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ROZHODNUTIE
STAVEBNE POVOLENIE

Mesto Šal'a, ako vecne a miestne prĺslušný stavebný úľad podl'a $ l l7 zákona č' 50/L976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
(ďalej len,'stavebný zétkon"), preskúmalo v stavebnom konaní podl'a $ 62 stavebneho zákona
Žiadosť o stavebné povolenie, ktoru dňa 20.05.2oz1 podal

Nitriansky samosprávny kraj, so sÍdlom Rázusova 2Ar 949 0l Nitra, ktoróho v konaní
zastupuje spoločnost'B-PROJEKT, spol. s r. o.' so sídlom Kpt. Jaľoša č.27,927 01Šal'a,
ICO: 31 445 527

(ďalej len ''stavebník'') a na zák\ade tohto preskúmania, podl'a $ 66 stavebného zákona,
vsúlade $ 10 vyhlášky é'453Da00Z'z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebneho zžlkonaavnadväznosti na {j 32, $ 46 a $ 47 zákona č.7ll|967 Zb. osprávnom
konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len,,správny poriadok") vydáva

stavebné povolenie
na Zmenu dokončenej stavby

,,Rekonštrukcia stľiech objektov v aľeáli Polikliniky NSK Šal'a
_ ntoky B, C, F, Gí

(ďalej len "stavba") na ul. Nemocničnej v Šali, budova súp' č. 833 _ Poliklinika (nemocnica)
napozemku ľegister ''C'' paľc. č.2079 vkatastrálnom území Šal'a abudova súp. č. 6675 _
Prečeľpávacia stanica (Čou na pozemku registeľ ''C'' parc' í2082 vkat. území Šal'a,
za účelom skvalitnenia podmienok uŽívania a zabezpečenia zvýšenia tepelnotechníckej
kvality predmetnej stavby.

Stavba obsahuje

' Predmetom projektovej dokumentácie je riešenie stavebných úprav jestvujúcich plochých
striech jednotlivých blokov Polikliniky súp. č' 833 a objektu ČoV so súp. č.6:675, vrátane
bleskozvodu a uzemnenia objektov nasledovne:

- strechy blok,,B" Íl,,C"_ LôŽková časť (5 stľiech),_ strechy blok ,,F" - Hospodárska časť (l0 striech),
- stľechy blok ,,G" - CoV (2 strechy).
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Siavebné úpľavy existujúcich striech budú realizované postupne, podľa jednotlivých

blokov, arcňitekioni cký iyĺazobjektov polikliniky sa nemení, len niektoré atiky sa zvýšia

z dôvodu zateplenia štriách' Stavebnými úpravami sa zvýŠi tepelnotechnická kvalita

striech a zlepší sa energetická náročnosť budov - úspoľa energie, pouŽitím kvalitnej

hydroizoláci€ aprecízne vyriešenie cletaitov na strechách zabezpečí dlhodobú Životnost'

síriech, zvýši sa estetická Ĺodnota stavby' zníŽi sa hlučnosť v interiéroch a ul'ahčí sa aj

ú&Žba'

Strechy blok "B" 
^ 

4C'( - lôžková čast' (5 striech)

. Predmetom PD je komplexná obnova existujúcich striech Sl5-F6, S1ó-Fl, Sl7-Fl' Sl8-
Fl, Sl9-F5, stropy sĹ riešené ako monolitická Žb doska obojsmeme vystuŽená shr.

120 mm.

. s15-Fó mechanicky kotvená plochá strecha nad strojovňou výt'ahov _ čistá vodoľovná

plocha stľechy 70,00 m2.
. Sl5 strecha nad strojovňou vytahov sklasickým poľadim vrstiev, bez tepelnoizolačnej

Vrstvy, spádovanie je pultové. Z troch stľán sa nachádza nulová atika, na jednej strane je

podriÁsóvý Žľab + zvislý zvod, zvod je ukončený na niŽŠej streche Sl3.
. ^eo 

je fľagment (skladba strechy), predmetom návrlru bude priteplenie s EPS J90 s Stabil

ohr. l0omm, pokládka sepaľačnej geotextílie azhotovenie novej hydľoizolácie vcelej
ploche strechy ámPVC krytiny, vľátane vyriešenia príslušných detailov na streche.

. bxistujúce roivody bleskozvodu a zvislý daŽd'oqý zvod sa demontuje.

. sl6_Fl mechanicky kotvená plochá strecha - čistá vodorovná plocha stfechy 502.0 m2,

sl7ďt mechanický kotvená plochĺ strecha _ čistá vodorovná plocha stľechy 
-!0,0 

m]'

sl8.'u mechanický kotvená plochá strecha - čistá vodoľovná plocha strechy 5!5,0 m2_,

Plocha striech Fl sPolu I 137,0 m2

. S16, Sl7, Sl8 strecha nad 4.NP, bez tepelnoizolačnej vrstvy, po obvode strechy je nízka

až nulová atika, napojená na stenu strojovne. odvodnenieje cez bočné vtoky do zberných

kotlíkov u 
""r 

rrróy vedené po ťasáde dole a napojene do daŽď. kanalizácie'
. Fl je fragment 1sŕladba stľechy) s navrhovaným vysúšaním, predmetom náwhu bude

zhoiovenň perfoiovania do exist. stľešného plášt'a' pokládka nopovej ťólie, priteplenie

strechy tepeinou izoláciou o hr' 340 mm, pokládka sepaľačnej geotextílie a zlrotovenie

novej hydľoizolácie v celej ploche stľechy z mPVC kľytiny, vrátane vyriešenia

príslušných detailov na stľeche.
. 'Pril'ahlý uŽ nefunkčný komín sa uzavrie oSB doskol Iv. 22 mm, ktorá sa nakotví

do venóa, zhotovia sá odkvapové lišty, separačná vľstva z geotextílie a uzavrie sa

hydľoizoláciou z mPVC'
. riĺstuiĺce vodoľovné oplechovanie atiky, plechové chrliče, kotlíky anlody sa demontujú,

vymurujú sa nové atiky a zhotovia sa Žb vence.

. s19-F5 mechanicky kotvená plochá strecha - čistá vodorovná plocha strechy l9,0 m2,

. stq .t."cha nad -hy- objeĹtom pri komíne, bez tepelnoizolačnej vrstvy, spádovanie je

pultové, ztroch stľán sa nachádza nulová atika, na jednej strane je podrímsový Žľab +

zvislý zvoď, zvod je ukončený na nižšej stľeche S l8'
. F5 jé fragrnent (skladua strÁchy) - pokládka sepaľačnej geotextílie a zhotovenie novej

nya"roizoň"ie v celej ploche strechy z mPVC krytiny, stľecha bude bez zateplenia, vrátane

vyriešenia prislušných detailov na streche.
. Vyrpruuĺ sä a budä omietnutá fasáda malého objektu ešte pľed realizáciou strechy S18,

existujúci zvislý daŽďoý zvod sa demontuje.
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Strechy blok o,F., - hospodárska čast' ( l0 strieoh)
' Predmetom PD s1n-lo9hé strechy S20-F9, 52l-Flo, s22-F5, S23-Fl 1, s24-Flz,S25_Fl5,S26_F9, s27-Fg, S28-F9 a Žb prístrešok s označcním S29-Fl4.
' s20_F9 mechanicky kotvená plochá stľecha - čistá vodorovná plocha strechy 525,O mz,' s26-F9 mechanicky kotvená plochá strecha _ čistá vodoľovná plocha stľechy l30,0 m2,' s27_F9 mechanicky kotvená plocha strecha - čistá vodorovná plocha strechy 44,9 m2,' s28-F9 mechanicky kotvená plochá stľecha - čistá vodoľovná plocha stľechy 27,7 mz,' S20 jc stret:ha s kla"-iek-ým ptlľadim vrstiev natl interiérom' slľ()pv sú zlr. z tľtlclt stľán jepodľĺnlsový Žl'ab-zvoĺly, zo Štv'ľtej je zvislii stcna. v strede stľcchy vystu}.'ujc celý tlt1ektpreslľeŠcný stľccltou Sf l'' 526 stľecha s klasick;ým poľadím vrstiev' nad interierom (obsluha kotolne), so Žb stropom,z dvoch strán sú atiky, z jednej obvodová stena, zo stvrtej je Žl,ab so zvodmi.' s27 strecha s klasickým po'udí- vrstiev nad inteľióro-, ,o zu stropom, z jednej stľany jeatika, z troch strán obvodová stena, zo štvĺ;ej je Žl'ab so zuo,1onr'' S28 strecha s klasickým poradím vľstiev naáintericľt'ltn, so Žb stropom, z jednej strany jeatika, z dvoch strán obvodová stena' zo štvrtej je žl'abs() zvodom'' F9 _ skladba strechy so Žb stľopom s navrhóvanym vysúšaním, predmetom návrhu budezlrĺltovenic peľforovania tlo exist. streŠnélro pláĺt'a' fotlĺ.lt o nopovej ťolie, pritepleniestrechy tepclnott izolriciou ĺlhr. l80 mm. pokládka sepaľačnej geotextílie azliotovenienovuj lryĺIroízolácie v celej plclchc strechy z mPV'C krytiny, vľátane vyriešeniapľísluŠných detailov na streche.

s2l'FrO mechanicky kotvená plochá strecha _ čistá vodorov' plocha strechy 280,0 m2,S2l strecha sklasick1ým po'uäí- vrstiev nad interierom, strop je tvorený zdrevenýchstľeŠných väzníc. uloŽených rra oce|'ových väzníkoch, na'vŕizniciach je dľevený ziĺktop,stľop je staticky nevyhovujrici. Z dvocli strán je nízka aiika, z d,atŠĺcil dvoch je Žl.ab +z-.vĺ)dv vyúst'ujťrcc na niŽšiu strecltu S20. spád stiechy je sedlový.Flo _ skladba strechy s dreveným záklopom utóz"no- na drevených väzniciach,kladených na oc' r'äzllĺky. Navľhujó sa výnena stľešnýctr uernĺc + ltový horrrý roŠt + oSBzáklop + nová samolcpiaca parczábrana. Uskutoční sa pľiteplcnie strectry tepclllĺruizoláciĺlrr o celkovej. hr' l80 mm, pokláo1._1a'"1'o*en.i g"ur"*iĺlie a zhotovenic nclvcjhydľoizolácie v celej ploche stľechy z mPVC Ĺ.ytiny. ňáton" r,yrieŠenia trlľísluŠnýclrdetailov na streche.

S22-F5 mechanicky kotvená plochá strecha - čistá vodorov' plocha strechy 2l,5O m2,S22 stľecha sklasickýnl poľaĺlítn vrctiev, zclvoch strán je nízka atika' zjednej stľany jemedziatika' z d'alŠej je poĺlľímsový Žl.ab + zvoĺl. spád stróchy je pultový. 
J -J

F5 skladba stľeclry bez zateplenia nad silorn. *r'np.i. zú, nouir'nuta je pokládka sepaľačnejgeotextílie a zlrotovenie novej hyrlroizolácic v'cälej pl,r*r'" stľeclry z nrPVC kľytiny,wátarle vyriešenia pľíslušných a"táiln.' na streche.

s23'Flt mechanicky kotvená plochá strecha _ čistá vodoľov. plocha strechy 58,00 m2,S23 stľccha s klasickým poraĺlím vrstiev, bez tepelnoizoiačnej vrstvy, strĺlp je tvorenýz drevených stľeŠných väzníc, uložených nu oĹuo,touý"ľ' -ĺ'och, na vŕizniciach jedľevený záklop.
Z dvoch stran je nízka atika.. z jednej strany je medziatika, z d'alŠej je podľímso vý žl,ab +zvod, spád stľechy je pultový.
Fl 1 - skladba strechy s dreveným záklopom uloženom na drevených väzniciach'Navrhuje sa priteplenie strechy tôpelnou izoláciou r''. róo mm, pokládka separačnejgeotextílie azhotovenie novej hydroizolácie-vcelej ptocĹe sffechy z1PYC krytiny,vrátane vyriešenia príslušných detailov na stn:che'
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sz{-r'ĺ 2 lncghalricky kotvcnťt plochá stľecha - čistá vodorov' plocha stľechy 3 l6'00 m2'

S24 strcclrt, * tluri"ty* pĺlraĺlím Vrstiev. bez tepcĺrrtlizolačnej vrstvy, strop je tvĺ'lrený

z dľcvenýclt stľcŠltýclr viizrlĺc. rrloŽerrýctr na oc. väzníkoch, na väzniciach je tlľcvený

záklop. Strop jc sŕaticky' ncvyhclvtrjúci, z dvoch strán je nízka atika, z jednej stľany je

z'islú stellíl a zo stvrrcj je zľaú * ,uo,ly'uyúsťujúce na niŽšiu strechu S20, spád stľechy je

pultový'
Fl2 _ skladba strechy sdreveným záklopom uloŽenom na dľevených väzníciĺclr'

Navľhuje sa dtlplncnic stľešnej viiznicc do kaŽdclrcl poľa + oSB záklop * Irtrvá

sultrolcpiaca pnľozťtlrľana' priteplenic stľcchy tcpclnott izoláciou hr' l80 mm' pokládka

sc1laľačnej gecltextílie a zlrirttlvenic ntlvc.j ľrydľtiĺzolĺcie v cetcj ploche strechy z mPVC'

kľytiny- uiáion* vyricŠcIria pľislušných ĺlctailov na streche'

, s25-ľ'l3 nrechanicky kĺltvená ploclrťr stľecha - čistá vodorov. plocha strechy 224,OO m7'

, S25 strecha nad kottllriou, ukončentru sklatlanorr krytinou z pozinkovaných tľapezových

pleclrrlv, zclvool*t.an;*'nĺ'ka atika, z jeclrrej stľuriy je zvislá obvoclová stena' spácl jc

putt()Vý veĺlúci do il'obu so 
"uodmi. 

č"r' pin'tlu stľeclry pľechádza vysoký

veľkoprieĺnerový komín'
. Fl3 - strecha so záklopom ztrapézových plechov, uloŽených na nosných valcovaných

nĺrsníkoclr, navrhnuté je pľiteplónie *úe"ny izoláciou ry. 80 mm, pokládka sepaľačnej

geotcxtílic n rlrotuu.ní" nou"i l',y,trnizoláóie v celej ploche strechy z mPVC kľytiny'

iľátane vyľiešerria prĺslrršrrých detailov na stľeche'

. s29_Fl4 mechanícky kotvená plĺlclrá streclra - pristrešktl nad exteriéľom, čistá voĺlorov'

!'iffiTtt .hy l7'80 m2,
. Fl4 - Žb korrzoly pľísiresku, navrhc'lv&ný je priteplenie Strechy ízoláciou. lrr' 50 mm'

pokládka sepaľačnej geotextílie a Zhotov;lic novcj'lrydroizolácie v celej ploclre stľechy

) mPVC týiny, u'ätin" vyriešcnía prísluŠných detailov na streche'

. Zráňkove vody budú odvádzané ako doteraz daŽďovými zvodmi cez lapače strešných

naplavenin ilo exist. daŽd'ovej kanalizácie'
. Proti atĺnosferickým prepäiiam a výbojom budú objekty chĺánené .bleskozvodom'

pozostávajúcim z vonkajŠieho a ' uní,o*"lro systérrru' VĺrnkajŠi systém pozostáva

zo zaclrýávacej sústavy. zvoclov a tlzelntletlia. Zaclrytívacía sťtstava bude tnreŽclvá

ĺloptnená zacľrytevacimĺ ryeami. Zvislé vedenie zvodov bude veĺlene na t'asáde objektu'

v počte 90 ktlsov. Uzemnlnic bteskozvodu a siete NN budú mať spoločnú uzetnňtlvaciu

sústavu.
. Na všetkých strechách budú demontované pôvodne plechové Ž|ťaby azvody, existujúce

rozvody bleskozvodu a odkvapové lišty budú odrezané'

Strechy blok,,G" _ objekt čov 1z strechy)

. Riešené strechy sa nachádzajú nad časťoU ,,G" Čov - čistička odpadových vôd, jedná sa

o pro*rĺ strechu s30-F5 a Si1-F5, stropy sú riešené ako monolitická Žb doska'

. s30_F5 mechanicky kotvená ľ!oc!rá stľecha - čistá vocloľovná plocha stľeclry 59'00 m2'

s31-F5 mechanicky kotvená plochá strecha - čistá vtrclor. plocira strechy 
-6'00 

m2'

Plocha stľiech F5 spolu ó5'00 m2'

. S30 strecha nad ČoV, bez tepelnoizolačnej vľstvy, po obvode streclry je podrínrsový Žľab

napojený ao ovoctr zbemýcir kotlíkov ^."' 
duu zvislé zvoĺly vetĺene po f'asáde dolc

a napojené do dažďovej kanalizácie'
. 53l strecha je bez tepelnoizolačnej vľstvy, po jecln'ej stľane streclry je podrírnsový Žľab

(pultový spád strechy) napojený do zbenrélio Ĺotlíťa a cez zvislý zvod po fasrĺde dole

na teľén do zelene.
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' F5 - navrhovaný je pokládka separačnej geotextílie a zhotovenie novej hydroizolácie
v celej ploche strechy z mPVC kýiny, strecha bude bez zateplenia, ,ritur" vyriešenia
príslušných detailov na streche'

' Existujúce odkvapové liŠty vrátane Žl'abov a zvodov budú ĺlemontované, objekt Čov .;eobrastený stromami a kríkmi, bude potrebne niektoré konáre odrezat'.' Proti atmosfbrick]ým'pĺepätiam a výbojom bude objekt chĺánený bleskozvodom, vonkajší
systém ochľany pred bleskom pozostáva zo zachylávacej sústávy, zvodov a uzemnenia.
Na objekte je navrhnutá hľebeňová zachyt'átvacía sústavä doplnlná o zachytávaciu tyč.
Počet zvodov bude 4 kusy, zvislé vedenie bude vedené na fasáde objektu. Uzemnenie
bleskozvodu a siete NN budú mat'spoločnú uzemňovaciu sústaw'

Vnútomý systém ochľany pľed bleskom nie je predmetom tohto projektu. Po ukončení pľác
na strechách bude potrebné na fasádach obvodových stien vykónať opatrenia (zhotovenie
kontaktného zatepl'ovacieho systému), aby uŽ hotové stľechy neĹoli poškôdené.

Pľe uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
l ' Stavebné úpravy budú uskutočnené v zmysle predloŽenej projektovej dokumentácie

overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Tibor Beckei, autá.izorraný aľchitekt, ev.
č' t0895 AAt, B-PROJEKT spol. s r.o., Kpt. Jaľoša č,. 27, g27 0l Sal'a, a ktorá je prílohou
tohto rozhodnutia, pľípadné zmeny nesmú byt' uskuiočnené bez pľedchá-dzajúceho
povolenia stavebného úľadu.

z' Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavat'pľedpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zanadení, najmä vyhláŠky č.. t47/2O|3 Ž.r.,kt rousa ustanovujú podrobnosti
na zaistenie bezpečnosti a ochĺany zdravia pľi stavebných prácacľl a práäach s nimi
súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsoúilosti na u1lr.on níektoých pracovných
činností a dbať na ochľanu zdraviaa osôb ňa stavenisku.

3. Pri uskutočňovaní stavby musia byť do&Žané prĺslušné ustanovenia $ 43d aŽ $ 43i
stavebného zákona a vyhlášky č' 53212002 Z. z., ktorou sa ustanowjú podľobnosti
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecnýóh technických
poŽiadavkitch na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientácie
a príslušné technické norĺny.

4' Stavebník je povinný zabezpečit', aby výstavbou čo najmenej rušíl uŽívanie susedných
pozemkov a stavieb a aby vykonan;imi prácami nevznikli škody, ktorým moŽno zabrániť.
Prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstrániť na vlastné níttudy'

5' Stavba bude uskutočňovaná dodávatel'sky, dodávatel'stavby bude určený vo výberovom
konaní. Dodávatel' stavby musí zabezpečiť vedenie uskutočiiovania stavby
stavbyvedúcim. Stavebník je povinný podľa $ 62 ods' l. písm. d) stavebného zákona
oznámit' zhotovitel'a stavby (náaov a adresu /sídlo/) stavebnému úľadu do 15 dní
po skončení výberového konania.

6' Stavba bude ukončená najneskôľ do dvoch ľokov po pľávoplatnosti tohto
rozhodnutia.

7 ' Pľipojenie na inŽinieľske siete:

' nové pripojenie na inžinieľske siete nebude uskutočnené.

8. Podmienky dotknutých orgánov a iné podmienky:
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okresný úľad Šal'a, odbor staľostlivosti o životné pľostľedie:

Vyjadrenie zhl'adiska odpadového hospodárstva -pod č. oU-SA_oSZP-2O2ll0o35l6-2
zo dŤla26.05'2021
' Stavebná sut' s ostatným stavebn1ým odpadom bude odvážaná na základe zmluva

s technickými sluŽbarni na príslušnú skládku komunálneho odpadu.
' Nakladanie s odpadmi sa musí riadiť platnou právnou úpravou na úseku odpadového

hospodáľstva, bude zabez'pečené v prvom rade zhodnocovanie odpadov, v prípade ak to
nebude moŽné, budú zneškodňované' odpadové látky môŽu byt' likvidované len
postupmi, ktoré schválíl príslušný zodpovedný pracovník organizácie v súlade s platnou
legislatívou.

' 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 stavebných prácach zodpovedná právnická osoba
alebo fyzická' osoba - podnikatel', preš ktoru sa tieto práce v konečnom štádiu
vykonávajú).

' orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa V zmysle $ 99 ods. l písm. b) bod 5
zákona o odpadoch vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní, stavebník predloží
doklad o tom, ako naloŽil so vzniknutými odpadmi.

' Stavebník, resp' dodávatel' stavby bude rešpektovať ustanovenie $ 6 zákona o odpadoch
Hierarchia odpadového hospodársfu a.

' Stavebník dodrŽí podmienky uvedene v záväznom stanovisku oÚ Šaľa.

Ďalšie nodmienkv stavebného úradu:

' DaŽďové vody zo navľhovaného objektu budú odvedené len na pozemok stavebníka'
' Stavebný materiál a zaiadeníe staveniska budú umiestnené len na pozemku vo vlastníctve

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

budú tieto očistene tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu komunikácie, v prípade
znečistenia komunikácie stavebník zabezpečí jej očistenie na vlastné náklady. Súčasne
bude dodrŽané VZN mesta Šaľa v platnom znení o nakladaní s komunálnym ódpadom a
drobným stavebn:ŕm odpadom na území mesta Šaľa.

' Stavebnik zabezpečí, aby sa počas rea|izácie minimalizovali negatívne vplyvy na okolie a
Životné prostredie a v plnom rozsahu bude znášat' prípadné škody spôsobené stavebnou
činnost'ou.

9. Stavebník ku kolaudácii predloží doklady o overení vhodných stavebných ľýľobkov.
Na uskutočnenie stavby moŽno pouŽit' iba stavebný qýľobok, ktoĺý je podľa osobitných
pľedpisov vhodný na pouŽitie v stavbe na zamýšľaný účel. Tieto doklady sú súčasťou
dokumentácie uloženej na stavbe.

l0. Stavebník je povinný oznámit'stavebnému úradu termín začatia stavby.

l l. Stavebník je povinný stavbu viditel'ne označit' štítkom ''Stavba povotená''.

12. Stavebník je povinný od pľvého dňa prípravných prác aŽ po ukončenie stavebných prác
viesť stavebný denník, ktoý je súčastbu dokumentácie uloženej na stavenisku. Stavebný
denník pľedloží ku kolaudácii stavby.

13. Dokončenú stavbu, prípadne jej čast' spôsobilú na samostatné uŽívanie, možno
užívat' len na základe kolaudačného rozhodnutia.

14. Stavebník všetky podmienky, za ktorých je stavba povotená, je povinný ptnit' a
po doručení tohto povolenia ich brat' na vedomie s tľm, že sa ich plnit'zaväzuje.
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Učastníci konania:

- Nitriansky samosprávny l<ĺaj; Poliklínika NSK Šal'a; Tibor Becker, B-PR9JEKT, spol.
s ľ'o, Sal'a.

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

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia pľávoplatnosti
nebude stavba začatá.
Stavba nesmie byt' začatá' pokial' stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť /$ 52
správneho poriadku/.
Podľa $ 70 stavebného zákona je stavebné povolenie záväzné aj pľe právnych nástupcov
konania.

odôvodnenie:

Stavebník podal dňa 20.05'202l Žiadost'o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu;
týmto dňom bolo začate stavebné konanie.

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a
dotknutým orgánom a organizáciám v súlade s ustanoveniami stavebného zákona. Nakoľko
pomery staveniska mu boli dobre známe a Žiadosť poskýovala dostatočný podklad pre riadne
a spol'ahlivé posúdenie stavby, podl'a ust. $ 61 ods. 2 stavebného zétkona upustil od ústneho
pojednávania a miestneho zist'ovania, zároveň stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa
doručenia oznámenia, v ktorej mohli účastníci konania uplatniť svojé námietĹy a pripomienky
a dotknuté orgány aotganizárcie svoje stanoviská'

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloŽenú Žiadosť z hl'adísk
uvedených v $ 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými
orgánmi a organizáciami a zistl|, Že jej rcalizŕtciou alebo uŽívaním nie sú ohrozené záqmy
chľánené stavebným zákonom, pľedpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnj'mi
predpismi, nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohľozené piáuu
a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Stanoviská oznámili:
- okresný úrad Šaľa, odbor starostlívosti o Životné prostredie'

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predloŽených stanovísk dotknutých orgánov a
organizácii požadovaných osobitn;ŕĺni predpismi a ich stanoviská a požiadavky zahrnul
do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebník k Žiadosti predloŽil nasledovné doklady: projektovu dokumentáciu, stanoviská
dotknutých orgánov a doklad o uhradení správneho poplatku.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu'
Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené'

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

Poučenie o odvolaní:

Podl'a $ 53 a nasl. zákona č. 7l/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu moŽno podať odvohňió (ríadny opravný
prostriedok), a to v lehote l5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

t
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odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa - Mestský urad, Námestie Sv. Trojice č. 7 , gz7 l5 Šaľa

odvolacím or ánom je okresný úrad Nitľa, odbor ýstavby a býovcj politiky. _ .

Rozhodnuti. j" po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmatel'né správnym

súdom podl'a ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č.16212015 Z'z.).

Poplatok:

Stavebník je oslobodený od zap|atenia správneho poplatku podľa $ 4 ods' l, písm' a) zákona

č. l45ĺ1995 Z.z. o sprävnych poplatkoch v znení neskoršich predpisov.

Príloha:
- oveľená pľojektová dokumentácia
_ štítok ,,Stavba povolená"

Doľučí sa:

účastníci (elektľonicky)
l. Tibor Éecker, B_PŔoJEKT, spol. s ľ.o., Kpt. Jaroša č.27,927 01 Šaľa

(splnomocnený zástupca stavebnĺka)
z. pótĺt<tinika NSK Šaľá, Nemocnični! l',g27 0l Šaľa

dotknuté oľgány (elektronicky)
3. oRHaZZ v Nitre, Dolnočermánska č' 64,949 l l Nitľa
4. ókÄil*á šuŕu, odboľ starostlivosti o Životné prostredie, Hlavná é.2ll,927 0l Šaľa

- k spisu

I'
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Mgr. Eva Lukačoviópva
vedúca stavebného ú}adu

na základe Poverenia zo dňa 30.1l.20l6


