
ol(REsNÝ
URAD
NITRA odboľ qistavby a bytovej politiky

Stef,ánikova trieda69,949 0l Nitra

v Nitre ďňa 20.10.2022

ou -NR- OV BP 2 -2022 I 0 3 9 83 2 -002

VEREJNÁ vYHlÁŠra

ROZHODNUTIB

okľesný úrad Nitľa, odbor výstavby a bytovej politiky, ako príslušný odvolací oľgán podl'a
ust. $ 58 zák. č.7111967 Zb. o spľávnom konaní vzĺeni neskorších predpisov (ďalej len
,,správny poľiadok") aust. $ lI8 zák. č.5011976 Zb. oúzemnom plánovaní astavebnom
poľiadku v zneni neskorších predpisov (ďalej len ,,stavebĺý zákon"), na základe odvolania
Združenia domových samospľáv, o. Z., Rovniankova 14,851 02 Bľatislava, IČo: :1820t74,
preskúmal podl'a ust. $ 59 ods. 1 správneho poriadku v celom rozsahu rozhodnutie mesta Šaľa
č. 3l375l2022lsul848 (46341202I) zo dňa 15.06'2022' ktorým bolo vydané stavebné
povolenie na líniovú stavbu ,, Tepelné prepojenie CK 31 - CK 34, Šaľa", v Šali a v mestskej
časti Veča, na účely využitia geotermálnej energie (GTV) v letnej prevádzke, v čo najvyššej
technicky možnej miere' na pozemkoch v katastrálnom územíŠaľa:
- register "C"
paľc. č. 2663lI - druh pozemku ostatná plocha,
paľc. č. 2635 - zastavanáplocha a nádvorie,
paľc. č. 28II|I - ostatná plocha,
parc. č. 3080/13 - zastavanáplocha a nádvorie,
pozemky vo vlastníctve mesta Šal'a, Námestie Sv. Trojice 7,927 15 Šaľa;
-register "E"
parc. č. 1441202, 1421126I, I433l2 a l43ll3, parc. č,. 32ll50l a 37ll20l - druh pozemkov
ostatná plocha
paľc. č. 1449 a374 -vodnáplocha,
pozemky vo vlastníctve SR, v spľáve Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p.,
Radničné námestie c.8,969 01 Banská Štiavnica;

parc. č. 3l7,3l8ll,322l30l (ostatná plocha),
parc. č. I 428 l 50l, l 428 l 60l, I 43 1 l 402, I 43 l l 802 (lesný pozemok),
pozemky vo vlastníctve Pozemkového spoločenstva Uľbariát Šaľa,
Hviezdoslavova2, 927 Ot Šaľa;
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paÍc. č' 338/301' 338l40I a 338/801 (ostatné plochy),
paľc. č. 1429, 14451301, Í4451801, 1446 ( tľvalý trávny poľast)
paľc. č. 14301802 (zastavanáplocha a nádvorie),
parc. č. 14451502 (lesný pozemok),
pozemky vo vlastníctve Rol'níckeho družstva Šaľa, Hviezdoslavova2,927 Ol Šaľa;

parc. č. 338ĺ2 (ostatná plocha), pozemky neznámych vlastníkov v správe
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 8I7 47 Bratislava,
(ďalej len,,stavbď')'
stavebníkovi MeT Šaľa, spol. s r.o.' so sídlom Kvetná č.4,927 01 Šaľa, IČo: :+ 115 16l'
zastúpeným splnomocnenou zástupkyňou Ing. arch. Katarínou Robekovou, Černochov vľch
1207,916 01 StaľáTuľá,

atakto rozhodol:

Podľa ust. $ 59 ods. 2 správneho poľiadku odvolanie Združenia domových samospráv, o.Z.,
Rovniankova 14,85l 02 Bratislava, lČo: :I82Ol74 zamieta a rozhodnutie mesta Šaľa č.
3 l 3] 5 l 2022lSU/8 4 8 (4 63 4 l 202l) zo dňa l 5 .0 6 .2022 potvľdzuj e.

odôvodnenie

Dňa 16.1l.2O2I podal stavebník - spoločnosť MeTŠaľa, spol. sr.o.' so sídlom Kvetnáč.4,
927 0I Sal'a, ICo: 34 ll5 16l, v konaní zastúpený splnomocnenou zástupkyňou Ing. aľch.
Kataľínou Robekovou, Černochov vrch 1207,916 0l Stará Turá, (ďalej len,,stavebník") na
mesto Šaľa ako vecne a miestne príslušný stavebný úľad, (ďalej len ,,stavebný úrad") Žiadosť
ovydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu snázvom ,, Tepelné pľepojenie CK 3l -
CK 34, Šaľď'. K Žiadosti stavebník priloŽil projektovú dokumentáciu pľe stavebné povolenie
vypľacovanú Ing. Ladislavom Horváthom, Clementisove sady 906114,924 01Galanta, doklad
o zaplateni správneho poplatku, plnomocenstvo na zastupovanie v konaní, Zmluvy o budúcej
zmluve o zriadení vecných bremien, záväzne stanoviská dotknutých oľgánov.

Pre umiestenie stavby bolo stavebným úľadom vydané tzemné rozhodnutie o umiestnení
líniovej stavby č. 6220 12020 l sU l I23 I zo dňa 03 .04.2020, pľávoplatné dňa 13 .08.2020.

Pre navľhovanú stavbu sa uskutočnilo zisťovacie konanie, v ktorom bolo vydané ľozhodnutie
okĺesného úradu Šaľa, odbor starostlivosti o Životne pľostredie pod č. OU-SA-OSZP-
2018/008311-l9-or. (oU-SA-osZP-20l9l001079-19-or.) zo dňa 04.01.2019, zmenené
autoremedúrou ľozhodnutím okĺesného úradu Šaľa, odboľ staľostlivosti o životné prostľedie
č. oU-SA-oSZP-2018l0083l1-27-oľ. (oU-SA-osZP-20191001079-27-or.) zo dňa
24.0I.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa lI.02.2019. Podľa uvedeného rozhodnutia sa
navrhovaná činnosť nebude posudzovať v zmysle zákona č. 2412006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostľedie a o zmene a doplnení niektoľých zákonov v zĺení neskorších
predpisov.

V súlade s ust. $ 61 ods. 1 stavebného zákona stavebný úľad oznámením č.
42601l202llsul4634-848l2022 oznáľrljl začatie stavebného konania dotknu|ým orgánom
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jednotlivo a všetkým známym účastníkom konania formou verejnej vyhlášky a pretoŽe mu
boli dobre známe pomery staveniska ažiaďosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie
navrhovanej stavby, stavebný úľad podľa $ 6l ods. 2 stavebného zákona upustil od miestneho
zisťovania aústneho pojednávania. Zátoveíl vsúlade sust. $ 6l ods.3 stavebného zákona
v oznámení uviedol, Že účastníci konania môŽu svoje námietky a pripomienky uplatniť
najneskôr v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak k nim nebude
prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány, inak sa podľa $ 6l
ods. 6 stavebného zélkona má za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov
súhlasia.

Stavebný úľad v zmysle $ 140c ods. 2 stavebného zákona spolu s oznámením o začatí
stavebného konania poslal Žiadosť o záväzné stanovisko okľesnému úľadu Šaľa, odboru
staľostlivosti o Životné pľostredie spolu s kópiou žiadosti o vydanie stavebného povolenia,
projektovou dokumentáciou a vyhodnotením spôsobu zapÍacovania podmienok určených
v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní.

Učastníci konania v stanovenej lehote neuplatnili žiadnenámietky.

Stavebný úrad pľeskúmal predloženi žiadosť z hľadísk uvedených v $ 62 stavebného zákona
azistil, že realizáciou a alebo uŽívaním stavby nie sú ohľozené verejné záujmy chĺánené
stavebným záĺkonom a osobitnými predpismi alebo neprimerane obmedzené či ohľozené
práva a oprávnené záujmy účastníkov vo väčšom ľozsahu a dňa 15.06.2022 vydal ľozhodnutie
č. 3 I37 5 l2022lsu l 848 (46341202I), ktoým stavbu povolil.

Proti uvedenému rozhodnutiu podal dŕn 14.07.2022, tj. vzákonnej 15 - dňovej lehote,
odvolanie účastník konania Združenie domových samospľáv, o. Z., Rovniankova 14, 851 02
Bľatislava, IČo: : I820t74 (ďalej len ,'odvolateľ"). odvolateľ v podanom dovolaní o. i.
uvádza, že na predmetnú stavbu bolo vydané v zisťovacom konaní rozhodnutie č. oU-SA-
OSZP- 2018/008311-19-or. (oU-SA-osZP-20l9l001079-l9-oľ.) Zo dňa 04.0I.2019,
zmenené autoremedúrou rozhodnutím okľesného úľadu Šaľa, odboľ starostlivosti o Životné
prostredie č. oU-SA-oSZP-20l8/0083 lI-27 -or. (oU-SA-osZP-20I9l001079-27-or.) zo
dila 24.0l.2019' pričom má za to, Že vo vydanom stavebnom povolení neboli splnené
podmienky ľozhodnutiazo zisťovacieho konania. Uvádza, Že nebola splnená podmienka cit. ,,
V prípade nevyhnutnosti povľchových stótí ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné
plochy požadujeme použitie drenóžnej dlažby, ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel
priesaknvej plochy preukázateľne zadľžania minimálne 8l vody/m2 po dobu prvých 15 min.
dažďa a znížia tepelné napdtie v danom území, viď informačný materiól Národnej recykĺačnej
agentúry SR www.samospravydomov.org/files/ľetencna_dlazba.pdf, Tieto mateľiály splňajú
technické predpisy definované v predchádzajúcom bode ýchto pripomienoŕ." koniec citácie.
Ďalej má zato, že je povinnosťou projekÍanta zapracovať do projektovej dokumentácie
opatrenia na ochranu Životného prostredia, čo podľa neho nebolo v tomto prípade
splnené. Uvádza, Že podľa $2 ods. 2 písm. z) zákona o ochrane príľody je zelenou
strechou nielen vrchná časť budovy, ale akejkolŤek stavby - paľadoxne je tak podľa
odvolateľa zelená strecha relevantná najmä pre líniové stavby inžinierskych sietí, ktoré
sa umiestňujú do zelene. Má za to, že podmienka rozhodnutia č. oU-SA- OSZP-
20191001136-2]-0r. nebola splnená, nakol'ko tzv. retenčná dlaŽba je ľelevantná nielen
pre paľkovacie státia a|e aj pľe úseky kľižovania ciest a chodníkov. V častiach stavby
v zeleni je potrebné nielen vykop po položení potrubia zahrn:úť, ale je potrebne
obnoviť prirodzenú biodiverzitu zatáxnenim alebo dokonca aplikovaním lokálnych
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dažďoých záhrad. odvolateľ navľhuje, aby odvolací orgán rozhodnutie stavebného úradu
zmenil doplnením uvedenej podmienky zo zisťovacieho konania.

Listom č.33699l2022lsul848 (46341202I) zo dňa22.07.2022, v súlade s ust. $ 56 správneho
poľiadku, upovedomil stavebný úrad účastníkov konania foľmou verejnej vyhlášky
o podanom odvolaní avyzval ich, aby sa v určenej lehote vyjadľili k jeho obsahu'

K odvolaniu sa listom doručeným stavebnému úradu dňa 01 .08.2022 vyjadľil stavebník. Vo
svojom vyjadľení uvádza, že odvolateľ podal odvolanie podľa $140c ods. 8 pre
nesplnenie podmienky rozhodnutia zo zisťovacieho konania, v ktorom vydal okresný
úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, (ďalej aj ',OÚ Šal'a, oSŽP") ako
príslušný orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)
rozhodnutie č. oU-SA-osZP-20|9/00l079-|9-or. zo dňa 04.0l.2019 (doplnené
autoremedúrou rozhodnutím č. oU-SA-osZP-20l9/00||36-27-or zo dňa24.0I.2019).
Pľoti rozhodnutiu v zisťovacom konaní podalo odvolanie Združenie domov,ých
samospľáv, o.Z., Rovniankova č. 14,851 02 Bratislava, týkajúce sa časti účastníctva v
zisťovacom konaní, na zák\ade ktorého oÚ Šaľa, oSŽP v autoremedure vydal dňa
24.0L20I9 rozhodnutie pod č. OU-SA-OSZP- 2018/0083II-27-or. (oU-sA-oSZP-
20l9l00l079-27-ot) v ktorom podanému odvolaniu v plnom rozsahu vyhovel. Podľa
tohto ľozhodnutia oU Šaľa, oSŽľ je Zďruženie domových samospráv účastníkom
zisťovacieho konania aj ďalších povoľovacích konaní. Toto rozhodnutie je neoddeliteľnou
súčasťou pôvodného ľozhodnutia zo dňa 04.0I.2019, ostatné podmienky uvedené v
pôvodnom rozhodnutí ostávali nezmenené. V rozhodnutí zo zisťovacieho konania
autoremedúľa č. oU-SA-oSZP-20I8l0083ll-27-oľ (oU-SA-osZP-20191001079-27-or.)
zo dna 24.01.2019 boli doplnene pripomienky účastníka konania, ktoré predloŽil vo
vyjadrení zo dna 03.12.2018. Pripomienka, ktorá podľa účastníkakonania nebola splnená
je: ,,V prípade nevyhnutnosti povľchových státí ako aj na ploché stľechy a iné spevnené
vodoľovné plochy požadujeme použitie drenážnej dlažby, ktoré zabezpečia minimólne 80oÁ
podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8l vody/m2 po dobu prvých t 5
min. dažďa a znížia tepelné napdtie v danom území, viď infoľmačný materiál Národnej
recyklačnej q4entúry ̂ sn www'Samospravydomov.orýfiles/retencna-dlazba.pdf' Tieto
materiály splňajú technické predpisy definované v predchódzajúcom bode ýchto
pripomienok." K tejto pripomienke je v ľozhodnutí uvedené vyjadrenie
navrhovateľa, Že pľedmetná požiadavka nie je predmetom navrhovanej činnosti a
vyjadrenie oÚ Šaľa, oSŽP: ,,Navrhovaná činnosť bude realizovaná v zmysle platnej
legislatívy a príslušných noriem. Tvorba povrchových státi a plochých striech nie je
predmetom navrhovanej činnosti.'' S touto pripomienkou sa teda oU Šaľa, OSZP
vysporiadal. Ktvrdeniu odvolateľa, Že bolo povinnosťou projektanta zapľacovať do
pľojektovej dokumentácie opatľenia na ochranu životného prostredia, čo podľa neho
nebolo v tomto prípade splnené' stavebník uvádza, Že projektová dokumentácia v
rámci technickej spľávy rieši vplyv stavby na Životné prostľedie. K tvrdeniu
odvolatel'a Že podľa $2 ods. 2 písm. z) zákona o ochľane prírody je zelenou
strechou nielen vrchná časť budovy' ale akejkol'vek stavby ( paradoxne je tak p o d ľ a
odvolateľa zelená stľecha ľelevantná najmä pľe líniové stavby inžinierskych sietí,
ktoré sa umiestňujú do zelene) uvádza, Že pľoti tomuto tvľdeniu musí namietať. V zákone
č. 54312002 Z.z. o ochrane pľírody a krajiny, v $ 2 ods. 2) písm. z) je uvedené: ,,Na účely
tohto zákona sa považuje za zelenú strechu vrchná čast" budovy alebo inej stavby polcrytá
vegetóctou, ktorá poskytuje prostredie pre biodiverzitu v urbanizovanom prostredť'. Y
zmysle $43a zákona č. 5011976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
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(stavebný zákon) sa stavby podľa stavebnotechnického vyhotovenia a účelu členia na
pozemné stavby anainžinieľske stavby. V $43a ods. 2) stavebného záĺkona je konkĺétne
uvedené, Že ,,pozemné stavby sú priestorovo sústredené zastrešené budovy včítane
podzemných priestorov, ktoré sú stavebnotechnicĺĺy vhodné a uľčené na ochranu ludí,
zvierat alebo veci, nemLtsia mat' steny, ale musia mat' strechu. Podľa účelu sa členia na
bytové budovy a nebytové budovy.'' Stavba ,,Tepelné prepojenie CK 31- CK 34, Šaľa'' je
však inžinieľskou stavbou definovanou v $43a ods.3) stavebného zákona- Táto stavba
nemá strechu a ani vrchnú časť budovy alebo stavby' ktorá by mala v zmysle $49
ods. 3 stavebného zákona zachytávať a odvádzať zráŽ|<y azabraňovať ich vnikaniu
do stavebných konštrukcií. Ide o líniovú stavbu v zmysle $139 ods.3 stavebného zákona.
V uvedenom odvolaní má odvo|ateľ tieŽ za to, Že podmienka rozhodnutia č. OU-SA-
osZP-20I9l0uI36-27-or. nebola splnená, nakolko tzv. retenčná d|ažba je relevantná
nielen pre parkovacie státia ale aj pre úseky kĺiŽovania ciest a chodníkov. V častiach
stavby v zeleni je potrebné nielen výkop po položení potrubia zahrntÍ, ale je potrebné
obnoviť priľodzenú biodiverzifu zatrávnenim alebo dokonca aplikovaním lokálnych
dažďoých záhrad. K uvedenému tvľdeniu odvolateľa stavebník uvádza' Že v
pľojektovej dokumentácii, v kapitole 6.1 ochľana prírody je uvedené, Že |iníová stavba
poŽaduje len minimálny zäsah do hornej vľstvy zeminy (max 1,5 m) a po uložení
potľubných rozvodov sa montáŽna ryha uvedie do pôvodného stavu. Dokumentácia
stavby zohľadňuje všetky požiadavky STN 83 7010 - Ochrana prírody' STN 83 7015 -
Práca s pôdou, sTN 83 7016 - Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich
zakladanie. Čo sa ýka realizácie stavby v zelených plochách je teda uŽ v návrhu
stavby a vo vyjadreniach stavebníka, či lŽ k zisťovaciemu konaniu' alebo k
odvolaniu voči územnému rozhodnutiu uvedené, Že plochy budú uvedené do
pôvodného stavu, čím bude obnovená pôvodná biodiverzita plôch. Dažďové záhrady
projekt nerieši. Požiadavka na pouŽitie retenčnej dlaŽby nie je ľelevantná, nakoľko
líniové stavby nemajú zelené strechy. V miestach, kde líniová stavba bude križovať
cestné komunikácie, bude polŽiťý spôsob podtláčania, ľesp. povŕtania. Nakoľko v
prípade nemožnosti podtláčania chodníkov a komunikácii (ďalej len ,,spevnených
plôch'') v mieste ich kriŽovania dôjde k ľozkopávke ýchto plôch v max. šírke 1,5 m
považuje stavebník uvedenú poŽiadavku za nekoncepčnú. Dôvodom je, že zmena
povrchu na retenční d|ažbu, prípadne asfalt v uvedenej šírke nezaručí požadovaný
efekt ani neprispeje k zniženiu tepelného napätia v danom ilzemi. Táto požiadavka by
bola ľelev antná pri pozdiŽnom ľozkopaní chodníka alebo komunikácie, kedy by bolo
možné použiť pôvrch s poŽadovanými vlastnosťami v celej aizue spevnených plôch.
Tvrdenie odvolateľa o zlyhani projektanta, z dôvodu neoslovenia kvalifikovaného
projektanta z dôvodu návrhu zelených striech alebo dažďovej záhrady považuje
stavebník za irelevantnú' pričom ju zdôvodnil vo vyššie uvedenom vyjadrení.
Protipovodňová ochrana bola ľiešená v povodňovom pláne zabezpečovacích prác,
ktory bol odsúhlasený OU Šal'a, oSŽP.

Vzhľadom na skutočnosť, Že stavebný úrad neľozhodol o odvolaní v zmysle ust. $ 57 ods. 1

spľávneho poriadku, predložil ho v zmysle $ 57 ods.2 správneho poriadku odvolaciemu
orgánu na odvolacie konanie, o čom upovedomil účastníkov konania. odvolanie spolu
s kompletným spisovým materiálom odvolací oľgán dostal dňa23.08.2022.

odvolací orgán v súlade s ust. $ 59 ods.1 správneho poľiadku preskúmal v odvolacom konaní
odvolaním napadnuté rozhodnutie stavebného úradu spolu s predloŽeným spisoqým
rnateľiálom týkajúcim sa veci v celom rozsahu, porovnal jeho ýľokovú aj dôvodovú časť so
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všeobecne záviľ;nými pľávnymi predpismi, najmä s príslušnými ustanoveniami stavebného
zákona aspľávneho poriadku, vyhodnotil dôvody uvedené vodôvodnení napadnutého
ľozhodnutia stavebného úradu' ako aj námietky uvedené v odvolaní, pričom nezistil dôvody
na zmenu alebo zrušenie napadnutého rozhodnutia stavebného úradu, a preto podanému
odvolaniu nebolo možné vyhovieť.

Stavebné úľady sa v konaniach podľa stavebného zákona riadia jeho ustanoveniami
a súvisiacimi predpismi.

Podľa s ]40 stavebného zákona ak nie je vyslovene ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie
podľa tohto zókona všeobecné predpisy o spróvnom konaní'

Podľa s 3 ods. l správneho poriadku správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi
a inými právnymi predpismi. Sú povinné chrániť zóujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy

fyziclqlch a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností'

Podľa ust. $ 3 ods. 4 správneho poriadku, správne orgóny sú povinné svedomite
a zodpovedne sa zaoberať kcždou vecoLl' ktoľá je predmetom konania, vybaviť ju včas a bez
zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie prostriedlĺy, ktoré vedú k spróvnemu vybaveniu
veci. Ak to povaha veci pľipúšťa, má sa správny orgán vždy pokúsiť o jej zmierne vybavenie.
Spľávne orgány dbajú na to, aby konanie prebiehalo hospodórne a bez zbytočného
zaťažov ani a účas t níkov konani a.

Podľa f 3 ods. 5 veta prvá spróvneho poriadku rozhodnutie spróvnych orgánov musí
l,ycfuidzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci.

Podľa s 62 ods. ] stavebného zákona v stavebnom konaní stavebný úrad preskúma najmd,
a) či dolalmentácia spĺňa zastavovacie podmienlql určené územným plánom zóny alebo
po dmi e nlcy úz emné ho r ozho dnutia,
b) či dolalmentácia 

'pĺňo 
požiadavlql ýkajúce sa verejných záujmov, predovšetlEm ochrany

životného prostredia, ochľany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným techniclým
požiadavkám na výstavbu ustanoveným ýmto zákonom a osobitnými predpismi,4")
c) či je zabezpečenó komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie
technického, občianskeho alebo iného vybavenia potrebného na riadne užívanie,
d) či bude stavbu uskutočňovať osoba opľávnená na uskutočňovanie stavieb, alebo ak stavbu
bude uskutočňovať stavebník svojpomocou, či je zabezpečené vedenie uskutočňovania stavby
stavebným dozoľom alebo lwalifikovanou osobou; ak zhotoviteľ stavby bude určený vo
výberovom konaní, stavebník oznómi zhotoviteľa stavby stavebnému úľadu do ptitnástich dní
po skončení výberového konania,
e) či nová budova alebo významne obnovovaná existujúca budova je v rámci techniclých,
funkčných a ekonomicbých podmienok stavby navrhnutá s využitím vhodných stavebných
konštľukcií, vysokoúčinných alternatívnych energeticbých systémov založených na
obnoviteľných zdrojoch energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a
monitorovacích sys témov.

Podľa ý 66 ods. l stavebného zákona v stavebnom povolení určí stavebný úrad závrjzné
podmienlcy uskutočnenia a užívania stavby a ľozhodne o námietkach účastníkov konania.
Stavebný úľad zabezpečí určenými podmienknmi najmd ochranu záujmov spoločnosti pri
výstavbe a pri užívaní stavby, komplexnosť stavby, dodržanie všeobecných techniclqlch
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požiadaviek na ýstavbu, prípadne iných pľedpisov a technicbých noriem a dodržahie
požiadaviek určených dotlcrtuými orgónmi, predovšetlqlm vylúčenie alebo obmedzenie
negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie.

Podľa $ 46 správneho poriadku ľozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými
právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo
zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané nóležitosti.

Podľa $ 47 ods. 1 správneho poriadku rozhodnutie musí obsahovat'výrok, odôvodnenie a
poučenie o odvolaní (rozklade). odôvodnenie nie je potrebné, ak sa všetbým účastníkom
konania vyhovuje v plnom ľozsahu.

Podľa $ 47 ods.3 spróvneho poriadku v odôvodnení ľozhodnutia spravny orgón uvedie, ktoré
skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, abými úvahami bol vedený pri hodnotení
dôkazov, ako použil spľávnu úvahu pri použití próvnych predpisov, na zdklade ktorých
ľozhodoval, a akn Sa ýyrovnal s nóvrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich
vyj adr e niami k p o dkl ado m r ozho dnuti a.

Podľa $ 59 ods. 2 správneho poriadku ak sú pre to dôvody, odvolací orgón ľozhodnutie zmení
alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.

K postupu stavebného úradu v konaní a k dôvodom odvolania odvolací orgán uvádza'.

Stavebný úrad vpriebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bľánili vydaniu stavebného
povolenia pľe uvedenú stavbu. Stanoviská, ktoľé v konaní uplatnili dotknuté orgány boli vo
vzájomnom súlade apoŽiadavky znich vyplývajúce boli premietnuté do podmienok
stavebného povolenia pre realizáciu stavby. Dokumentácia stavby vyhovuje všeobecným
technickým požiadavkám na výstavbu avšeobecným technickým poŽiadavkám na stavby
uživane osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu podl'a ustanovení vyhlášky č). 53212002
Z. z. aje vypracovaná odborne spôsobilým projektantom (podľa zákona č. l38lI992 Zb.
o autorizovaných aľchitektoch aautotizovaných stavebných inžinieľoch v znení neskorších
predpisov). Stavebný úľad v preskúmavanom stavebnom povolení wčil záväzné podmienky
uskutočnen ia a uživ ania stavby.

odvolací orgán uvádza, že nieje moŽné akceptovať pľávny nánot odvolateľa, ktorý poŽaduje
vyhovieť odvolaniu z dôvodu nesplnenia podmienky ľozhodnutia č. oU-SA-OSZP-
20I9lOu079-I9-or. zo dňa 04.01 .2019, ktoré vydal okresný úrad Šaľa, odbor
starostlivosti o Životne prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy na
posudzovanie JP]ľvov n9 životné prostredie (EIA), zmeneného autoremedúrou
rozhodnutím oU Saľa OSZP č. oU-SA-osZP-2019/00l 136-27-0r zo dÍla24.01.20l9.
V uvedenom rozhodnutí oU Šaľa oSŽP v zisťovacom konani rozhodo|' Že sa
navrhovaná činnosť nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z.. Proti
ľozhodnutiu v zisťovacom konaní č. ou-SA-oszP-20l9lo0lo79-19-or. zo ďňa
04.0ĺ.2019 podalo odvolanie Združenie domových samospráv,o.Z., Rovniankova č.
14, 851 02 Bratislava, týkajúce sa časti účastníctva v zisťovacom konaní. odvolaním

3apadnuté-rozhodnutie oU Šaľa oSŽP bolo zmenené autoremedúrou rozhodnutím oU
Saľa oSZP č. OU-SA-OSZP- 2018/0083ll-27-or. (oU-SA-osZP-20l9l00I079-27-or.)
zo dňa 24.OI.20I9, ktoľé nadobudlo pľávoplatnosť dňa tI.O2.2Ol9, v ktorom oU Šaľa
oSŽP podanému odvolaniu v plnom rozsahu vyhovel. Podl'a tohto rozhodnutia je
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Zďruženie domových samospráv, o.z. účastníkom zisťovacieho konania aj ďalších
povoľovacích konaní. Toto rozhodnutie je neoddelitelhou súčasťou pôvodného rozhodnutia
zo dťla 04.0L20l9, ostatné podmienky uvedené v pôvodnom ľozhodnutí zostali nezmenené.
Y uvedenom rozhodnutí boli doplnené pľipomienky odvolatel'a, ktoľé predložil vo
vyjadrení zo dňa 03.12.2018. Pripomienka, ktorá podl'a odvolateľa nebola splnená je:

,,V pľípade nevyhnutnosti povľchových státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené
llodorovné plochy požadujeme použitie drenážnej dlažby, ktoré zabezpelia minimálne 80oÁ
podiet prieiakovej'plochy preukázatelhe zadržania minimálne 8l vody/m2 po dobu prvých I5
min, dažďa a znížia tepelné napcitie v danom území, viď informačný materiál Národnej
recyklačnej agentúry sÄ www.Samospravydomov.oľg/files/ľetencna-dlazba.pdf' Tieto
ĺnaterióĺy spĺnaiú technické predpisy definované v predchádzajúcom bode ýchto
pripomienok." K tejto pripomienke je v rozhodnutí uvedené vyjadrenie
navrhovatel'a, Že predmetná požiadavka nie je predmetom navrhovanej činnosti a
vy'jadrenie oÚ Šaľa, oSŽP: ,,Navrhovaná činnosť bude realizovaná v zmysle platnej
legislatívy a príslušných noriem. Tvorba povrchových státi a plochých striech 4ie je
prédmetom návrhovanej činnosti.'' S touto pripomienkou odvolateľa sa teda oÚ Šaľa,
osŽP vysporiadal.

Ktvrdeniu odvolateľa, že bolo povinnosťou projekÍanta zaptacovať do pľojektovej
dokumentácie opatrenia na ochranu životného pľostredia, čo podľa neho nebolo
v tomto prípade splnené, odvolací orgán zhodne s právnym názorom stavebníka
uvádza, že projektová dokumentácia v rámci technickej správy rieši vplyv stavby
na Životné prostľedie. K tvrdeniu odvolateľa, Žepoďľa $2 ods. 2 písm. z) zálkona
o ochrane prírody je zelenou strechou nielen vrchná časť budovy' ale akejkol'vek
stavby - paradoxne je tak podľa odvolateľa zeLená strecha relevantná najmä pľe líniové
stavby inžinierskych sietí, ktoľé sa umiestňujú do zelene odvolací orgán uvádza:

Podľa $ 2 ods. 2) písm. z) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a lcrajiny Sa na
účely tohto zókona sa považuje za zelenú strechu vrchná časť'budovy alebo inej stavby
polcrytó vegetáciou, ktorá poslqltuje prostredie pre biodtverzitu v urbanizovanom
prostredí.

Podľa f43a ods. 1 stavebného zákona sa stavby podľa stavebnotechnického
vyhotovenia a účelu členia na pozemné stavby a na inžinierske stavby'

Podľa $43a ods. 2) veta prvá stavebného zákona pozemné stavby sú priestorovo
sústredené zastrešené budovy včítane podzemných priestorov, horé sú stavebnotechniclql
vhodné a určené na ochranu ludí, zvierat alebo vecí, nemusia mat' steny, ale musia mat'
strechu.

Podľa s ]39 ods.3 a) stavebného zókona líniovými stavbami sú na účely tohto zákona najmĺ)
r op ov o dy, p lynov o dy, pr o dukt ov o dy, t e pl ov o dy.

? vyššie uvedených ustanovení vyplýva, Že stavba ,'Tepelné pľepojenie CK 31- CK 34,
Šaľa'' je inŽinierskou stavbou. Táto stavba nemá strechu a ani vrchnú časť budovy
alebo stavby, ktorá by mala v zmysle $49 ods.3 stavebného zákona zachytávať
a odvádzať zrálŽI<y a zabraňovať ich vnikaniu do stavebných konštrukcií. Ide o líniovú
stavbu v zmysle $139 ods.3 stavebného zílkoĺa.
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V odvolaní odvolateľ ďalej uvádza, Že nebola splnená ani ďalšia podmienka rozhodnutia
zo zisťovacieho konania, nakol'ko tzv. retenčná d|ažba je relevantná nielen pre
parkovacie státia ale aj pre úseky kľiŽovania ciest a chodníkov. V častiach stavby v
ze|eni je potľebné nielen výkop po položení potrubia zahmit, ale je potľebne obnoviť
pľiľodzenú biodiverzitu zatrávnením alebo dokonca aplikovaním lokálnych daŽďových
záhrad-

Odvolací orgán sa aj v tejto časti odvolania stotožňuje s vyjadrením stavebníka' ktoý
uvádza, že v projektovej dokumentácii, v kapitole 6.1 ochĺana pľírody je uvedené, že
líniová stavba požaduje len minimá|ny zásah do hornej vľstvy zeminy (max 1,5 m) a
po uložení potrubných rozvodov sa montáŽna ryha uvedie do pôvodného stavu.
Dokumentácia stavby zohl'adňuje všetky požiadavky STN 83 7010 - ochrana prírody,
STN 83 70Í5 - Práca s pôdou, STN 83 7016 - Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017
Tľávniky a ich zakladanie. Čo sa ýka realizácie stavby v zelených plochách je uŽ
v návrhu stavby uvedené, Že zelené plochy budú uvedené do pôvodného stavu, čím
bude obnovená pôvodná biodiverzita plôch. Dažďove záhrady pľojekt nerieši.
Požiadavka na použitie retenčnej dlažby nie je relevantná. V miestach, kde líniová
stavba bude kľižovať cestné komunikácie, bude pouŽi!ý spôsob podtláčania, resp.
povŕtania. Nakoľko v pľípade nemoŽnosti podtláčania chodníkov a komunikácii
(ďalej len ,,spevnených plôch'') v mieste ich kriŽovania dôjde k rozkopávke ýchto
plôch v max. šírke 1,5 m je uvedená poŽiadavka nekoncepčná. Dôvodom je, Že zmena
povrchu na retenční ďIaŽbu, prípadne asfalt v uvedenej šírke nezaručí požadovaný
efekt ani neprisp eje k zniŽeniu tepelného napätia v danom ízemi. Táto poŽiadavka by
bola relev antná pri pozdiŽnom rozkopaní chodníka alebo komunikácie, kedy by bolo
moŽnépoužiť povľch s požadovanými vlastnosťami v celej aizue spevnených plôch.

Tvrdenie odvolateľa o zlyhani projektanta, z ďôvodu neoslovenia kvalifikovaného
pľojektanta z dôvodu návrhu zelených striech alebo dažďovej záhrady považuje
odvolací oľgán za ire|evantnú. Protipovodňová ochľana bola ľiešená v povodňovom
pláne zabezpečovacích prác, ktoľý bol odsúhlasený oU Šaľa, oSŽP.

odvolací orgán v súvislosti s doručovaním rozhodnutia formou veľejnej vyhlášky uvádza, že
z dôvodu, že v danom pľípade išlo o povolenie líniovej stavby, nebolo nutné v rozhodnutí
menovite uvádzať všetkých vlastníkov susedných pozemkov a susedných stavieb, ale pľi
týchto účastníkoch konania postačovalo uviesť parcelné čísla susedných pozemkov a
susedných stavieb, čo vypl;ýva z nasledovných ustanovení:

Podľa $8 ods.l písm. g) vyhlášlry Ministeľstva životného prostredia Slovenskej republilql č.

453/2000 Z' z., ktoľou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej
,,vyhláškn č' 453/2000 Z' z.") žiadosť o stavebné povolenie obsahuje zoznam účastníkov
stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi; ak ide o líniovú stavbu a stavbu mimoriadne
rozsiahlu s veľlqlm počtom účastníkov stavebného konania, zoznam účastníkov sa neuvádza.

Podľa $ 3 ods. 2 vyhlášlE č. 453/2000 Z' z. ak ide o návľh na vydanie územného rozhodnutia
o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlóšť rozsiahlej stavby s
veľIqlm počtom účastníkov konania, územného rozhodnutia o využití územia, o chránenej časti
lcľajiny, o stavebnej uzóveľe, ak sa ýkajú ľozsiahleho územia' údaje podľa odseku 1 písm' c) a
d) sa v návrhu neuvádzajú, ale uvedie sa opis prebiehajúcich hraníc územia'
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odvolací orgán v súlade s $ 3 ods. 4 správneho poriadku (zásada hospodárnosti konania) sa
zvlášť nezaobeľal kaŽdým bodom odvolania alebo vyjadrenia, ktorý niektorý z účastníkov
môŽe považovat' za zásadný pľe svoju aľgumentáciu. Povinnosť odôvodňovat' ľozhodnutie
nemôže bý'ponímanáv takom zmysle, že je potľebné sa vysporiadať s kaŽdým argumentom.
odvolací oľgán nemusí dať odpoveď na všetky otázky nastolené účastníkom konania, ale len
na tie, ktoré majú pre vec podstatný význam, prípadne dostatočne objasňujú skutkový
a pľávny zák|ad rozhodnutia bez toho, aby zachádzali do všetkých detailov sporu wádzaĺých
účastníkom konania (viď. analógia s rozhodnutím Ústavného súdu SR č. I. Us z4IlO7, tiež
ĺozsudok NS SR sp. Zn' 53žo12512016 zo ďťn29.06.20I7).

odvolací oľgán konštatuje, Že odvolaním napadnuté rozhodnutie stavebného úľadu obsahuje
všetky zákonom pľedpísané náleŽitosti, bolo vydané v súlade so zákonmi a ostatnými
právnymi predpismi, vydal ho orgán príslušný podľa $ 117 stavebného zákona, ktorý
llychádza| zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Stavebný úľad svoje rozhodnutie dostatočne
odôvodnil.

odvolací oľgán pľeskúmal formálnu aj vecnú stľánku napadnutého rozhodnutia stavebného
úradu, ako aj pľocesu' ktory jeho vydaniu predchádzal anakoľko nezistil nesúlad výľokovej
alebo dôvodovej časti napadnutého rozhodnutia stavebného úradu so zákonmi a ostatnými
všeobecne záv'áznými pľávnymi predpismi' rozhodol v odvolacom konaní tak, ako je uvedené
vo výľokovej časti tohto ľozhodnutia.

Poučenie:

Podľa ust. $ 59 ods. 4 správneho poľiadku pľoti rozhodnutiu odvolacieho orgánu o odvolaní
sa nemoŽno ďalej odvolať. Je vo svojom inštančnom postupe konečné. Toto ľozhodnutie je
možne preskúmať súdom podľa Prvej hlavy Tretej časti Spľávneho súdneho poľiadku.

:ĺ 
i
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,/\)/\.-/
Ing. Erich Búčin

vedúci odbbru

Doľučí sa veľejnou vyhláškou - všetkým známym účastníkom konania
1. Stavebníkovi MeT Šaľa' spol. S r.o.' so sídlom Kvetná č.4,927 01 Šaľa, tČo: :+ 115 161'
zastúpený splnomocnenou zástupkyňou Ing. arch. Katarínou Robekovou, Čeľnochov vľch
1207,916 01 Stará Tuľá,
2. Vlastníkom dotknutých pozemkov , ľegisteľ ''C'', paľc. č.:

Stľana 10



2663lt;2635;2811ll; 3080/13, k.ú. Šaľa - vlastník: Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7,927 15
Saľa,
3. Vlastníkom dotknutých pozemkov a stavieb ako aj susedných pozemkov a stavieb, register
"u;:,ľ;,;6:" 

rorr,rur; I433l2; I43Il3 ; 1449; 32Il5OI; 374; 37ll2'l,k.ú. Šaľa, správca:
Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Radničné námestie č. 8, 969 Ol Banská Štiavnica,

-I43ll8O2; I43Il402; 1428160I; 14281601 ; I428l5M ;3l7;318/1; 322l30I, k.ú. Šaľa, vo
vlastníctve Pozemkového spoločenstva Urbariát Šaľa, Hviezdoslavova 2,g27 01 Šaľa,
-14301802; l445l30l; l445l80l:' 14451502; 1446; 1429;338/301; 338l40I; 338/801' k.ú.
Šaľa, vo vlastníctve Rol'níckeho družstva Šaľa, Hviezdoslavova 2,927 01 Šaľa,

paľc. č. 338l2,k.ú. Šaľa, správca pozemkov nezistených vlastníkov: Slovenský pozemkový
fond, Búdková 36,817 47 Bratislava,

Vlastníkom susedných pozemkov a stavieb na nich:
pozemky ľeg. ''C'' paľc. č. 3080166,3080167,3080/68, 3080/14, 30801327,30801323,
30801324,30801302,30801194, 30801325, 30801250,30801257,319811r5, 2902, 560512,
560513, 1500/1, 3080/13, 397315,281917, 2810,2809,2808, 2807,2806,2805, 2804,
2803, 2802,280r,2800, 2646, 2664, 2650, 2649, 2648,2647, 265r,2652,2653,2654,
2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 266r, 2662, 266312, 266314, 266314, 26d313,
266311r, 2663112, 2663110, 266319, 2645163, 2633, 263211, 28tll7, 28rU5, 281116,
28lllt5,28rl12,2&rvll,28llll2, 28rvr3, 2811114,28rU3, 281118,28rý4, 281U20,
281 l l I8, 28I 1 l2I, 2313 13, 23 l}n,k.ú. Šaľa,

pozemky ľeg. ,,E" parc. č. 310lI,29411,293,3091200,37IlI0l,6411202,6411102,
37 I I 101, 14621 100, 14621200, 37 I I 101; 3331402, 3361 411, 3361412, 3361413, 3361414,
3361415, 3361416, 3371402, 338/801, 339/800, 3401600, 34U80r,34U802, 3411803,
34U 804, 34U 805, 3721 801, 343 1 801, 3 43 1 401, 3 44 1 802, 3 45 1 801, 3641 1, 3 65 12, 3661 801,
3661802,3661803, 366,904, 3661805, 36712, 36811, 36912, 3701r, 149712, 1498,38111,
38212, 3831r, 38412, 38511, 3r01r,339/800, 3391400, 3391300, 3401300, 373, 3371402,
3371302, 33711, 1449, 3331512, 3331912, 334121, 334122, 3361821, 3361522,3361823,
3361824, 3361825, 3361826, 3361326, 3371r, 33812, 373, 375, 1448, t4281501,329,
3281502, 3281302, 3221501, 32U301, 3211302, 3181502, 33r, 316, r454lt, 14521503,
14651500, 145U502, 145v50r, 145U801, 2543, 1450, 14341501, 14301301,14301302,
14301501, 14451501, 14451502, 1445180I, 14281701, 14281801, 14281802, 281917,
143U302, r42u62,r44ll,lr7lr, rl712,l37,rr6ll, 11612,12512,126,128, l4r, 13914,
I42, I44l102, I44l202, 1433lI, k.ú. Šaľa,

4. Združenie domových samospľáv, O. Z., Rovniankova l 4, 85 1 02 Bratislava,
lČo: : I820l74,

5. Ing. Ladislav Horváth, Clementisove sady 906l14,924 0I Galanta,
6. Ing. Pavol Sebôk, PAULoS-DLS,ZáIlradnícka 302112,929 0l Dunajská Streda,
7. HYDROTUNEL, s.r.o.' Mojmírova 14,972 0l Bojnice

okresný úrad Nitra, odbor qýstavby a bytovej politiky _ úľadná tabuľa (J. Vuľuma 1, Nitra)
okľesný úľad Nitra _ inteľnetová stránka www.minv.slď?okľesny-uľad-nitra _ iradná tabuľa
Mesto Šaľa - tradnátabuľa
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Mesto Šaľa_ intemetová stránka mesta, www.sala.sk

Na vedomie:
1. Mesto Šaľa, stavebný urad, Nĺímestie Sv. Trojice 7,927 15 Šal'a

so spisovým materiálom po pľávoplatnosti
2. okĺesný úľad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky: ďa

Toto ľozhodnutie sa vyvesí po dobu 15 dní na úľadnej tabuli spľávneho orgĺĺnu: okľesného
úľadu Nitra, odbor výstavby abytovej politiky, J.Vuruma 1, Nitľa, mesta Šaľa, na
intemetovej stránke okresného úradu Nitľa - www.minv.s1ď?okľesny-urad-nitra _ uradná
tabuľa, na internetovej strĺĺnke mesta Šaľa - www.sala.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom
doručenia.

Vyvesené aĺu, .?. 9.,&.,L9.LZ

odb,,ojli,,ďťť:ňľ,#Li'"'- 

k

Zvesené dňa:

pečiatka, podpis

pečiatka, podpis
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