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Tel.: 

Š. Zsáková 
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V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 

OZNÁMENIE 

O ZAČATÍ STAVEBNÉHO 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, IČO: 48 044 288 

(ďalej len "stavebník") podala dňa 13.05.2022 žiadosť o vydanie stavebného povolenia 

na stavbu: 

Obytná zóna  -„KÚRIA I“ 

pre stavebné objekty  

SO 01    Rodinný dom a zastavovacie podmienky (Rozdelenie stavebných pozemkov) 

SO 14.1 Vodovodné prípojky 

SO 15.1 Kanalizačné prípojky 

SO 17.1 Internetová sieť - optika 

 

(ďalej len “stavba“) v lokalite pri Hospodárskej ulici v Šali, mestská časť Veča, 

na pozemkoch v extraviláne mesta Šaľa, register "C" parc. č. 3567/8, 3568/19, 3568/23, 

3569/1, 3570/1, 3574, 3575, 3576/2, 3579 v katastrálnom území Šaľa, s napojením 

na rozvody verejných inžinierskych sietí na ul. Hospodárskej na pozemku register "E" parc. č. 

68/200 v katastrálnom území Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o využívaní územia a o umiestnení stavby mestom Šaľa 

pod č. 26517/2022/SU/611 (4043/2021) dňa 04.04.2022, ktoré sa stalo právoplatným a 

vykonateľným dňa 04.05.2022. 

 

Stavba obsahuje: 

SO 01   Rodinný dom a zastavovacie podmienky (Rozdelenie stavebných pozemkov) 

 Záujmové územie sa rozdelí na 12 stavebných pozemkov, v záujmovom území sa plánuje 

s výstavbou rodinných domov s max. 2 nadzemnými podlažiami (vrátane obytného 
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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, 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 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“. 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 15.1 Kanalizačné prípojky 

 Odkanalizovane územia bude riešené delenou gravitačnou splaškovou kanalizáciou. 

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 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 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. 

 

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 § 61 ods. 4 stavebného zákona 

oznamuje začatie stavebného konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej 

žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 

 

 22. 06. 2022  o  10.00 hodine  

 

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

č. dverí 4.18. 
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Účastníci stavebného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri tomto ústnom 

pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje 

stanoviská dotknuté orgány a organizácie, inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude 

považované ich stanovisko za kladné. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov 

rozhodnutia (Mestský úrad Šaľa, úradné dni: Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00). 

K ústnemu pojednávaniu stavebník v súlade s ustanovením Vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou 

sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona predloží stanoviská: 

 Západoslovenskej distribučnej a.s. Bratislava,  

 SPP-distribúcia, a.s. Bratislava, 

 MsÚ Šaľa, referátu dopravy a technických činností. 

 

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 musí predložiť písomnú  

plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a 

§ 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa. Za deň 

doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia 

oznámenia.  

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:  

 

 

 

Doručí sa: 

účastníkom konania verejnou vyhláškou 

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

(splnomocnený zástupca stavebníka) 

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

3570/1, 3576/2, 3574, 3575, 3579; register “E“ parc. č. 68/200 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  

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

- Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa 

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

- Miloš Viskup, Hospodárska 2387/4A, 927 05 Šaľa  

- Margita Viskupová, Hospodárska 2387/4A, 927 05 Šaľa 

- Roľnícke družstvo Šaľa, Hviezdoslavova 2, 927 14 Šaľa 

http://www.sala.sk/
http://www.slovensko.sk/
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- Stavebné bytové družstvo, Horná 926/1, 927 01 Šaľa 

- EKSO s.r.o., Svätoplukova 4388/1, 940 01 Nové Zámky 

- 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 

- Ing. Roman Hanák, HR-PROJECT, s.r.o., Budovateľská 1159/10, 925 72 Selice 

- Ing. Štefan Koczó-I-PRO, 930 25 Vrakúň 619 

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

- PKV STAV s.r.o., 925 81 Diakovce 222 

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. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre,  

Dolnočermánska č. 64, 949 11 Nitra 

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

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

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

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

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

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

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

12. Michlovský spol. sr.o., ul. Letná 796/9, 921 01 Piešťany 

13. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností 

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

na vedomie (elektronicky): 

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

(splnomocnený zástupca stavebníka) 

- k spisu 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Mgr. Eva Lukačovičová 

                vedúca stavebného úradu 

    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016 

http://www.sala.sk/

