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V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 

OZNÁMENIE 

O ZAČATÍ KONANIA O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY A NARIADENIE 

ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA 

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové 

komunikácie príslušný podľa § 3a, ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 

(cestný zákon) v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 120 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 § 88a ods. 1 stavebného zákona a § 18 ods. 

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

(ďalej len „správny poriadok“) z vlastného podnetu začína správne konanie o dodatočnom 

povolení stavby: 

Obytná zóna  -„KÚRIA I“ 

pre stavebný objekt  

SO 13  Vjazd, prístupová komunikácia, chodníky a drobná architektúra 

 

(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 miestnu komunikáciu na ul. 

Hospodárskej cez pozemok register "E" parc. č. 68/200 v katastrálnom území Šaľa, pre stavebníka: 

 

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"), ktorý požiadal tunajší stavebný úrad o dodatočné povolenie stavby dňa 

13.05.2022.  

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. 

 

 



Popis stavby: 

 Obytná zóna „Kúria I“ je tvorená základnou prepojovacou komunikáciou, na ktorú sa napája 

sekundárna prístupová komunikácia. Cestný systém v rámci navrhovanej zóny sprístupňuje 

všetky navrhované objekty RD a taktiež umožňuje otočenie vozidiel na obratiskách na konci 

jednotlivých vetiev. 

 Vetva „A“ a „B“ je miestna obslužná komunikácia s prvkami upokojenia MO 6,5/30 funkčnej 

triedy C3, obojsmerná dvojpruhová, šírky 2 x 2,75 m, s napojením na miestnu komunikáciu 

na ul. Hospodárskej. Na každom konci vetvy „A“ a vetvy „B“ je obratisko, vozovka je 

cementobetónová. Na začiatku úseku pri napojení na ul. Hospodársku je smerový oblúk R7.00, 

pri napojení vetvy „B“ na vetvu „A“ je oblúk R6.00 a na konci vetvy „A“ pri obratisku je oblúk 

R5.00. Šírkové usporiadanie vetvy vyhovuje pre vozidlá HaZZ. 

 Pred odbočením na vetvu „B“ je navrhnutý spomaľovací prah ako prvok ukľudnenia dopravy.  

 Popri komunikácii je obojstranne zelený pás šírky 0,5 m (ochranné pásmo cesty 0,5 m na každú 

stranu), ktorý slúži ako odvodňovací pás s drénom pre zvedenie dažďových vôd z vozovky 

a s následným vsakovaním. Komunikácia je klopená 2,0%-ným priečnym sklonom. 

 Komunikácia je riešená ako tzv. slepá ulica s územnou rezervou pre budúce „zokruhovanie“ 

lokality. Pre každý rodinný dom sú navrhnuté 3 parkovacie stojiská na vlastnom pozemku. 

 Chodníky pre peších  sú navrhnuté súbežne s komunikáciami obytnej zóny, ako jednostranný 

chodník popri vetve „A“ a vetve „B“, z betónovej dlažby šírky 1,50 m. V mieste napojenia 

komunikácie na ul. Hospodársku a pri napojení vetvy „B“ na vetvu „A“ bude osvetlený 

prechod pre chodcov, chodníky v mieste prechodu budú vybavené prvkami pre nevidiacich 

a imobilných.  

 

Stavebný úrad upúšťa od výzvy podľa § 88a ods. 1 stavebného zákona a následne v súlade 

s ustanovením § 18 ods. 3 správneho poriadku upovedomuje o začatí konania o dodatočnom 

povolení stavby všetkých známych účastníkov konania a dotknuté orgány podľa § 88 ods. 1 

písm. b), § 88a stavebného zákona z dôvodu, že stavba bola začatá bez stavebného povolenia. 

Súčasne podľa § 21 ods. 1 správneho poriadku stavebný úrad nariaďuje 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. 

Stavebný úrad žiada účastníkov konania, aby pri ústnom pojednávaní uplatnili svoje pripomienky 

a námietky. V rovnakej lehote žiada dotknuté orgány a organizácie o stanoviská k predmetu tohto 

konania, inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona sa má za to, že so stavbou z hľadiska ním 

sledovaných záujmov súhlasia. 

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Šaľa, stavebný úrad, 3. 

posch., č. dverí 4.20, 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,  

 MsÚ Šaľa, oddelenia správy majetku a zariadení mesta. 

 

 



Upozornenie: 

V prípade, že predložené doklady preukážu, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore 

s verejnými záujmami, stavbu je možné dodatočne povoliť. 

 

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 

- 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 

http://www.sala.sk/
http://www.slovensko.sk/


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

- AnFri, s.r.o., Nemocničná 6677/1, 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. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre,  

Dolnočermánska č. 64, 949 11 Nitra 

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Michlovský spol. sr.o., Ul. Letná 796/9, 921 01 Piešťany 

14. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností 

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

 

na vedomie (elektronicky): 

16. 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/

