Odbor starostlivosti o životné prostredie
Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
Šaľa, 17.09.2018

OU-SA-OSZP-2018/006000-5-Veg

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 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“) a v súlade s ustanoveniami zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok), v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)
povoľuje
stavebníkovi: Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou
4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949
u s k u to čn en i e v o d nej stavby
podľa § 26 ods. 1 vodného zákona, v súčinnosti s § 66 stavebného zákona
„Rekonštrukcia vodovodu v Šali na ulici Školská a Pionierska“
v rozsahu
vodovodné potrubia:
„C1“
Prepoj č. 1 „AI-2“
Prepoj č. 2 „AI-3“
„C4“

ul. Školská
ul. M.R.Štefínika
ul. Hviezdoslavova
ul. Pionierska

HD-PE-SDR 17 – DN 100 (D 110)
HD-PE-SDR 17 – DN 100 (D 110)
HD-PE-SDR 17 – DN 100 (D 110)
HD-PE-SDR 17 – DN 100 (D 110)

celk. dĺžka 348,80 m
celk. dĺžka 12,25 m
celk. dĺžka 11,85 m
celk. dĺžka 557,80 m

vodovodné prípojky na potrubiach:
„C1“
„C4“

ul. Školská
ul. Školská
ul. Pionierska

na pozemku par. č.

katastrálne územie:
charakter stavby:

18 ks
1 ks
56 ks

HD-PE-SDR 17 – D32
HD-PE-SDR 17 - D40
HD-PE-SDR 17 – D32

celk. dĺžka 83,05 m
celk. dĺžka 10,60 m
celk. dĺžka 40,70 m

KN registra „C“ 593/1, 523, 135/2, 135/15, 135/19, 135/21, 135/1,
297
KN registra „E“ 1312, 1034/2, 1034/3, 1034/4, 1313/1, 1034/4,
1311
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. Zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní. Investor oznámi tunajšiemu úradu
zhotoviteľa stavbu do 15 dní po ukončení výberového konania.
2. Oznámiť vodohospodárskemu orgánu začiatok a ukončenie stavebných prác.
3. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej špeciálnym stavebným úradom
vo vodoprávnom konaní, ktorá je súčasť tohto rozhodnutia.
4. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou
alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce.
5. Pred zahájením výkopových prác požiadať príslušné dotknuté orgány štátnej správy a
organizácie o vytýčenie existujúcich podzemných vedení.
6. Prerokovať s tunajším úradom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby
nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
7. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné stavebné povolenie a dokumentácia overená
v stavebnom konaní.
8. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
9. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania
štátneho stavebného dohľadu.
10. 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.
11. Počas výstavby dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku odpadového hospodárstva.
12. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
13. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
14. Pred dokončením stavby požiada stavebník oprávnenú organizáciu alebo osobu
o porealizačné zameranie stavby.
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15. Splniť podmienky z vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov št. správy
a organizácií:
MENERT – THERM, s.r.o. Šaľa
v súvislosti s vyjadrením č. 25/2015


na ulici Školská a Pionierska sa nenachádzajú naše rozvody tepla.

SALAMON Internet, s.r.o. Šaľa
v súvislosti s vyjadrením č. sb 2154088


v dotknutej lokalite sa nachádza podzemná optická kabeláž. Z uvedeného dôvodu bude
pred zahájením terénnych prác nutné vytýčiť trasu podzemného optického dátového
vedenia. V miestach križovania a súbehov vedení vykonať výkopové práce ručne a pred
zakrytím týchto zón prizvať pracovníka našej spoločnosti a odovzdať skutkový stav
vedení.

Stavebné bytové družstvo, Šaľa
 s vydaním stavebného povolenia súhlasíme bez pripomienok.
OR HaZZ v Nitre
v súvislosti s vyjadrením č. ORHZ-NR1-205/2015
 Súhlasí bez pripomienok.
MeT Šaľa, spol. s r.o.
V súvislosti s vyjadrením č. 1122/2014/SZ
 Na dotknutom území sa nenachádzajú rozvody tepla a preto nemáme pripomienky k
vyššie uvedenému projektu a k realizácii stavby.
DIGI Slovakia, Šaľa
 V danej lokalite sa nachádza podzemné aj vzdušné vedenie našej spoločnosti, pred
začatím prác nás prosím kontaktujte.
Roľnícke družstvo Šaľa
 Nemá námietky voči realizácii stavby „Rekonštrukcia vodovodu v Šali na ulici Školská
a Pionierska“ a súhlasí s realizáciou
Nitriansky samosprávny kraj, Nitra
v súlade s vyjadrením č. RD NR-2014-129/452-8
Nakoľko rekonštrukcia existujúceho a napojenie nového vodovodného potrubia sú nevyhnutné
na odvrátenie havarijného stavu, SO/RO pre ROP akceptuje ich realizáciu pri splnení
nasledujúcich podmienok:


Prijímateľ doručí na SO/RO pre ROP doklad preukazujúci začatie predmetnej
rekonštrukcie vodovodného potrubia a predbežný časový harmonogram rekonštrukčných
prác vrátane predpokladaného termínu ukončenia rekonštrukcie.



Prijímateľ po ukončení rekonštrukcie zabezpečí uvedenie Školskej ulice do pôvodného
stavu a predloží na SO/RO pre ROP fotodokumentáciu z priebehu rekonštrukcie, ako aj
zo spätnej úpravy.
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Po ukončení rekonštrukcie prijímateľ predloží na SO/RO pre ROP doklad o ukončení
preberacieho konania, resp. kolaudačné rozhodnutie.



Prijímateľ predloží na SO/RO pre ROP doklad o poistení a zaistí bezpečnosť Školskej
ulice a udržateľnosť výstupov projektu počas rekonštrukcie vodovodného potrubia.



Prijímateľ doručí na SO/RO pre ROP čestné vyhlásenie o vplyve navrhovanej
rekonštrukcie na ciele, výstupy a merateľné ukazovatele projektu.

SO/RO pre ROP týmto zároveň upozorňuje prijímateľa, že je plne zodpovedný za uvedenie
Školskej ulice do pôvodného stavu a za poskytovanie pravdivých a úplných informácií
o realizovaných zmenách. Overenie splnenia tejto povinnosti môže byť predmetom následnej
kontroly na mieste.
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny
v súvislosti s vyjadrením č. OU-SA-OSZP-2014/007102-2


V prípade ak sa v mieste realizácie stavby, t.j. na verejnom priestranstve mesta Šaľa
nachádzajú dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou
je podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny potrebný súhlas na výrub od
Okresného úradu Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
v súvislosti s vyjadrením č. OU-SA-OCDPK-2014/007060-2


Uvedená stavba sa nedotýka záujmov ochrany ciest II. a III. triedy v okrese Šaľa,



Všetky ďalšie stupne nepožadujeme predložiť na vyjadrenie a prehodnotenie, iba
v prípade, ak by došlo k zmenám v predmetnej PD a ak by sa to dotýkalo záujmov
ochrany ciest II. a III. triedy v okrese Šaľa.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa
v súlade s vyjadrením vydaným pod č. 650/2015/2









S technickým riešením rekonštrukcie verejného vodovodu na ulici Školská a Pionierska
v Šali v celkovej dĺžke 930,70 m a vodovodných prípojok v celkovej dĺžke 134,35 m
súhlasíme.
Dodávateľ stavby je povinný všetky úkony spojené s realizáciou uskutočniť za našej
technickej asistencie.
Ochranné pásma sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného
okraja potrubia na obidve strany: 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do
priemeru 500 mm.
V ochrannom pásme verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a prípojok povoľujeme
len ručný výkop.
Dodávateľ stavby je povinný odokryté podzemné vodohospodárske vedenia a zariadenia
riadne zabezpečiť proti poškodeniu vrstvou piesku alebo sypkej zeminy v hrúbke cca 20
cm, ktorá sa odstráni tesne pred začatím montážnych prác.
V prípadoch, kde dochádza k súbehu alebo križovaniu navrhovanej trasy kanalizačného
potrubia s ostatnými podzemnými IS musí byť rešpektovaná STN 73 6005 – „Priestorová
úprava vedení technického vybavenia“.
V rámci stavby na označovanie uzáverov alebo iných podzemných armatúr žiadame
použiť orientačné tabuľky podľa ON 75 5025.
Žiadame vodivé prepojenie vytyčovacích vodičov s armatúrami.
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Pri realizácii rekonštrukcie vodovodného potrubia žiadame dodržať predpísané
technologické postupy v zmysle projektu a STN 73 54 02, STN 73 30 50, STN 75 59 11,
STN 75 54 11 dodávateľom stavby.
Geodetické zameranie potrubia žiadame spracovať v systéme JTSK, vo výškovom
systéme B.p.v., v 3. Triede presnosti a súbor údajov odovzdať vo formáte DGN, na
kolaudačnom konaní stavby.

SPP-Distribúcia, a.s.
V súvislosti s vyjadrením č.TD/NS/0447/2018/Kr
Súhlasí za dodržania nasledujúcich podmienok:
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je
stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských
zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP –
distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo
elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D
(www.spp-distribúcia.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,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení
zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Jozef Árendás, tel.č. +421 37 242 3705)
najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie
činností 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 činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na
každú strany 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 pokutu vo výške 300,- € až
150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj s spáchaniu
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trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu
poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa §
286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike,
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky
uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež a ustanovenia
Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02,
stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení 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.

Západoslovenská distribučná, a.s.
V danej lokalite sa nachádza podzemné zariadenie správe. Západoslovenská distribučná, a.s.
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. s umiestnením stavby a predloženým návrhom
súhlasíme po dodržaní podmienok:
 pred začatím prác žiadame objednať vytýčenie podzemných vedení v správe
Západoslovenská distribučná, a.s.
 križovatky a súbehy vedení žiadame riešiť v súlade s STN 73 6005 a STN 33 3300,
 pred zakrytím výkopov žiadame prizvať zodpovedného pracovníka ZSD, a.s. na
obhliadku, a spísať zápis ktorý žiadame predložiť pri kolaudačnom konaní spolu
s plánom skutočného vyhotovenia.
 Naše vyjadrenie platí 1 rok od dátumu vydania.
Krajský pamiatkový úrad Nitra
V súvislosti s vyjadrením č. KPUNR-2018/12194-2/45589/GRO
Súhlasí za podmienok:
1.Krajský pamiatkový úrad Nitra vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ
nepreskúmaného archeologického náleziska alebo nálezov, požaduje písomné ohlásenie
reálneho termínu začiatku výkopových prác súvisiacich so stavbou najmenej
s dvojtýždňovým predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Nitra.
2.Krajský pamiatkový úrad Nitra vykoná odborný dohľad formou obhliadky výkopov
stavby, pričom stavebník vytvorí všetky nevyhnutné predpoklady pre vykonanie
obhliadky. Ak počas obhliadky dôjde k zisteniu archeologického náleziska alebo nálezov,
Krajský pamiatkový úrad Nitra určí do troch pracovných dní podmienky vykonania záchranného
archeologického výskumu na území stavby.
3. V prípade zistenia archeologického náleziska alebo nálezov mimo vyššie uvedenej ohliadky,
nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3
pamiatkového zákona, oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému
úradu Nitra a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Nitra
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 nálezových
súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
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Slovak Telekom, a.s.
V súvislosti s vyjadrením č. 6611820659
Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovak
Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
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.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, 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 povinnosti
podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý
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 sieti (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 sieti: Martin Moravčík, martin.moravčík@telekom.sk, +421 37 6566312, +421
0902719875
4. 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.
5. 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.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať
podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania
skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných
kábloch a projektových trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. 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.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností
podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. 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 vytýčení polohy SEK
spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom
k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov,
ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme
žiadateľa na povinnosti vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na
povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú
aplikáciu na stránke:
https://www.telekom.sk/vyjadrenia
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať
pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bol vystavené. Okrem použitia
pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je
oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu
spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
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13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú
elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné
rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14.Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát
v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
Mesto Šaľa
V súvislosti so stanoviskom č. 00184/2015/OSaKČ/257


V dôsledku nutnosti zásahu do telesa priľahlej miestnej komunikácie z dôvodu
zriaďovania prípojok inžinierskych sietí na verejnom priestranstve je stavebník povinný
včas požiadať referát dopravy o povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva –
vydanie rozkopávkového povolenia (podľa rozsahu prác požiadať tiež o povolenie
čiastočnej, resp. úplnej uzávierky miestnej komunikácie a určenie umiestnenia a použitia
dočasného dopravného značenia, k čomu je nutné predložiť aj nákres dočasného
dopravného značenia).



Pri spätnej úprave povrchov pri zásahu do miestnej komunikácie, je stavebník povinný
vrchnú asfaltovo – betónovú vrstvu komunikácie vyhotoviť v šírke jedného jazdného
pruhu, pri chodníkoch v celej ich šírke. V úsekoch, kde pôvodný povrch chodníka je
vybudovaný zo zámkovej dlažby, pred zahájením výkopových prác bude dlažba
rozobratá v celej šírke chodníka a po vykonaní prác uvedená do pôvodného stavu.



Potrebné žiadosti sú k dispozícii na www.sala.sk.



Na základe žiadostí príslušný orgán vydá povolenia. Vydanie povolení podlieha úhrade
správych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov. V povoleniach príslušný cestný správny orgán určí podmienky,
ktoré je stavebník povinný rešpektovať a splniť.



Nerešpektovaním týchto podmienok sa stavebník dopustí priestupku podľa § 22c zákona
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov, za čo mu možno uložiť pokutu do výšky 331,50,- EUR.

Mesto Šaľa
V súvislosti s vyjadrením č. 00973/2015/SU/01576






Prijímateľ doručí na SO/RO pre ROP doklad preukazujúci začatie predmetnej
rekonštrukcie vodovodného potrubia a predbežný časový harmonogram rekonštrukčných
prác vrátane predpokladaného termínu ukončenia rekonštrukcie.
Prijímateľ po ukončení rekonštrukcie zabezpečí uvedenie Školskej ulice do pôvodného
stavu a predloží na SO/RO pre ROP fotodokumentáciu z priebehu rekonštrukcie, ako aj
zo spätnej úpravy.
Po ukončení rekonštrukcie prijímateľ predloží na SO/RO pre ROP doklad o ukončení
preberacieho konania, resp. kolaudačné rozhodnutie.
Prijímateľ predloží na SO/RO pre ROP doklad o poistení a zaistí bezpečnosť Školskej
ulice a udržateľnosť výstupov projektu počas rekonštrukcie vodovodného potrubia.
Prijímateľ doručí na SO/RO pre ROP čestné vyhlásenie o vplyve navrhovanej
rekonštrukcie na ciele, výstupy a merateľné ukazovatele projektu.

Ďalšie podmienky:
1. Po vybudovaní vodnej stavby stavebník požiada orgán štátnej vodnej správy o jej
kolaudáciu a uvedenie do užívania.
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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.
4. Na kolaudácii predložiť vypracovaný a schválený prevádzkový poriadok vodnej stavby.
Všeobecné ustanovenia:
1. Uvedené povolenie je viazané na investora stavby t.j. Západoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra.
2. Zodpovedný autor projektu: Ing. Karol Považan, INERKO, s.r.o., Šafárikova 1522/43,
924 01 Galanta
3. 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.
4. Toto rozhodnutie nezbavuje zodpovednosti voči prípadným nárokom tretích osôb.
5. Jedna sada overenej projektovej dokumentácie sa vracia žiadateľovi, druhá sa ukladá do
vodohospodárskej evidencie tunajšieho úradu.
6. Zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní. Investor oznámi tunajšiemu úradu
zhotoviteľa stavbu do 15 dní po ukončení výberového konania.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.
Odôvodnenie
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60
Nitra, podala žiadosť o vydanie povolenia na vybudovanie vodnej stavby „Rekonštrukcia
vodovodu v Šali na uliciach Školská a Pionierska“ na pozemkoch parcely registra „C“,
parc. č.: 593/1, 523, 135/2, 135/15, 135/19, 135/21, 135/1, 297 a na pozemkoch parcely registra
„E“ parc. č. 1312, 1034/2, 1034/3, 1034/4, 1313/1, 1034/4, 1311 kat. územie Šaľa.
Pozemky parc. č. 135/2 a 135/15 sú vo vlastníctve Roľníckeho družstva Šaľa, ktoré
vydalo súhlasné stanovisko k predmetnej stavbe, pozemok parc. č. 1034/4 je v správcovstve
Slovenského pozemkového fondu, ostatné pozemky sú vo vlastníctve mesta Šaľa, ktoré súhlasí
s vydaním stavebného povolenia za rešpektovania a dodržania podmienok uvedených v tomto
rozhodnutí.
V rámci stavebného konania sa povoľuje stavba: „Rekonštrukcia vodovodu v Šali na ulici
Školská a Pionierska“ v rozsahu: výmena existujúceho oceľového vodovodného potrubia DN
100 na ulici Školská v dĺžke 348,80m ako aj prepojení s existujúcimi rozvodnými vodovodnými
potrubiami situovanými na uliciach M.R. Štefánika, Hviezdoslavova, Záhradnícka,
Vinohradnícka a Družstevná. Rekonštrukcia existujúceho liatinového vodovodného potrubia DN
100 – na ulici Pionierska v dĺžke 557,80 m s napojením na existujúci vodovod na ul. Družstevná.
Vodovodné potrubia budú v celkovej dĺžke 930,70 m a vodovodné prípojky na potrubiach
v počte 75ks v celkovej dĺžke 134,35 m.
Tunajší úrad vo vodoprávnom konaní preskúmal podanie a oznámil začatie vodoprávneho
konania oznámením verejnou vyhláškou č. OU-SA-OSZP-2018/006000-2-Veg zo dňa
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09.08.2018 známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám.
Nakoľko ide o líniovú stavbu, stavebný upovedomil účastníkov konania podľa § 61 ods. 4,
stavebného zákona v súčinnosti s § 26 ods. 2 správneho poriadku formou verejnej vyhlášky.
Keďže stavebnému úradu boli dobre známe pomery staveniska, upustil podľa § 61 ods. 2
stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania a zároveň upozornil
účastníkov konania, dotknuté orgány štátnej správy a organizácie na možnosť uplatnenia si
svojich námietok do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak k nim nebude
prihliadnuté.
Verejná vyhláška bola vyvesená na tunajšom úrade od 13.08.2018 do 28.08.2018, na úradnej
tabuli mesta Šaľa od 16.08.2018 do 31.08.2018. Posledný deň tejto lehoty bol dňom doručenia.
Doručenie oznámenia bolo preukázané u všetkých pozvaných.
Doklady, na základe ktorých bolo vydané stavebné povolenie sú založené v spise.
Podmienky dotknutých orgánov štátnej správy ako i správcov podzemných vedení, týkajúce
sa povoľovaného rozsahu stavby, boli premietnuté do podmienok vodoprávneho povolenia.
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 uhradil správny poplatok na základe vystaveného platobného predpisu v hodnote
400,00 € v zmysle položky 60 pism. g) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov.
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, odbor
starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných
prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Ing. Miroslava Danišová
vedúca odboru
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Rozhodnutie sa doručí
1. Účastníkom konania verejnou vyhláškou
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona a musí
byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa, 15 dní na úradnej tabuli
správneho orgánu a 15 dní na internetovej stránke správneho orgánu www.minv.sk.

Vyvesené dňa...............................................

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

____________________________________
odtlačok pečiatky, podpis

____________________________________
odtlačok pečiatky, podpis

Po zvesení verejnej vyhlášky Mesto Šaľa toto potvrdené rozhodnutie v jednom vyhotovení zašle
späť špecializovanému 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.
15.
16.
17.
18.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 00 Šaľa
DIGI Slovakia, Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa
Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa - OpaK, OH
Okresný úrad Šaľa, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná 4, 927 01 Šaľa
Menert – Therm, s.r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa
Nitriansky samosprávny kraj, Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre regionálny
operačný program, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II č. 8, 949 01 Nitra
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Salamon Internet, s.r.o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa
Stavebné bytové družstvo, Horná 926/1, 927 01 Šaľa
Roľnícke družstvo Šaľa, Hviezdoslavova 2, 927 14 Šaľa
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11 Bratislava
Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Odštepný závod: Galanta, Pázmanya 4, 927 01
Šaľa
k spisu
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