odbor starostlivosti o životné prostredie
Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
Č. j. OU-SA-OSZP-2018/001658-8-Žiš.

V Šali, dňa 19.02.2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTIE
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný správny orgán
podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej
správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len „vodný
zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s ustanoveniami zák. č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny
poriadok“)
povoľuje
stavebníkovi: Mestu Šaľa, so sídlom Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa, IČO: 00 306 185,
v zastúpení konať primátorom mesta Mgr. Jozefom Belickým
podľa projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Vierou
Stručkovou, vypracovanej v decembri 2017
I.

uskutočnenie vodnej stav by

podľa § 26 ods. 1 vodného zákona, v súčinnosti s § 66 stavebného zákona
„SO - 02 Odvodnenie komunikácie a parkovacích stojísk“
v rozsahu:7410
Úsek I. – zrážkové vody budú zachytávané líniovými žľabmi a cez odtokové vpusty
odvádzané kanalizačnými prípojkami do existujúcej kanalizácie. Návrh žľabov je
súčasťou riešenia SO 01.1 Rekonštrukcia miestnej komunikácie.
Úsek II.– zrážkové vody z povrchového odtoku budú opäť zachytávané líniovými
žľabmi, z ktorých budú odvádzané kanalizačnými prípojkami do navrhovanej stoky
„D1“ a „D2“ a následne vsakované pod parkoviskom. Kanalizačné vetvy budú
vybudované z potrubia PVC-U, profilu DN 250. Dĺžka stoky „D1“ bude 125,10 m

a stoky „D2“ 93,65 m. Pred vsakovaním budú tieto vody prečistené v odlučovači
ropných látok. Vsakovací systém (vsakovacia galéria) bude tvorená z drenblokov
v dĺžke 27,6 m so šírkou 2,40 m v počte 368 ks blokov,
ktoré sú súčasťou stavby: „Rekonštrukcia a rozšírenie MK Horná, Šaľa“
na pozemkoch par. č.:
kat. úz.:
charakter stavby:

KN „C“ 2668, 2667/2, 2677/2, 2774, 2760, 2752/1, 2775, 2761,
2752/9
Šaľa
trvalá.

Podmienky povolenia:
1. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
2. Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby sa udeľuje na dobu počas ktorej bude stavba
odôvodnená.
3. Povolenie stráca platnosť do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia, ak stavba nebude začatá.

Povinnosti investora:
1. Oznámiť vodohospodárskemu orgánu začiatok a ukončenie stavebných prác.
2. Realizovať vodnú stavbu v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorá je podkladom a
neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
3. Zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nutné a v značnej miere by menili
technické riešenie je potrebné vopred prerokovať s tunajším úradom.
4. Pred začatím výkopových prác požiadať príslušné dotknuté orgány štátnej správy a
organizácie o vytýčenie existujúcich podzemných vedení.
5. Výkopové práce v ochrannom pásme všetkých podzemných vedení je nutné vykonávať ručne,
pri križovaní a súbehu s nimi dodržať IS STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení
technického vybavenia.
6. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné stavebné povolenie a dokumentácia overená
v stavebnom konaní.
7. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
8. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania
štátneho stavebného dohľadu.
9. Nahradiť škody spôsobené pri výstavbe a prevádzke vodnej stavby v zmysle ustanovení
Občianskeho zákonníka.
10. Po ukončení stavby dať pozemky dotknuté výstavbou do pôvodného stavu.
11. Pred dokončením stavby požiada stavebník oprávnenú organizáciu alebo osobu
o porealizačné zameranie stavby.
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12. Splniť podmienky z vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov št. správy
a organizácií:
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo:
v súlade s vyjadrením č. OU-SA-OSZP-2017/004622-2 zo dňa 17.06.2017:
 Počas výstavby a užívania stavby investor zabezpečí rešpektovanie ustanovení zákona o
odpadoch a s ním súvisiacich platných právnych predpisov.
 Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5
zákona o odpadoch vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní, kde investor predloží
doklad o tom, ako naložil so vzniknutými odpadmi, resp. predloží čestné prehlásenie
o spôsobe naloženia so vzniknutým odpadom.
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny:
v súlade s rozhodnutím č. OU-SA-OSZP-2017/006069-5-Sta. zo dňa 18.09.2017:
 V súlade s § 82 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – podmienky
vykonania výrubu: nadobudnutie právoplatnosti tohto rozhodnutia, po nadobudnutí
právoplatnosti stavebného povolenia, po vyznačení drevín určených na výrub farbou,
kruhovým terčíkom na kmeni v 130 cm výške nad zemou, výrub uskutočniť v čase
vegetačného pokoja „od 01. októbra do 31.marca kalendárneho roka.“ Žiadateľ
zabezpečí, aby nedošlo pri výrube k ohrozeniu zdravia alebo životov ľudí. Pri realizácii
výrubu na požiadanie kontrolných orgánov sa preukáže žiadateľ kópiou rozhodnutia, žiadateľ
na svoje náklady zabezpečí výrub drevín, odvod vyťaženej drevnej hmoty a náhradnú
výsadbu a starostlivosť o dreviny,
 V súlade s § 48 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny ukladá žiadateľovi uskutočniť
náhradnú výsadbu. (100 ks vavrínovec lekársky, 18 ks kultivarov drevín Javora). Žiadateľ
zabezpečí stálu odbornú údržbu drevín odo dňa výsadby. Náhradnú výsadbu zrealizovať do
30.04.2019. V prípade neujatia sa vysadených drevín, bezodkladne zabezpečiť novú výsadbu
za neujaté dreviny. Žiadateľ doručí na správny orgán oznámenie o vykonaní náhradnej
výsadby so situačným výkresom najneskôr do 30 dní po jej realizácii. V prípade, že nestihne
zrealizovať výsadbu do termínu určeného v rozhodnutí, požiada správny orgán o predĺženie
termínu, najneskôr však 30 dní pred ukončením termínu určeného na vykonanie náhradnej
výsadby.
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrany ovzdušia:
v súlade s vyjadrením č. OU-SA-OSZP-2017/004575-2 zo dňa 07.06.2017:
 Uvedenou stavbou nevznikne nový zdroj znečisťovania ovzdušia, preto nie je potrebný
súhlas orgánu ochrany ovzdušia.
Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia:
v súlade s vyjadrením č. OU-SA-OKR-2017/005117-2 zo dňa 03.07.2017:
 Nemá pripomienky a súhlasí s vydaním povolenia.
Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:
v súlade s vyjadrením č. OU-SA-OSZP-2017/032537-002 zo dňa 18.08.2017:
 Nemá námietky ku stavbe.
Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava:
v súlade s vyjadrením č. CD 4033/2018 zo dňa 29.01.2018:
 v danej lokalite sa nachádza podzemné zariadenie správe Západoslovenská distribučná, a.s.
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Pred začatím výkopových prác žiadame objednať vytýčenie podzemných elektrických
vedení v správe Západoslovenská distribučná, a.s.
Križovatky a súbehy vedení žiadame riešiť v súlade s STN 73 6005.
Elektrické vedenia, ktoré majú byť zakryté spevnenými komunikáciami žiadame uložiť do
chráničiek resp. do ochranných žľabov.
Pred začatím zemných prác žiadame objednať vytýčenie podzemných vedení v správe
Západoslovenskej distribučnej, a.s..
Pred zakrytím výkopov žiadame prizvať zodpovedného pracovníka ZSD, a.s. na obhliadku
a spísať zápis, ktorý žiadame predložiť pri kolaudačnom konaní.
V prípade ďalšej korešpondencie uveďte prosím značku: CD 4033/2018 a kontaktujte Juraj
Barczi tel. +421-(0)31 770 4464, fax: + 421-(0)31 770 4382, juraj.barczi@zsdis.sk

Krajský pamiatkový úrad Nitra:
v súlade so záväzným stanoviskom č. KPUNR-2017/16258-2/53624/Gro zo dňa 12.07.2017:
 v prípade zistenia archeologického nálezu, nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie
prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu – pamiatkového zákona, oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému
pamiatkovému úradu v Nitre a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským
pamiatkovým úradom v Nitre alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej
však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný
vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti
poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť
a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami
archeologického výskumu.
 podľa § 40 ods. 10 pamiatkového zákona má nálezca právo na náhradu výdavkov
súvisiacich s ohlásením a ochranou nálezu podľa § 40 odsekov 2 a 3 pamiatkového
zákona. Pamiatkový úrad poskytne nálezcovi nálezné v sume až do výšky 100 %
hodnoty nálezu. Hodnota materiálu a hodnota nálezu sa určuje znaleckým posudkom.
 podľa § 44a pamiatkového zákona toto záväzné stanovisko stratí platnosť po uplynutí
troch rokov odo dňa vydania, ak nedôjde k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.
SPP –distribúcia, a.s.:
v súlade s vyjadrením č. TD/NS/0071/2018/Kr zo dňa 06.02.2018:
 v záujmovom území sa nachádzajú: plynárenské zariadenie STL plynovody, STL
pripojovacie plynovody ochranné pásmo plynárenského zariadenia, bezpečnostné pásmo
plynárenského zariadenia.
 Všeobecné podmienky:
 Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je
stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytýčenie
existujúcich plynárenských zariadení, objednávku je potrebné zaslať na adresu: SPPdistribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava alebo elektronicky
prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.sppdistribucia.sk).
 V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho
prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie
plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1
hodinu.
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Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení
zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Jozef Árendás, + 421 37 626 5155) najneskôr 7
dní pred zahájením plánovaných prác.
Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie
činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu
kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv,
rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly
realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na
každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až
po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia
strojových mechanizmov.
Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia
výstražnej fólie. Výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený
a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané
povolenie SPP-D.
Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia
zabezpečené proti poškodeniu.
Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili
jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu, požadujeme
všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť
ihneď ohlásené SPP-D na tel č. 0850 111 727.
Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských
zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za
porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského
zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300 eur až
150 000 eur.
Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 251/2012 Z.
z. Zákona o energetike, zákona č. 50/1976 Z o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené
v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických
pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01, TPP 700 02.
Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo
ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi
plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73
6005 a TPP 906 01.
Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80
Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty
a pod.
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Orange Slovensko, a.s.:
v súlade s vyjadrením č. BA-0176/2018 zo dňa 18.01.2018:
 dôjde k stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
 Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky,
optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE
poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.
 Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora.
Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy
o preložke“ so spol. Orange Slovensko, a.s. ním poverená servisná organizácia.
 Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.
 Upozorňujeme, že:
 Vo vašom záujmovom prostredí sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov.
 Rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko, a.s. a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom
tohto vyjadrenia.;
 Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný
vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
 Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu
objednať u správcu PTZ. (Vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou
alebo kolíkmi.)
 Preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou
a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na
možnú polohovú odchýlku +, - 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na
povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou
opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie vo vzdialenosti najmenej 1 m
(v ochrannom pásme 1,5 ), na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ.
 Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti
mechanickému poškodeniu.
 Nad optickou trasou dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali
prístup k PTZ.
 Súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ,
 Aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu
nepovolanou osobou,
 Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie
(zákrytové dosky, fólia, markery),
 Bezodkladne oznámiť každé poškodenie PTZ na tel. č. 033/77 320 32, mobil 0907 721 378,
 Overiť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že
nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia).
 Pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude
vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodrž. podmienok vyjadrenia prevádzk. a správcu PTZ.
 Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnom siete vykoná spoločnosť Orange
Slovensko, a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia.
Slovak Telekom, a.s,:
v súlade s vyjadrením č. 6611800033 zo dňa 02.01.2018:
 V záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti
Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
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Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) A
zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti
rušeniu.
Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti (02.07.2018), v prípade zmeny
vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo
v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť
podľa nižšie uvedeného bodu.
Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer pre ktorú
podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA,
s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním
projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie
konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca
spoločnosti povereného správou sietí: p. Martin Moravčík, martin.moravcik@telekom.sk, +
421 37 6566312, + 421 0902 719875.
V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do
projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto
povinnosti zodpovedá projektant.
Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom
dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu, musí figurovať
podmienka ST, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a
zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a
projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
V prípade, ak na vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., a/ alebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností
podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z..
V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek
dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť
zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ.
Vzhľadom k tomu, že na vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných
prevádzkovateľov, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať
si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na
povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez
internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia Vytýčenie bude
zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať
pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK.
Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je
oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať, alebo využívať bez
súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s..

7





Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na
telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu doplniť aj telekomunikačnú
prípojku.
Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát v
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
Dodržať všeobecné podmienky ochrany SEK

MeT Šaľa, spol. s.r.o.:
v súlade s vyjadrením č. 48/2018/SZ zo dňa 05.02.2018:
 V danej lokalite sa rozvody tepla nachádzajú.
 Križovanie súbehu s našimi sieťami riešiť v zmysle STN 736005 kolmo na naše rozvody
a uloženie pod teplovodný kanál.
 Dodržanie ochranného pásma rozvodu tepla a teplovodných šácht v zmysle § 36 z. č.
657/2004 o tepelnej energetike. Ochranné pásmo je v zmysle zákona priestor
v bezprostrednej blízkosti tepelného zariadenia, ktorý je určený na zabezpečenie jeho
spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života, zdravia osôb a majetku.
Ochranné pásmo zariadení na výrobu alebo rozvod tepla po odovzdávaciu stanicu tepla je
vymedzené zvislými rovinami vedenými po jeho obidvoch stranách vo vodorovnej
vzdialenosti meranej kolmo na toto zariadenie. Táto vzdialenosť je : v zastavanom území na
každú stranu 1 m, mimo zastavaného územia na jednu stranu 3 m a na druhú stranu 1 m,
podľa určenia držiteľa povolenia na rozvod tepla.
 V ochranných pásmach je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti MeT Šaľa,
spol. s.r.o. zakázané vykonávať:
- Činnosti, ktoré by mohli ohroziť sústavu tepelných zariadení, plynulosť a bezpečnosť
jej prevádzky a údržby, alebo pri ktorých by mohla byť ohrozená bezpečnosť osôb,
život alebo zdravie osôb a majetok (najmä práce s horľavinami a výbušninami alebo
ich uskladňovanie, prejazdy ťažkých mechanizmov),
- Stavebné práce a výsadbu trvalých porastov.
 Stavebník pred začatím prác požiada o vytýčenie sietí, aby na týchto sa zabránilo
k prejazdom ťažkých mechanizmov! Požadujeme nahlásiť začiatok a ukončenie
stavebných prác písomne na adresu spoločnosti. Pre vytýčenie trasy teplovodu je potrebné
požiadať p. Hučka – 0903 731695.
Salamon Internet, s.r.o.:
v súlade s vyjadrením č. 2184037 zo dňa 05.02.2018:
 v dotknutej lokalite sa nachádza optická kabeláž spoločnosti Salamon Internet, s.r.o.
 pred zahájením terénnych prác je nutné vytýčiť trasu podzemného optického dátového
vedenia.
 V miestach križovania a súbehov vedení vykonávať výkopové práce ručne, a pred zakrytím
týchto zón prizvať pracovníka našej spoločnosti a odovzdať skutkový stav vedení.
 Žiadame vás o pokládku chráničky 63 mm pod nové cestné teleso ulice Horná v mieste
existujúcej kamery MP Šaľa, pred ZŠ Horná, ktorá je umiestnená na stĺpe verejného
osvetlenia, a o pokládku chráničky 63 mm pod nové cestné teleso ulice Horná v mieste
oproti Domova dôchodcov.
 Žiadame vás o súčinnosť pri uskutočňovaní stavebných prác. Prosím kontaktujte p. Štefan
Baboš 0918 611348.
CableNet, s.r.o., Galanta:
v súlade s vyjadrením zo dňa 30.01.2018:
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Pred začatím výkopových prác je potrebné vytýčiť siete. Vytyčovanie treba dohodnúť
vopred na tel. č. 0903 725345.
V ochrannom pásme našich káblov povoľujeme výhradne ručný výkop. Pri odkrytí našich
káblov vás žiadame o ich zabezpečenie proti poškodeniu. Následne je potrebné uviesť tieto
káble do pôvodného stavu, teda uložiť ich do pieskového lôžka, zakryť zákrytovou
tehlou a výstražnou fóliou oranžovej farby. Rovnako je potrebné, aby ste nás vopred
kontaktovali aj pred opätovným zásypov našich káblov.
V miestach kde sa nad našimi podzemnými vedeniami budú realizovať nové spevnené
plochy, je potrebné použiť dodatočnú ochranu týchto vedení, a to korungovou chráničkou
červenej farby s priemerom 50 mm a zasypaním pieskom s frakciou do 4 mm.
Osobitnú pozornosť je nutné venovať podzemnému vedeniu medzi bodmi Horná 14
a Okružná 10. V tomto mieste môže podľa projektu prísť k zmene nivelety terénu a bude
potrebné toto vedenie v dĺžke cca 75 m preložiť. Toto však bude zrejmé až po skutočnom
vytýčení našich vedení a vášho projektu. Túto situáciu budeme riešiť vzájomnou dohodou
priamo na mieste podľa vzniknutej situácie.
V prípade akéhokoľvek poškodenia nášho vedenia je treba bezodkladne oznámiť túto
skutočnosť spol. CableNet, s.r.o. na tel. č. 0903 725345 a poškodené vedenie je nutné
vymeniť ako celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími skriňami. V prípade potreby výmeny
vedenia bude túto výmenu realizovať SBD Šaľa alebo nimi poverená organizácia na náklady
investora.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre:
v súlade s vyjadrením č. ORHZ-NR1-88-001/2018 zo dňa 31.01.2018:
 Bez pripomienok.
Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Šali:
v súlade so stanoviskom č. ORPZ-SA-OPDP52-6-001/2018 zo dňa 15.02.2018:
 Žiadateľ požiada ODI pred realizáciou stavby o stanovisko k určeniu a použitiu prenosného
a trvalého dopravného značenia a zároveň predloží príslušnú projektovú dokumentáciu.
Stavebné bytové družstvo:
v súlade s vyjadrením zo dňa 26.07.2017:
 V predmetnom záujmovom území výstavby sa nachádzajú podzemné optické a metalické
vedenia káblového distribučného systému SBD Šaľa.
 Pred začatím výkopových prác je potrebné vytýčiť siete. Vytyčovanie treba dohodnúť
vopred na tel. č. 0903 725 345, p. Martin Vrabec.
 V ochrannom pásme našich káblov povoľujeme výhradne ručný výkop.
 Pri odkrytí našich káblov žiadame kontaktovať p. Martina Vrabca, ktorý ich zabezpečí proti
poškodeniu.
 Rovnako je potrebné, aby ste nás vopred kontaktovali aj pred opätovným zásypom našich
káblov(0903725345). Poškodené vedenie je nutné vymeniť ako celý úsek kábla medzi
dvomi najbližšími skriňami. V prípade potreby takejto výmeny vedenia bude túto výmenu
realizovať SBD Šaľa alebo nimi poverená organizácia na náklady investora.
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. OZ Galanta:
v súlade s vyjadrením č. 4440/2018 zo dňa 22.01.2018:
 S odvádzaním dažďových vôd z úseku I. a z úseku II. súhlasíme.
 Na kanalizačných prípojkách žiadame osadiť uličné vpusty.
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Kanalizačná prípojka vrátane uličného vpustu nie sú súčasťou verejnej kanalzácie, k ich
povoleniu na cudzom pozemku stavebník musí preukázať stavebnému úradu, že má
k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na
ňom predmetnú stavbu.
Pokyny pre stavebníka/ žiadateľa:
Osvetlenie prechodov pre chodcovžiadame – zakladanie betónových základov osvetľovacích
stožiarov a ukladanie napájacích káblov realizovať mimo ochranného pásma verejnej
kanalizácie a verejného vodovodu. Pre uloženie káblov do chráničky nepoužívať na
chráničky HDPE rúry s modrými prúžkami.
Sadové úpravy (SO – 01.4) realizovať s prihliadnutím na ochranné pásma verejného
vodovodu a verejnej kanalizácie.
Podmienkou začatia zemných prác je vytýčenie verejného vodovodu a verejnej
kanalizácie na základe písomnej objednávky (Ing. Nagy – 0911/102 160) a vytýčenie
ostatných inžinierskych sietí ich správcami, ktoré stavebník zabezpečí na svoje náklady.
Stavebník zabezpečí rozkopávkové povolenie od príslušného správcu verejného
priestranstva resp. cesty. Spätné úpravy zabezpečuje stavebník na vlastné náklady.
Podľa § 19 ods. 5 zákona č. 442/2002 Z. z., pásma ochrany verejných vodovodov
a kanalizácií sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja
potrubia na obidve strany: 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácie do priemeru
500 mm.
V pásme ochrany je zakázané umiestňovať stavby, konštrukcie, alebo iné podobné
zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu
a kanalizácie, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav.
V pásme ochrany povoľujeme len ručný výkop.
Investor nových terénnych úprav, rekonštrukčných a iných stavebných prác, ktoré môžu mať
vplyv na zariadenia verejného vodovodu, je povinný po dohode so správcom vykonať
neodkladne na svoj náklad prispôsobenie poklopov, vstupov do šachiet, zasúvadlových
uzáverov a iných zariadení objektov verejného vodovodu a kanalizácie novému stavu,
v zmysle § 27 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a o zmene
a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácií sieťových odvetviach.
Upozorňujeme, stavebníka, že v zmysle § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 442/2002 Z. z. za verejný
vodovod a verejnú kanalizáciu sa nepovažujú vodovodné a kanalizačné prípojky, vodomerné
a revízne kanalizačné šachty na prípojkách. Tieto sú vo vlastníctve vlastníka pripojenej
nehnuteľnosti, preto o určenie ich polohy treba požiadať vlastníkov dotknutých
nehnuteľností.
Stavebník, je k zriadeniu kanalizačných prípojok povinný prizvať k technickej
asistencii zástupcov ZsVS, a.s. VPS Šaľa (Mgr. Pospiš tel. č. 0902/957 819).
Náklady spojené s napojením kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu hradí stavebník.
Vyjadrenie a podmienky v ňom stanovené sú platné, v prípade že žiadosť o vydanie
stavebného povolenia bude podaná najneskôr do 22.01.2020, ak stavebník túto lehotu
zmešká, je povinný požiadať ZsVS, a.s., o vydanie nového vyjadrenia.

Slovenská správa ciest Nitra, Bratislava:
v súlade so stanoviskom č. SSC/6873/2018/2310/3158 zo dňa 05.02.2018:
 S realizáciou stavby podľa predloženej PD súhlasíme.
 Cesta I/75 nesmie byť počas prác znečisťovaná, prípadné znečistenie je potrebné
bezodkladne odstrániť.
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Počas stavby nesmie dôjsť k obmedzeniu plynulosti cestnej premávky na ceste I/75. Za
bezpečnosť účastníkov cestnej premávky v úseku stavby je zodpovedný investor. Investor
stavby je zodpovedný za prípadné škody vzniknuté na cestnom telese cesty I/75 a za
prípadné škody vzniknuté stavbou tretím osobám. Investor je povinný na vlastné náklady
vykonať nápravu.
Dočasné dopravné značenie bude odsúhlasené príslušným dopravným inšpektorátom.
Stroje a mechanizmy nebudú na cestu I/75 vychádzať mimo existujúcich vjazdov.
Všetky zmeny oproti predloženej PD, ktoré sa dotýkajú cesty I/75 a priľahlých cestných
pozemkov musia byť dopredu odsúhlasené našou organizáciou.

Obec Močenok:
v súlade so záväzným stanoviskom č. 74/2018/SÚ/434 zo dňa 02.02.2018:
 súhlasí bez pripomienok.
 Stavba bude povolená v súlade s podmienkami rozhodnutia o umiestnení stavby vydaného
Obcou Močenok pod č. 356/2017/SU/2113 zo dňa 27.11.2017, ktoré sa stalo právoplatným
a vykonateľným dňa 27.12.2017.
Mesto Šaľa:
v súlade so záväzným stanoviskom č. 01464/2018/OSaKČ/00857 zo dňa 05.02.2018:
 súhlasí s realizáciou stavby podľa predloženej PD bez pripomienok..
 Stavba je navrhnutá v súlade s územným plánom Mesta Šaľa.
Ďalšie podmienky:
1. Po vybudovaní vodnej stavby stavebník požiada orgán štátnej vodnej správy o jej kolaudáciu
a uvedenie do užívania.
2. Na kolaudačnom konaní investor predloží doklady o výsledkoch predpísaných skúšok
v zmysle platných STN, vyhlásenia výrobcu o zhode stavebných výrobkov použitých na
stavbe, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku.
3. Na kolaudačnom konaní investor predloží plán skutočného vyhotovenia stavby, porealizačné
zameranie stavby vypracované oprávneným geodetom.

Všeobecné ustanovenia:
1. Uvedené povolenie je viazané na investora stavby t. j. Mesto Šaľa, so sídlom Nám. Sv.
Trojice č. 7, 927 15 Šaľa, IČO: 00 306 185
2. Tunajší úrad môže uvedené rozhodnutie zmeniť, alebo zrušiť z vlastného podnetu, alebo na
návrh po vykonanom konaní podľa § 24 a § 26 vodného zákona, ak by to vyžadoval iný,
dôležitejší záujem.
3. Toto rozhodnutie nezbavuje zodpovednosti voči prípadným nárokom tretích osôb.
4. Jedna sada overenej projektovej dokumentácie sa vracia žiadateľovi, druhá sa ukladá do
vodohospodárskej evidencie tunajšieho úradu.
5. Zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní. Investor oznámi tunajšiemu úradu
zhotoviteľa stavby do 15 dní po ukončení výberového konania.
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II.

povolenie na osobitné užívanie vôd

- na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd, podľa §21 ods.1 písm. d)
vodného zákona.
Likvidácia zrážkových vôd, ktoré budú zachytávané stokami „D1“ a „D2“, je riešená
vsakovaním pod navrhovaným parkoviskom. Voda bude privádzaná do vsakovacej galérie
gravitačne cez rozdeľovaciu šachtu Š1, v ktorej bude odtok rozdelený na dve potrubia DN 150.
Vsakovacia galéria bude vyskladaná z DRENBLOKOV v dĺžke 27,6 m so šírkou 2,40 m. Bloky
budú uložené na výšku 1,0 m v dvoch vrstvách a to blok DB60 a DB40. Celkom bude použitých
368 ks blokov.
Na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd bol vypracovaný
hydrogeologický posudok spoločnosťou GEO – Komárno, s.r.o., so sídlom Gen. Klapku
4085/91, 945 01 Komárno, odborne spôsobilou osobou RNDr. Zoltánom Varjú. - Číslo úlohy
27HG17, máj 2017. Na základe zhodnotenia miestnych geologicko-litologických
a hydrogeologických pomerov danej lokality možno tvrdiť, že vsakovacia schopnosť
horninového podložia je postačujúca až od nástupu pieskov od hĺbky 4,6 m p.t. v oblasti
prieskumného vrtu VS-1 (-5,9 sonda VS-2) na očakávané krátkodobé max. intenzívne zrážky
pomocou projektovaného vsakovacieho systému na ploche cca 90 m2.
Odvádzanie dažďových vôd spôsobom ich nepriameho vsakovania do kvartérnych
podzemných vôd, za predpokladu pravidelnej údržby ORL, bude dostatočná záruka na to, že
v zmysle § 37 ods. 3 sa škodlivé látky nedostanú do útvaru kvartérnych podzemných vôd a že
nedôjde k havarijnému zhoršeniu kvality podzemných vôd.
Podmienky povolenia:
1. Množstvo vypúšťaných vôd je bez obmedzenia.
2. Ďalší nadobúdatelia sú povinní oznámiť orgánu štátnej vodnej správy, že došlo k prechodu
alebo prevodu vlastníctva majetku, s ktorým bolo spojené povolenie na osobitné užívanie
vôd, do dvoch mesiacov odo dňa jeho uskutočnenia.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V stavebnom a vo vodoprávnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.
Odôvodnenie
Dňa 03.01.2018 bola na tunajší úrad doručená od stavebníka Mesta Šaľa, so sídlom
Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa, IČO: 00 306 185 žiadosť o vydanie povolenia na
uskutočnenie vodnej stavby a žiadosť o osobitné užívanie vôd, o povolenie na vypúšťanie vôd
z povrchového odtoku do podzemných vôd na stavbu: „SO - 02 Odvodnenie komunikácie
a parkovacích stojísk“ ktoré sú súčasťou stavby: „Rekonštrukcia a rozšírenie MK Horná,
Šaľa“ na pozemkoch par. č.:
KN „C“ 2668, 2667/2, 2677/2, 2774, 2760, 2752/1, 2775,
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2761, 2752/9 kat. úz.: Šaľa. V rámci stavebného povolenia sa povolí úsek I a úsek II. Úsek I. –
zrážkové vody budú zachytávané líniovými žľabmi a cez odtokové vpusty odvádzané
kanalizačnými prípojkami do existujúcej kanalizácie. Návrh žľabov je súčasťou riešenia SO 01.1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie. Úsek II.– zrážkové vody z povrchového odtoku budú opäť
zachytávané líniovými žľabmi, z ktorých budú odvádzané kanalizačnými prípojkami do
navrhovanej stoky „D1“ a „D2“ a následne vsakované pod parkoviskom. Kanalizačné vetvy
budú vybudované z potrubia PVC-U, profilu DN 250. Dĺžka stoky „D1“ bude 125,10 m a stoky
„D2“ 93,65 m. Pred vsakovaním budú tieto vody prečistené v odlučovači ropných látok.
Vsakovací systém (vsakovacia galéria) bude tvorená z drenblokov v dĺžke 27,6 m so šírkou 2,40
m v počte 368 ks blokov.
Obec Močenok, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 stavebného
zákona vydalo rozhodnutie o umiestnení vyššie uvedenej stavby pod č. 356/2017/SU/2113 zo
dňa 27.11.2017, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 27.12.2017.
Tunajší úrad v stavebnom konaní preskúmal podanie podľa § 62 stavebného zákona a
oznámil začatie konania oznámením č. OU-SA-OSZP-2018/001658-2-Žiš. zo dňa 11.01.2018
a súčasne zvolal ústne konanie na deň 16.02.2018, ktoré sa uskutočnilo na Okresnom úrade Šaľa,
odbore starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, Šaľa. Všetky dotknuté orgány št. správy a
organizácie boli o konaní upovedomené. Podľa § 73 ods. 5 vodného zákona bolo oznámenie
vyvesené po dobu 30 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa, na úradnej tabuli Okresného úradu Šaľa
a na internetovej stránke správneho orgánu www.minv.sk.
Na ústnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.
Doklady, na základe ktorých bolo vydané stavebné povolenie sú uložené v spisovom obale.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a k tomu, že realizáciou diela nie sú ohrozené ani
poškodené vodohospodárske záujmy ani práva iných, vyhovel vodohospodársky orgán žiadosti
tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.
Žiadateľ je podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení
neskorších predpisov, od platenia správnych poplatkov oslobodený.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať podľa § 53 a § 54 správneho poriadku v lehote
do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Okresnom úrade Šaľa, odbore
starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa.
Rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Miroslava Danišová
vedúca odboru
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Rozhodnutie sa doručí verejnou vyhláškou:
1. Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa
2. Ing. Stručková Viera, Azalková 28, 974 01 Banská Bystrica - projektant
3. Vlastníci dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na pozemkoch:
1. Patrik Polák, Ul. Októbrová 1186/72, 924 000 Galanta (Budova obchodu
a služieb sup. č. 6216, Pohostinstvo – bar súp. č. 6032)
2. Pargáčová Marta, Horná 2069/15, 927 01 Šaľa (Predajňa s bytovou
jednotkou súp. č. 2069)
3. MICROWELL, spol. s.r.o., SNP 2018/42, 927 01 Šaľa (Polyfunkčný
objekt, súp. č. 2018)
4. Mesto Šaľa (Klub dôchodcov súp. č. 1952, Základná škola J. Murgaša
súp. č. 917)
5. Bytový dom, súp. č. 1025
6. Bytový dom súp. č. 916
7. Bytový dom súp. č. 956
8. Bytový dom súp. č. 1059
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky, preto musí byť podľa § 69 ods. 2 stavebného
zákona vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa a na úradnej tabuli Okresného
úradu Šaľa a na internetovej stránke správneho orgánu www.minv.sk. Za deň doručenia sa
považuje 15. deň vyvesenia.
Vyvesené dňa...................................................

Zvesené dňa............................................

.....................................................................

.................................................................

odtlačok pečiatky, podpis

odtlačok pečiatky, podpis

Po zvesení verejnej vyhlášky Mesto Šaľa toto potvrdené rozhodnutie v jednom vyhotovení zašle späť
špeciálnemu stavebnému úradu Okresnému úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie,
Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa.

Na vedomie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa – OpaK
,Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa - OH
Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1 , 927 01 Šaľa
Krajský pamiatkový úrad, Námestie J. Pavla II 8, 949 01 Nitra
OR Hasičského a záchranného zboru, Dolnočermánska 64, 949 01 Nitra
SPP-distribúcia a. s., Mlynské nivy 44b, 825 11Bratislava
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Michlovský spol. s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Radničné námestie č. 8, 969 55 Banská Štiavnica
Okresné riaditeľstvo PZ SR, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná 23, 927 01 Šaľa
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15. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Štúrova ulica č. 147, 949 65 Nitra
16. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Stredisko správy a údržby, Bešeňovská cesta č. 2,
940 92 N.Zámky
17. Slovenská správa ciest, IVaSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05 Bratislava
18. MeT Šaľa, s.r.o. Partizánska 20, 927 01 Šaľa
19. SBD, Horná 1, 927 01 Šaľa
20. Salamon Internet s. r. o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa
21. DIGI Slovakia, s.r.o. Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa
22. Menert-therm, spol. s.r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa
23. Cable Net, s.r.o., Slnečná 535/19, 924 01 Galanta
24. ZsVS, a.s. Nitra, OZ Galanta, P.Pázmaňa 4, 927 01 Šaľa
25. k spisu
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