
 

 

M E S T O  

ŠŠ AA ĽĽ AA   
___________________________________________________________ 

Námestie  Sv. Trojice 7, 927 15  Šaľa, Slovenská republika 
   Tel.: +421 /0/31 770 5981 / Fax: +421 /0/ 31 770 6021 
           E-mail: mesto@sala.sk / http://www.sala.sk  
                                   IČO: 306 185 
 

 

Číslo: 43089/2021/SU/4043                               V Šali dňa  07.12.2021   

Vybavuje: 

Tel.: 

Š. Zsáková 

031/770 5981, kl. 426 

   

  

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 

OZNÁMENIE 

O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA 

 

Spoločnosť AR Kúria, s.r.o., so sídlom Kpt. Nálepku 1679/80, 934 01 Levice, IČO: 

53 942 825, ktorú v konaní zastupuje spoločnosť SAFI SK, s.r.o., so sídlom Nitrianska 

1541/95, 927 05 Šaľa 

(ďalej len "navrhovateľ“), podala dňa 23.09.2021 návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní 

územia a o umiestnení stavby 

 

Obytná zóna –  “KÚRIA I“ 

 

(ďalej len “stavba“) v lokalite pri Hospodárskej ulici v Šali, na pozemkoch v extraviláne 

mesta, register "C" parc. č. 3567/8, 3568/19, 3568/23, 3569/1, 3570/1, 3576/2, 3574, 3575, 

3579 v katastrálnom území Šaľa, s napojením na miestnu komunikáciu na ul. Hospodárskej 

a s rozšírením verejných inžinierskych sietí cez pozemky register "E" parc. č. 68/200 a parc. 

č. 62/203 v katastrálnom území Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

 

Členenie stavby na stavebné objekty: 

SO 01    Rozdelenie stavebných pozemkov a zastavovacie podmienky 

SO 13    Vjazd, prístupová komunikácia, chodníky a drobná architektúra 

SO 14    Rozšírenie verejného vodovodu 

SO 14.1 Vodovodné prípojky 

SO 15    Rozšírenie verejnej kanalizácie 

SO 15.1 Kanalizačné prípojky 

SO 16    Rozšírenie verejného plynovodu a prípojky 

SO 17    Prípojka a rozvody NN 

SO 17.1 Internetová sieť - optika 

SO 18    Verejné osvetlenie  

SO 19    Demontáž areálových rozvodov NN   

 

Účel a popis stavby: 

Návrh rieši navrhovanú obytnú zónu “KÚRIA I“ pre individuálnu bytovú výstavbu – 

rozdelenie záujmového územia na 12 stavebných pozemkov pre budúcu výstavbu rodinných 
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domov s príslušnou infraštruktúrou – príjazdovú komunikáciu a rozvody technickej 

infraštruktúry (voda, kanalizácia, plyn a elektro) v extraviláne mesta, s prístupom z miestnej 

komunikácie na ul. Hospodárskej v Šali – Veči.  

- V záujmovom území sa nachádza vzdušné elektrické NN vedenie, ktoré slúžilo 

pre osvetlenie areálu Roľníckeho družstva a ktoré vrátane stĺpov je potrebné demontovať. 

Celková plocha navrhovanej lokality bude 10 555,37 m2,  plocha vozovky 1257,26 m2, plocha 

chodníku 301,67 m2.  

 

SO 01    Rozdelenie stavebných pozemkov a zastavovacie podmienky 

 Záujmové územie sa rozdelí na 12 stavebných pozemkov s plochami: 

pozemok č. 1 s plochou 548,73 m2, 

pozemok č. 2 s plochou 652,09 m2, 

pozemok č. 3 s plochou 772,07 m2, 

pozemok č. 4 s plochou 811,46 m2, 

pozemok č. 5 s plochou 698,31 m2, 

pozemok č. 6 s plochou 898,80 m2, 

pozemok č. 7 s plochou 645,98 m2, 

pozemok č. 8 s plochou 671,76 m2, 

pozemok č. 9 s plochou 691,47 m2, 

pozemok č. 10 s plochou 779,54 m2, 

pozemok č. 11 s plochou 722,30 m2, 

pozemok č. 12 s plochou 796,41 m2. 

 V záujmovom území sa plánuje s výstavbou rodinných domov s max. 2 nadzemnými 

podlažiami (vrátane obytného podkrovia alebo ustúpeného podlažia) a jedným 

podzemným podlažím, max. výška stavieb 7,50 m od upraveného terénu. 

 Max. zastavanosť jednotlivých pozemkov, vrátane spevnených plôch je stanovená na 70% 

a ozelenenie min. 30%.  

 Umiestnenie stavieb na pozemkoch bude určené uličnou stavebnou čiarou, ustúpenou 

stavebnou čiarou a odporúčanou stavebnou čiarou. 

 Každá bytová jednotka pri jednotlivých stavbách musí mať vytvorené parkovacie státia  

pre obyvateľov aj pre návštevníkov na vlastnom pozemku alebo v garáži na základe 

preukázania výpočtu normovej potreby. 

 

SO 13    Vjazd, prístupová komunikácia, chodníky a drobná architektúra 

 K záujmovému územiu v súčasnosti vedie miestna komunikácia na ul. Hospodárskej 

v Šali – Veči, záujmové územie sa nachádza v Šali, v mestskej časti Veča, v lokalite 

„Veča – východ“. 

 Návrh rieši novú miestnu obslužnú komunikáciu obojsmernú, dvojppruhovú šírky 2 x 

2,75 m, s napojením na ul. Hospodársku, ktorá bude rozdelená na dve časti: vetva 

A a vetva B, pričom na každom konci bude zriadené obratisko. Komunikácia bude riešená 

ako tzv. slepá ulica s územnou rezervou, ktorá zostane vo vlastníctve investora pre budúce 

„zokruhovanie“ lokality.  

 Pre odvodnenie komunikácie bude slúžiť zelený pás (ochranné pásmo cesty, 0,5 m 

na každú stranu). Popri komunikácii bude jednostranný chodník šírky 2,0 m. 

 Na začiatku obslužnej komunikácii  je navrhnutý spomaľovací prah ako prvok ukľudnenia 

s príslušným značením obytnej zóny.  

 Každý pozemok bude mať samostatný vjazd, ktorý sa bude samostatne povoľovať v rámci 

jednotlivých stavebných konaní.  
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SO 14    Rozšírenie verejného vodovodu 

SO 14.1 Vodovodné prípojky 

 Predĺžením vodovodu sa zabezpečí zásobovanie jednotlivých pozemkov pitnou vodou, 

predĺženie bude riešené vetvou „A“, ktorý sa napojí na jestvujúci verejný vodovod na ul. 

Hospodárskej. Na vetvu „A“ sa následne napojí vetva „B“, vetvy vodovodu budú 

ukončené podzemnými hydrantmi.  

 Na začiatku navrhovaného vodovodu sa osadí železobetónová vodomerná šachta pre 

umiestnenie vodomernej zostavy s centrálnym fakturačným vodomerom. Merania 

množstva dodanej vody pre jednotlivé rodinné domy budú zabezpečené v prefabrikovanej 

vodomernej šachte (12 ks), z vodomernej šachty budú vedené vodovodné prípojky (12 ks) 

s napojením na nový verejný vodovod – vetvu „A“ a „vetvu „B“. Vodomerné šachty budú 

umiestnené na jednotlivých pozemkoch v zeleni, resp. v spevnenej ploche 1 m za okrajom 

pozemku.   

 

SO 15    Rozšírenie verejnej kanalizácie 

SO 15.1 Kanalizačné prípojky 

 Predĺženie verejnej kanalizácie bude riešené stokou „A“ a stokou „B“, na ktoré sa budú 

napojené kanalizačné prípojky pre jednotlivé pozemky – 12 ks. 

 V bode napojenia novej gravitačnej kanalizácie na jestv. verejnú kanalizáciu sa umiestni 

nová kanalizačná vstupná kontrolná šachta pre možnú kontrolu a revíziu stokovej siete pre 

obytnú zónu. 

 Na každom pozemku sa vybuduje domová kanalizačná revízna šachta (12 ks). Dažďové 

vody zo striech objektov a zo spevnených plôch budú odvádzané na každom pozemku 

na terén. 

 

SO 16    Rozšírenie verejného plynovodu a prípojky 

 Navrhovaná plynofikácia bude zásobovať riešenú obytnú zónu zemným plynom 

rozšírením verejného distribučného STL plynovodu vetvou „A“ a vetvou „B“ cez nové 

plynové prípojky – 12 ks pre jednotlivé pozemky. 

 

SO 17    Prípojka a rozvody NN 

 Dokumentácia rieši vybudovanie nového NN distribučného rozvodu z existujúcej 

trafostanice TS 0834-308, zasmyčkovanie časti nového NN vedenia do existujúcej SR 

3080401, návrh elektromerových rozvádzačov pre jednotlivé odberné miesta a verejné 

osvetlenie. 

 Jestv. kiosková trafostanica TS 0834-308 je v súčasnosti osadená transformátorom 

400kvA, NN rozvádzač trafostanice je s desiatimi istenými vývodmi. Z rezervného 

vývodu č. 9 bude riešený vývod pre novú IBV KÚRIA I, predmetné káblové vedenie bude 

zasmyčkované cez nové istiace skrine SR7 a SR10 a následne zaústené do existujúcej 

istiacej skrine SR č. 3080401. jednotlivé elektromerové rozvádzače pre rodinné domy 

budú napojené lúčovite z istiacich skríň SR7 a SR10. Umiestnenie skríň SR bude pri 

jednotlivých pozemkoch navrhnutý tak, aby čo najmenej prekážali vjazdom a vstupom do 

rodinných domov. Merania spotreby el. energie budú umiestnené na verejne prístupnom 

mieste. 

 

SO 17.1 Internetová sieť – optika 

 V rámci výstavby územia a rozšírenia verejných sietí sa popri podzemnej trase elektro 

umiestni chránička pre plánovanú budúcu výstavbu internetovej siete – optiky, podľa 

zmluvného poskytovateľa služby v danej lokalite. 
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SO 18    Verejné osvetlenie  

 Na osvetlenie komunikácie v riešenej obytnej zóny budú navrhnuté stožiare v. 6 m + LED 

svietidlá, stožiare budú prepojené káblovým vedením CYKY 4Bx10 + uzemňovacie 

vedenie FeZn 10mm. Napojenie stožiarov VO bude z exist. rozvodu verejného osvetlenia 

lokality. 

 

SO 19    Demontáž areálových rozvodov NN  

 Počas prípravy územia bude nutné demontovať vzdušné areálové vedenie NN vrátane 

podperných bodov, ktoré slúžilo pre areálové osvetlenie družstva. Ppredmetné vedenie je 

nefunkčné, s nevyhovujúcou polohou vedenia, v súčasnej dobe nie je v správe ZSE.  

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

(ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona 

oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a organizáciám, ako aj známym 

účastníkom konania a súčasne nariaďuje za účelom prerokovania tohto návrhu ústne 

pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 

 

17. 01. 2022  o  10.00 hodine 

 

so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Šali, na stavebnom úrade, 3. poschodie, 

č. dverí 4.20.  

Účastníci územného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom 

pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona stavebný 

úrad upozorňuje účastníkov konania, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a 

pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci 

uplatnené mohli byť. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a 

organizácie. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi 

v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že 

so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na tunajšom úrade počas 

úradných hodín (Mestský úrad Šaľa, 3. posch., č. dverí 4.20, úradné dni: Po: 8.00-15.00, St: 

8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00), najneskôr však pri tomto ústnom pojednávaní. 

 

Poučenie: 

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne 

navrhnúť ich doplnenie. 

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť 

písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 

 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a 

musí byť vyvesené na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Šaľa po dobu 15 

dní. Za deň doručenia sa pokladá posledný (15.) deň vyvesenia tohto oznámenia. 
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Oznámenie zverejní tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta – www.sala.sk 

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli 

www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“. 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia:  

 

 

 

 

 

 

Príloha: Situácia dotknutého územia  

 

Doručí sa: 

účastníkom konania verejnou vyhláškou 

1. SAFI SK, s.r.o., Nitrianska 1541/95, 927 05 Šaľa 

(splnomocnený zástupca navrhovateľa) 

2. Vlastníkom dotknutých pozemkov register "C" parc. č. 3567/8, 3568/19, 3568/23, 3569/1, 

3570/1, 3576/2, 3574, 3575, 3579 a vlastníkom susedných pozemkov a stavieb na nich: 

- AR Kúria, s.r.o., so sídlom Kpt. Nálepku 1679/80, 934 01 Levice 

- MUDr. Róbert Naništa, Saratovská 2346/17, 841 02 Bratislava-Dúbravka  

(stavby s.č. 6972, 6973, 6976) 

- Andrea Naništová, Saratovská 2346/17, 841 02 Bratislava-Dúbravka 

- Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa (pozemok "E" parc. č. 68/200) 

- EKSO s.r.o., Nábrežná 4665/7, 940 01 Nové Zámky (pozemok “E“ č. 62/203) 

- Zoltán Molnár, 927 05 Dlhá nad Váhom č. 361 

- Miloš Viskup, Narcisová 1947/11, 927 01 Šaľa  

- Margita Viskupová, Narcisová 1947/11, 927 01 Šaľa 

- Roľnícke družstvo Šaľa, Hviezdoslavova 2, 927 14 Šaľa 

- Mária Horváthová, Kukučínova 29, 920 42 Červeník 

- František Morvay, Štiavnická 4, 949 01 Nitra 

- Vladimír Morvay, Bernolákova 1487/2, 949 01 Nitra 

- Darina Konyevaliková, Dlhá 27, 949 01 Nitra 

- Beáta Husová, Ďurgalova 5, 831 01 Bratislava 

- Stavebné bytové družstvo, Horná 926/1, 927 01 Šaľa 

 

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní 

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní 

 

dotknutým orgánom jednotlivo (elektronicky) 

3. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra 

4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova č. 58, 949 63 Nitra 

5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre,  

Dolnočermánska č. 64, 949 11 Nitra 

6. OR PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01 Šaľa 

7. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa 

8. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa 

http://www.sala.sk/
http://www.slovensko.sk/
http://www.sala.sk/
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9. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnut. majetku a výstavby, Ul. Kutuzovova č. 8,               

832 47  Bratislava 

10. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

11. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

12. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa 

13. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava 

14. Salamon Internet s. r. o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa 

15. Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 

16. Michlovský spol.s r.o., Ul. Letná 796/9, 921 01 Piešťany 

17. MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná č. 4, 927 01 Šaľa 

18. MENERT-THERM, s.r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa 

19. CableNet, s.r.o., Slnečná č. 535/19, 924 01 Galanta 

20. Heizer Optik spol. s r.o. (FibreNet s.r.o.), Hraničná 18, 821 05 Bratislava  

21. Wisper s.r.o., Jánošíkova č. 10, 940 78 Nové Zámky 

22. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 850 00 Bratislava 

23. MsÚ v Šali, referát investičný 

24. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností 

25. MsÚ v Šali, referát životného prostredia 

26. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta 

ostatní (doručenky/elektronicky)  

27.  Ing. arch. Ján Gallo, Víglašská 11, 851 07 Bratislava 5 

28.  Ing. Roman Hanák, Budovateľská 1159/10, 925 72 Selice - EP 

29. Ing. Peter Žák, Z-PROJECT s.r.o., Prosiek 154, 032 23 Liptovská Sielnica - EP   

na vedomie (elektronicky): 

30.  SAFI SK, s.r.o., Nitrianska 1541/95, 927 05 Šaľa 

 (splnomocnený zástupca navrhovateľa) 

-  k spisu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Mgr. Eva Lukačovičová 

                vedúca stavebného úradu 

    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016 

 

 

 

 


