmien v pľojekte, ak

by sa to dotýkalo ciesi II. a III' triedy kontaktovat' oU Šaľa. _ stanovisko č. OU-SA-
oCDPK/20l8/008623-5 zo dňa 17 'l2.20l8'

MsU Šaľa. reťcľťrt dopravy a teclrnických činností:

. S ľealizáciou rjazdu cez parcelu registra ,,E" parc. č).3Io/2 k.ú. Šal'a cestný spľávny orgán

súhlasĺ bez piipomienoĹ. - zŕpäzné stanovisko č). 147g5/2018/oSaKČl4255 zo dťľ-

2s.09.2018.

MsÚ Šaľa. oddelenie sorávy rnaietku a zariadení mesta:

. oSMazM nemá námietky voči realizácii pri dodržaní podmienok v technickej

dokumentácii a všetkých predloŽených stanovísk od dotknutých oľgánov.
. Stanovisko pod č.20686/201gloSMaZM, spis č. 432812019 zo dňa 09.10.2019.

MsU Šaľa. oddelenie stľatégie a komuhálnIch čimostí' ret'eľát investičrrých čir'ností:

. PredloŽený návrh spíňa minimálne podmienky vyplývajúce z UPN mesta Šaľa _

vyi adrenie pod č. 2442/2aĺ8/oSaKC/ 1 65 7 zo día 22 -02.2018.
. NŕĹ;!" šuií 'ĺľ'r"'ĺ 

s predmetnou investičnou činnosťou, stavba je v súlade s Uzemným

planom mesta Šaľa. - Záxäznéstanovisko č.9863/2018/oSaKČĺz999 zo dňa 28.05.2018.
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MsÚ Šal'a. ľef'cľtit Žĺvtltllelro pľostľcdia:

Pri Zmene stavby' pri Zmene druhu pouŽívaného paliva a surovín, na zmenu
technologického zariadenia, resp. pri zmene vyuŽívania MZZJ je potrebné poŽiadať
o vydanie súhlasu najej vykonanie.
Prevádzkovatel' stavby MZZ} je pred uvedením zdroja do uŽívania povinný poŽiadat'

mesto Šaľa o vydanie súhlasu, v ktorom budú určene podmienky jeho uživania. Súčast'ou
Žiadosti musí byt' preukázanie pouŽitia najlepšej dostupnej techniky (certifikát pouŽitých
zanadení)'
DodrŽať podmienky záväzného stanoviska č. 426l7/2OzOloSaKČ/3996 zo dňa

09.12.2020.

Ite'ríorrálnv úrad vereineho zdľavia v Nitre:

' RUVZ v Nitre k projektov1ým dokumentáciám stavieb nevydáva záväzné stanovisko podl'a

$ 13, ods. 3 ani ľozhodnutie podl'a $ 13, ods. 4 zákona č. 355/2007 Z.z. oochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskoršich pľedpisov (ďalej lenzák. č.355/2007 Z.z)'

' Vzhľadom na vyššie uvedené, RUVZ dáva nasledovné vyjadrenie č. HzPlN2020l04395
zo dňa 23.102020:

. PredloŽený návľh bude vyhovovať všeobecne ziryäzným právnym predpisom upravujúcim
ochranu veľejného zdr avia za predpokladu, Že sa zabezpeči:

' účinné odvetranie všetkých bezokenných priestorov _ kuchynky,
' dorieši sklad vratných obalov,
' dorieši WC s pľedsienkou a um1ývadlom pre Zamestnancov kaviarne'
' tečúca teplá voda ku všetkým umývacím zariadeniam.

okľesný úrad Šaľa. pozemkový a lesný odbor:

. Správny orgán súhlasí s navrhovaným zámerom stavby na pol'nohospodárskej pôde.

. Bude zabezpečenä zžk|adnä starostlivosť o pol'nohospodársku pôdu, na ktoru bolo vydané
stanovisko aŽ do doby realizépie stavby, najmä pred zaburinením pozemku a porastom
zo samo náletu dľevín.

. Bude vykonaná skľývka humusového horizontu pol'nohospodáľskej pôdy a bude
zabezpeéenájej hospodárne a účelné vyuŽitie.

. Po realizácii výstavby za účelom usporiadania druhov pozemkov v katastri nehnutel'ností
podl'a ustanovenia {i 3 ods. 2 zálkona je potrebné poŽiadať o vyznačenie zmeny druhu
poľnohospodárskych pozemkov a to: záivady na zastavanú plochu, s predloŽením
geometrického plánu a tohto stanoviska na okresný úľad Šaľa, katastľálny odboľ. -
stanovisko č. oU-sA-PLo-20l 8/003957 -2 zo dňa l3.04.201 8.

okresný úrad Šaľa. odbor kľízového ľiadenia:

. odbor krízového riadenia súhlasí s vydaním stavebného povolenia _ zävdzné stanovisko
č' oU-sA-oKR-2O 1 9/007 5 13 -2 zo dňa 3 0.09.20 1 9.

okresný úľad Šal'a. odbor starostlivosti o životné pľostredie:

Vyjadľenie podľa $ 28 ods. l zákona č,. 364/2004 Z. z. o vodách č. oU-sA-oSZP_
2020/ 0a6867 -002 zo dňa 30. 1 0.2020:
. Z hl'adiska ochrany vodných pomerov s predloženou PD súhlasíme, počas uskutočnenia

stavby budú dodržané ustanovenia vodného zákona, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu
povrchových a podzemných vôd.. so 04 Prípojka vody, So 05 Prípojka kanalizácie a CoV sú vodné stavby, na ktoré je

stľ. 9
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potľebné povolenie podľa $ 2ó vodnéhozákona'
. oľgán štátnej vodnej spľávy povolí vypúšťanie priemyselných odpadových Vôd

do verejnej kanalizácie, ak Žiadatel'preukáŽe, Že pň ich vypúšt'aní sa nepoŠkodí stoková

siet' a čistiareň odpadových vôd a neohľozí sa zdtavie Zamestnancov pri ich
pľevádzkovaní, neohrozi sa prevádzka ČoV, spracovanic kalu a jeho ďalšie využitie
a neprekročia sa prípustné hodnoty znečistenia určené pre vypúšt'anie odpadových vôd
z verejnej kanalizácie a neovplyvnia sa kvalitatívne ciele.

. DodrŽať všetky vyšŠie uvedené podmienky a podmienky uvedené v Rozhodnutí
o povolení uskuttrčľlctria voĺlnej stirvby a o pclvolelrí vypťršt'arria vôd z ptlvrclttrvého

odtoku do poĺlzelnllých vôd ',,,y{anelro ok'.'ný'n úľatlom Šal'a' odbor staľostlivosti o ŽP
pod č' oU-SA-oSZP-20zll00na7-0lr0 zo dŤn 08.06.202l.

Vyjadrenie z hľadiska odpadoveho hospodárstva č. OU-SA -oszP-20z0l00ó825-0o2 zo dŕra

08.10.2020:. Pri pľevádzkovaní technologických zaiadeni vznikne odpad katal. č. 19 08 13 - kaly
obsahujúce nebezpečné látky z inej úpľavy priemyselných vôd kategória,,nebezpečný'.

. odpady počas výstavby budú zhromaŽďované v typizovaných kontajneroch - odpady
z čistiamí. Zneškodnenie odpadu katal. č. 19 08 13 zabezpeči prevádzkovateľ
u oprávnenej organizácie.. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa $ 14 zákona

o odpadoch - Povinnosti dľŽitel'a odpadu (v zmysle $ 77 ods. 2 zitkona o odpadoch je
pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stav. prácach zodpovedná právnická alebo fyzická
osoba - podnikatel', pre ktoru sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú).

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

zákona o odpadoch vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní.
. Pôvodca odpadov je v prípade, Že ročne zhľomaŽďuje viac ako 1 t nebezpečných odpadov,

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

Vyjadrenie orgánu štátnej správy ochrany prírody a kajiny č. ou-sA-oszP-20z0loo6766-
002 zo dňa 05.l0.2020:. Na dotknutom území v zmysle $ 12 zákona o ochrane prírody a kľajiny platí prvý stupeň

územnej ochĺany. Realizáciou stavby nedôjde k zásahu do osobitne chĺánených
záujmových území a objektov ochľany príľody a krajiny. V záujmovom území nie sú

ohľozené zŕtujmy ochrany prírody a krajiny.
. S realizáciou stavby nesmú bý dotknuté zakázané činnosti vo vzťahu ku chľáneným

druhom podl'a $ 35 zákona o ochľane prírody a kĺajiny.
. Podl'a $ 47 ods. l zilkona o ochľane prírody a kľajiny sa zakazuje poškodzovať a ničiť

dľeviny, z toho dôvodu stavebné práce u blízko rastúcich drevín vykonať tak, aby nedošlo
k poškodzovaniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí.

. Chránené ako aj iné druhy Živočíchov, ktoľé by mohli uviaznuť bez moŽnosti

samovol'ného úniku, je potrebné preniesť mimo staveniska.
. Stavbu zabezpečit' proti vnikaniu Živočíchov, zabezpečiť aby nedochádzalo ani

s odstupom času k vytváraniu potenciálnych úkľytových moŽností na preŽívanie vtáctva

a netopierov, ktoľé by prítomnosťóu znižovali hygienu a kvalittl uŽívania.
. DodľŽať vŠetky podmienky uvedené vo vyjadrení orgánu štátnej správy ochrany prírody

a kĺajiny'

Vyjadľenie štátnej správy ochľany ovzdušia č' oU-SA-osZP-2ol8l004286-2 zo dňa

02.05.2018:. Na vykurovanie obchodno_prevádzkového objektu je navľhnutý kondenzačný plynový
kotol, začlenený ako malý zdroj znečisťovania ovzdušia, k povoleniu stavby MZZO je

potrebný súhlas podl'a $ 17 ods' l písm. a) zákona o ovzduší od príslušnej obce.
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Západtrsltrvcnská distľibučná. a. s. Bratislava:

. PD ľieši lkV elektrickú prípojku Zexist. Vzdušného NN vedenia Zpodperneho bodu č.

l l0, vedením NAVY-J 4x25 mmZ,ukončí sa V elektromerovom rozvádzač,i, umiestnenom
na verejne prístupnom mieste.

. Deliacim miestom medzi zariadeniami Žiadatel'a a prevádzkovatel'a budú poistkové
spodky v istiacej prípojkovej skrini na podpernom bode vzdušného vedenia.

. Hlavný istič dimenzovať k poŽad. výkonu, t.j. max. ln:31/50A s charakteristikou B,
, Zabezpečit'plombovatel'nosť nemeraných častí v elektľomerovomrozvädzači.
' Meľanie spotreby umiestnit'na verejne prístupné miesto.
' Stavebník dodrŽí všetky podmienky uvedené v zävdznom stanovisku č. CD 6142/202l

zo dňa 11.02.202l^

SPP - distribúcia a. s.' Bľtttislava:

. V záujmovom území je navrhovaný pľipojovací plynovod STL D 32, diŽka 3,50 m, SPP-
D súhlasí s realizáciou uvedenej stavby.

. Stavebník je povinný dodrŽat' ochĺanné a bezpečnostne pásma existujúcich plynárenských
zaiadeniv zmysle $ 79 a $ 80 Zákona o eneľgetike.

' Stavebník jc povinný pri realizácii stavby dodrŽat' technické podmienky stanovené
v predchádzajúcom vyjadľení SPP-D k Žiadosti o pripojenie č. 8004941020, PoD
SKSPPDISO73IOO49294,. Pripojovací plynovod D32 bude pripojený k exist. distribučnej sieti - STL DN 150, PN
90kPa /ocel', ktoý sa nachádza pred parcelou č. 3882/l, k. ú. Šal'a.

. DodľŽat' všetky všeobecné, technické a osobitné podmienky zérydzného stanoviska č.

TD/PS/02 l 6 /2o20l An zo dňa 26.l0.202a.

Západoslovcrlská vodárenská spoloc*no$Ĺ q.s.. oZ Galanta. so sĺdlonr v Šali:

Vodovod
' S pripojením stavby na verejný vodovod a s dodávkou vody súhlasíme.
' Vlastníkom vodovodnej prípojky je stavebník'
. V zmys|e $ 27 ods. 7 ziĺkona č). 442/2002 Z.z. je zakŕtzané pľepojiť ľozvody z vlastného

zdroja vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s veĺejným
vodovodom.. Plnenie zásobníkových nádrži vykonávať výlučne v nočných hodinách, kedy je v sieti
minimálny odber vody.

Kanalizácia:. S odvádzaním splaškových odpadových vôd do verejnej kanalizácie cez navrhovanú
kanalizačnú prípojku súhlasíme, vlastníkom kanalizačnej prípojky bude stavebník,
kanalizačná prípojka bude PVC DN 2o0 gravitačná, dĺzka to m.

' Kontľola Čov Ecobiox sa bude vykonávať v intervale aspoň 1x ročne.
. Pre vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie z pľedčistiaceho zaľiadenia

autoumyváme poŽadujeme dodržiavanie podmienok riadnej prevádzky cov, vrátane
pľavidelného čistenia usadzovacej a olejovej nádrŽe a zabezpeč,enia vývozu zachytených
látok oprávnenou osobou na likvidáciu.

' Zachytený obsah oRL je zakázaĺé vypúšt'ať do veľejnej kanalizácie.
. Na likvidáciu odpadu z predčistiaceho procesu zabezpečiť a ku kolaudácii stavby

predloŽiť zmluvu s oprávnenou organizŕlciou s licenciou na likvidáciu.
. Splaškové odpadové vody z obchodno-pľevádzkového objektu budú zaústené do

areálových kanalizačných ľozvodov za štvorcovou šachtou za Čov Ecobiox.
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. S odvádzaním daŽďových vôd z povrchového odtoku Zo strechy autoumyváme

a spevnených plôch do vsaku súhlasíme'
. odiaozanie o^dpadových vÔd zpovrchového odtoku do verejnej kanalizárcie (daŽd'ove

vody zo strechy a spevnených plôch) v mieste stavby je zakázané'
. DodrŽat' všetký podmienky záväzného stanoviska č' 7382412020 zo dha07.|0.2020'

Tel a DIGI s.ľ'o

Na definovanom území dôjde do styku so siet'ami elektronických komunikácií (ďalej len

SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s', ďalebo DIGI SLoVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s' a DIGI SLOVAKIA' s'r.o. Žiada zahrnút' do podmienok určených

stavebným úľadom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebneho

povolenia Všeobecné podmienky ochĺany SEK, ktoré sú neoddelitel'nou súčasťou ich

stanoviska.
Exist. zariadenia sú chránené ochľanným pásmom ($ 68 zäkona č. 35l/201l Z'z')
azároveí je potrebné dodrŽať ustanovenie $ 65 zákona č:.35l/20|l Z.z. oochrane
proti rušeniu'
štavebník je povinný rešpektovat' a dodrŽať všetky podmienky uvedené v stanovisku

č)' 6612025815 zo dňa |4.09.2020.

M sr

V dotknutom území nedôjde ku stretu podzemných telekomunikačných zariadení (PTz)
prevádzkovateľa Orange Slovensko a. s. Bratislava, existujúce vedenia sú chránené

ochĺanným pásmom.
DodrŽať vsJtky podmienky zálväzneho stanoviska é.8A-3384/2020 zo dňa 14'l0'2020.

SALAMON I NET- s. r' o'. Šal'a:

V záujmovom území nedôjde do styku s STI spol. SALAMoN INTERNET' s. r. o.

Existujúce telekomunikačné zariadenia a infľaštruktúra sú chránene ochranným pásmom

($ 6a žákona č.35t/2O1l Z.z.\ azároveňje potrebné dodrŽať ustanovenie $ 65 zákona č.

35l/2}ll Z.z. o ochrane proti rušeniu.
Stavebník dodľŽí všetky podmienky zäväzného stanoviska pod č. sb 2204444 zo dňa

30.03.2021.

CableNet, s' f. o,' Galanta _ stanovisko zo dňa 28.a9.2020,

Heizer optik spol. s r' o., Bratislava - stanovisko č. VYJ 174120 ex zo dňa 25.09.2020,

Wisper s.r.o. Nové Zámky - stanovisko zo dňa 2|.10.2020,
UPc BRoADBAND sĹovnzun' s.r'o.' Bľatislava _ stanovisko č. 1885/2020 zo dňa

29.09.2020,
Slovanet, a.s. Bratislava - stanovisko zo dňa 2'l.o9.2020,

02 Slovakia' s.ľ.o.' Bratislava - stanovisko zo dňa 23'09.202a,
. V záujmovom území sa nenachádzajú siete uvedených spoločností' resp' nedôjde do styku

so sieťami v ich správe

Slovenský pozemkový fond Bratislava:

. SPF súhlasí s vydaním stavebného povolenia na pľedmetnú stavbu za podmienky:

. Na dotknuté pózemky (parc' KN E č,. 64aB a paľc. č' KN E š). 256/5) bude najneskôr

do vydania tôtauaaeňetro rozhodnutia zriadené vecné brerneno, zapisaĺé v prísluŠnom

katastri nehnutel'ností a to odplatne v prospech SPF, súčastbu zmluvy o zriadení vecného

bremena bude geometrický plán podl'a skutočného vedenia a uloženia inž. sietí.
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K lctrhzĺicií stavby'jc potrebne staĺror,'ĺsko prípĺdného rrŽivatel'a pozel]]ktl SPl.,,NV.Po ĺlĺlktlnčení stavby budri ptizcnlky clrrlrc clo pôvoclllcho stai,tr. aby nlclhli byt. r,ytlŽĺvanéna cltltc.ľa.jŠí 
1č-ď Snĺlst]hene skodý Ĺuaĺ oart.anené na náklaĺly stavcbníka.Stultĺlviskĺl SPF nie je zmluvou o budúcej 

''l"""'*i"inou dohodou medzi SPFa Žiaclatcl'tlln' na základe ktclrej by bol SPď v uu.lĺ,.n,oli povillrlý dotknuté pozerltkypreviest' na žiadatel'a,. záľoveň iiodnyu spôsobonl lretlbmcĺ{zuje SPF v naklaclanís dotknut]ŕmi pozemkam i.

i1ľľ;i;.'ääľ'::-J, 
^;;.3r";;rr.v 

záväznom stanovisku č. SPFZ00ó3 t2/2[2l,

SĺOVN FT. s. Vlčic lrľĺllo l. ĺ,l)4l: VA
' Spoločnost'SL'VNAFT, a.s. stihlasí s reatizĺiciou sta'by.' o začati prác je potrebné infilnĺovat'noJnr.n"j t-+-ňri ru,p..o a počas prác postupovat'tak,aby nedošlo k Žiadnemu clbnrcclzcnitr preváazŕ-v;Čs'' Realizácia stavby nesmjc obmedziŕ'ľľlii'i_l"ň.)p"cn" 

.fungovanie prel.áĺlzky CS.
ĺ'?:ľ#:"ĺ"'ľ'1ŕ"''jij,lli]''"'''u' s L()VNA Fi' . ;: pozadujeiar,",p.j"ni" tlkamŽitcj

' Dodržať všetky podmienky uvedené v stanovisku č. 73 160/2019ĺ327 zo dŕn l4.t0.2'l9,v stanovisku pod č' sN/R/2020l Ot3g7 t/Z )o aĺu l l.0(l.2()20 a v Zmluve č.0770307/00CRZ o budúcom znadenívecného u."^.* i nehnutel,nosti.

' DaŽd'ttvé vody zo strechy budú odvádzané vortkajším ĺlaŽĺl'ovýn oĺlpadont zaťlstcnýndo lapača splavenín, a budú zaústene oo a."alníei ĺlaŽĺl'ovej kanalizácie, niislednedo vsakovacieho objektu.' Stavebný materíál a zariadenie staveniska budú umiestnené len na pozemku vo vlastníctvestavcbníka, ľesp' na pľcnajatĺlnr pozenrku.' Pľed výjazdĺlnl vozicliel in'tntr'y"h nrechanizmov zo stavc-niska nn vcrejné kĺlĺnrrrtikácie,budú tieto očistene tak, aby Áe:dochádzaro t zneeisruvanitt kĺllnuniĹa"i"' v pľípaĺlcznečistenia kolrlr'rnikiicie stavebníci zabezpeči" j.j_;JiJ"nic na vlastné náklady. Súúasnebude dodrŽane VZN mesta Šal'a v platnorn 
','"nľo n*-Llodaní s komunátnyrr odpaĺlonl adrobnýlr stavebttýn oĺlpadom na úzerní mesta Š;i.; 

"*"'
' Ku kolaudácii stavby stavebník predtoŽí cloklacl ,, 

'l*' 
ako naloŽil s tldpadmi vznikrrutýni

ľ:"í:.J'::'avby 
_ vyjadreĺrie okľcsného ĺ'o,ru *ni'u, oĺlboru staľostlivĺxti o Životrrc

' Po zameraní skutkového vyhotovenia stavby a ku kolaudácii predloŽit, zmluvy o zriadenívecneho bľenlena na stavbou clĺltknuté poz"rirky ĺp'ĺpo;ŕvl. .

' Stavebrrík je povinrlý dodrzat'nput..niä uy|iŕ.],i;ľ;. pi"jektu protipo žiamejbezpečnostistavby' Ich splnenie'preukáŽe pĺ *olaudáóii úuu'u1- 
'_ .'"

' Stavebník zabezpečí, aby sa päeu. r:ealizácieminĺmalizovali negatívne vplyvy na okolíe aŽivotnc pľostľeclie o u pino'n rozsahu uua" 
'neluioioä"u škody spôsobené stavebnoučinnostbu.

' Ku kĺllaudácii stavby s!1v.ebn!!ĺ predloží stavebnému úľadu energetickú certiÍikáciubudovy (obchodno-pievádzkového objektu). Jl 'luu sll.ľgetlcKu c

l2' Stavebnik ku kotaudácii pľeclloŽí doklaĺly o overení vhodných stavebných výrobkov.Na uskutočncnie stavby 
'n_ožno 

pouŽit. iba stavebný uy'.uolr,_ttoľý je pocll.a osobitnýchpľe<lpisov vhodný na pouŽitie v stavbe no ro,nytiäní ĺäel' Tieto doklacly sťr súčastbudokumentácie uloženej na stavbe.

l3' Stavebník je povinný oznámit'stavebnému úradu teľmín začatiastavby.

I
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l4. Stavebník je povinný stavbu viditel'ne označit' štítkom ,,Stavba povolená''.
l5. Stavu-bnik je povinĺrý od prvého cllia priprav'rrých práu aŽ po ukončenie stĺv'ebných prĺic

Viest'stavebný clenrlík, ktoý je sťtčast'tltt ĺltlkutnentácie uloŽenej na stavenisku. StavchnÝ
denník predloŽí ku kolaudácii stavby.

16, Dokončenú stavbu, prípadne jej čast'spÔsobilú na samostatné uŽívanie, moŽno uŽívat'len
na zéklaďe ko laudačného rozhodnutia.

l7. Stavebník vŠetk-v- pcldlnĺenk,v-. za ktoľých je stavba povolená, je ptlvinný plnit' a
po doručení tohto ptlvolenĺa ich brať na vedomie s tým, Že sa iclr plnii' zavĺzuje.

Učastníci konania:

' M&s GLOBTRADE. a.s' Banská Bystdca; Karol Mikóczĺ; Mária Mikócziová; mesto
Š_al'a; Slovenský pozemkový tbnd; šlovNAFT, a.s.; [ng' Jozef Kozaňák st.; Jazeť
Kozaňák ml.; Ing. Valentín Kozaňák; Ivana Sýkorová; Miľoslav Béger; Pavol Bégeľ; Ing.
Michal Stobodník - PROMOST s.r.o.

V priebehu stavebnéhtr konania námictky účastníkov konarria neboli vznesené. Pripomienky
dotknuých or*Qánov sti zohl'adnené v podmienkach stavebného povolenia.

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

ltavba . 
nesmie byt' začatá, pokial' stavebné povolenie nenadobudne právoplatnost'

/$ 52zrĺkona č. 7l/1967 zb. o spľávnom konaní (spnivny poriadok) urn.ní neskorŠĺch
pľedpisov/.

Podľa $ 70 stavebného zákona je stavebné povolenie zátväzné aj pre právnych nástupcov
konania.

odôvodnenie:

D1a 02.l2.2020 podala spoločnost'M&s GLOBTRADE, a.s.' so sídlom Komenského l0D,
974 0l Banská Bystrica' ĺČ'o: +o l7l 47L)- ktcrru v konaní zasfupuje Dušan Lempochner,bytom . 9Žiadosťovydaniestavebného
povolenra na pľedmetnú stavbu; týmto dňom bolo začaté stavebné konanie'

mestom Šaľa pod č.
stalo právoplatným a

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby
33058/2020lsu/944 (4l08l20l9) dňa 22.O7.2O?0, ktoré sa
vykonatel'ným dňa 14.08.2020.

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania vŠetkým známym účastníkom konania a
dotknutým orgánom a organizáciám. Nakolko pomery staveniski mu boli dobre známe a
äadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie stavby, podľa ustanoveď $ ól ods.2
stavebného zákona upustil od ĺlstneho pojednávania a miestneho zistbvania. zriľoveĺ stanovil
lehotu l0 pracovných dní odo dria doručerria oznámenia' v ktoľej mohli účastníci konania
uplatnit'svoje námietky a pľipomienky a dotknuté orgrtny aoĺganizicie svoje stanoviská.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloŽenú Žiadost'z hl'adisk
uvedených v s\ ó2 stavebneho zákona' pľerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými
orgánľni a oľganiáciami a zistil' Že jej realizáciou alebo uŽívanínr nie sú ohľozené záujmy
chľánené stavebným zákonom' pľedpisrni vydanými na jeho uskutočnenie a osobitn1úmi
predpismi' nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani nepľimerane obmedzené či ohĺozené piáva
a oprávnené záujmy účastníkov konania.
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Stanoviská oznárnili:
- Kĺajský pamiatkový úrad Nitra,
- Technická inšpekcia, a.s., Bľatislava,
- Okresné riaditel'stvo Hasičského a záctranneho zboru v Nitľe,
- Slovenská spľáva ciest Bratislava,
- okresný ťlľad Nitľa, odboľ cestnej dopľavy a pozemnýclr komunikácií,
- okresne ľĺadítel'stvo polica.jného zbĺlľtt v Šali. okľesrlý cltlpľavný inšpektorát,
- okresný ťrľad Šal'a. odbor ccstllej ĺlopľavy a pozerrrllých ktllntrllikácií,_ M'9 Sal'a, reťeľát dopravy a technických činností,
- M'V Šal'a, oddeleniJ spľávy majetku a zaiadenimesta,
- M'V Šaľa, oddelenie stľatégie a Ĺomunálnych čínností, referát investičných činností,_ MsU Šal'a, reťeľát Životnéhó prostredia,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitľe,
- okresný úrad Šaľa, pozcmkový a lesný odbor,_ okresný úrad Šal'a, odbĺlľ krízoveho riadcltia'_ okresný úrad Šal'a, odbor staľostlivosti o Životne prostľedie,
- Západoslovenská distribučná, a. s' Bratislava,
- SPP - distribúcia a. s., Bratislava,
- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s', OZ Galanta, so sídlom v Šali,- Slovak Telekom, a. s., Bľatislava a DIGI SLOVAKIA' s.r.o'- orange Slovensko a' s., MICHLOVSKY, spol. s ľ. o., Piešťany,
- SALAMON INTERNET, s. r, o., Šaľa,
- CableNet, s. r. o., Galanta,
- Heizer Optik spol. s r. o., Bratislava,
- Wisper s'r.o. Nové Zámky,
- UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava,
- Slovanet, a.s. Bratislava,
- 02 Slovakia, s,r.o., Bratislava,
- Slovenský pozemkový fond Bratislava,
- SLO\rNAFT, a.s. Bratislava,

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad pľedloŽených stanovísk dotknutých orgánov a
organizácií poŽadovaných osobitnými pľedpismi, 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 pľedložil nasledovne doklady: projektovu dokumentáciu, kópiu
územného rozhodnutia, splnomocnenie na zastupovanie v konaní, kópiu nájomnej zmluvy
ajej dodatkov, zmluvy opostupení práv a povinností, rozhodnutia a zäväzné stanoviská
dotknutých orgánov a doklad o uhľadeni spľávneho poplatku'

Pľe územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté navrhovanou stavbou, je spracovaná a
schválená územnoplánovacia dokumentácia UPNO Šaľa vrátane n"sĹo'ších zmien
a doplnkov, umiestnenie stavby je v súlade so schváleným územným planom mesta Šaľa a
s vydaným územným rozhodnutím. Pľojektová dokumentácia stavĹy spíRa všeobecné
technické poŽiadavky na výstavbu' Námietky účastníkov neboli v konaní uplalnené.

Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu
stavebného povolenia pre uvedenú stavbu, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo v1ýĺoku tohto
rozhodnutia.

''l
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Poučenie o odvolani:

Podľa $ 53 a nasl' zákona č.'ĺ111967 Zb' o správnom konaní (správny poriadok) v znení

neskoršich predpisov, pÍoti tomuto ľozhodnutiu moŽno podat' odvolanie (riádny opravný

prostriedok), a to v lehote l5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
bdvolanie sa podáva na Mesto Šaľa _ Mestský úrad' Námestie Sv. Trojice é,.7,927 l5 Šal'a

odvolacím oľgánom je okesný úrad Nitľa, odbor výstavby a bytovej politiky.
Rozhodnuti" j" po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmatel'né správnym

súdom podl'a ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákonč.162/2015 Z.z.).

Poplatok:

Správny poplatok poĺll'a zŕtkgna č. I45/L995 Z. z. o spľávnych poplatkoch v znení neskorších

piedpisov ľ-otozt<yoo písm. g) bol zaplatený día02.12.2020 vo výške 800,-€.

Pľíloha pre stavebníka:

- overená projektová dokumentácia
- štítok,,Stavbapovolená"

Doľučí sa:

účastníci (doručenky)
l. Dušan Lempochner,

(splnomocnený zástupca stavebníka)
2. Karol Mikóczí,
3. Mária Mikócziová, ,

4. Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č.7,gz7 15 Šaľa - EP
5' Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta č,' 36,8l7 l5 Bratislava l l - EP
6. SLOVNAFT, a's.' Vlčie hľdlo é. |,824l2 Bratislava - EP

8. Jozef Kozaňák ml.,' 9. Ing. Valentín Kozaňák.r 10. Ivana Sýkorovri
':' l l. Miroslav Béger,

" : 12. Pavol Béger,

' 13. Ing. Michal Slobodník, PROMOST s.r.o,,985 5ó Gregorova Vieska č. 73 _ EP

dotknuté oľgány (elektronicky)
ta. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jana Pavĺa II. č. 8, 949 01 Nitra
l5. Technická inšpekcia a.s., Trnavská cesta č. 5ó, 82l 01 Bratislava
ló. oR ÍIaZZ v Nitre, Dolnočermánska č' 64, 949 11 Nitra
17. Slovenská spľáva ciest, Miletičova l9., 826 19 Bľatislava
1 8. okresny rĺrád Nitra, odbor CD a PK, Štefanikova tr. 69,949 0 1. Niha
19. oR pz, okresný dopľavný inšpektoľát, Staničná č.23,927 0l Šaľa

20. okresný úrad Šuľu" Po".mkový a lesný odbor, Hlavná 2/l,927 01 Šaľa
21. Regionhny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova č. 58,.949 63 Nitra

22. oňsný úiad Šaľa, oäbor starostlivosú o ŽP, Hlavná č.2ĺl,927 0l Šaľa

23. okĺesný ĺrad Šaľa' oauor krízového riadenia, Hlavná č.2lI,927 01 Šaľa
24. Zápaďoslovenská distribučná, a's', Čulenova ó, 816 47 Bľatislava
25. SPP-distribúcĺá, a. s., Mlynské nivy 44lb,825 11 Bratislava

srľ ló




