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V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 

OZNÁMENIE 

O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO 

POJEDNÁVANIA 

 

Spoločnosť LEBECO, s r. o., so sídlom Remeselnícka č. 4, 946 03 Kolárovo, IČO: 47 544 

783 

(ďalej len "stavebník") dňa 30.08.2021 podala žiadosť o vydanie stavebného povolenia na 

stavbu: 

 

Viacúčelová budova LEBECO  

SO – 02 Spevnené plochy a parkovanie 

 

(ďalej len "stavba") na Ul. Nešporovej v Šali, na pozemkoch register "C" parc. č. 2663/11, 

2663/12, 2663/13, 2663/14, 2663/15,  2663/16, 2663/1 a 2635  v kat. území Šaľa na účely 

dopravného napojenia objektu obchodných prevádzok na Ul. Čsl. armády a zabezpečenia jeho 

nárokov na statickú dopravu a zásobovanie. 

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

 

Stavba obsahuje: 

 SO – 02 Spevnené plochy a parkovanie  
 navrhované spevnené plochy budú čiastočne zasahovať do priestoru existujúceho areálu 

dopravného ihriska, ktorého spevnené plochy budú navrhovanou stavbou podľa možnosti 

využité ako podklad, ako aj existujúce dopravné napojenie na Ul. Čsl. armády ktoré bude 

upravené, 

 v mieste napojenia na ul. Čsl. armády sa na úpravu napojenia použijú pripojovacie oblúky 

s polomerom 3,0 a 4,0 m,  

 v mieste existujúceho napojenia (vjazdu) na ul. Čsl. armády  sa pôvodný kryt komunikácie 

nareže a v prípade nutnosti sa vyspraví,  

 prístupová účelová komunikácia ako aj vnútorná komunikácia parkoviska sa zriadia 
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jednotne ako dvojpruhové obojsmerné. Ukončenie bude malým obratiskom pre osobné 

vozidlá, 

 navrhované parkovisko s prístupovou účelovou komunikáciou, chodníky a spevnené 

plochy pre peších budú riešené s povrchom z betónovej dlažby, 

 zásobovanie bude umožnené menšími dodávkovými vozidlami do max. dĺžky 7,0 m, 

 celkový počet parkovacích stojísk bude 7 z čoho 1 stojisko bude pre osoby s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie, 

 odvodnenie sa zabezpečí navrhnutými odvodňovacími uličnými vpustami a líniovými 

odvodňovacími systémami, 

 spádovanie spevnených plôch a komunikácií bude od 1,0% do 3,0%, smerom 

k odvodňovacím prvkom alebo do terénu. 

 

 

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

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

zákon) v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 120 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „stavebný zákon“), oznamuje v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného 

zákona začatie stavebného konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti 

ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 

 

 01.10.2021 o  09.30 hodine  

so stretnutím na Mestskom úrade v Šali, na stavebnom úrade, 3. poschodie,  č. dverí 4.20. 

Stavebník najneskôr na ústnom pojednávaní žiadosť doplní o podklady v súlade s § 8 a § 9 

Vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

Účastníci stavebného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri tomto ústnom 

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

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

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

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

Poučenie: 

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne 

navrhnúť ich doplnenie.  

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo 

pri prerokovaní územného plánu zóny, sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude 

prihliadať. 

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť 

písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 

 

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej 

tabuli mesta Šaľa. 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na 

úradnej tabuli mesta. Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty.  
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Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta 

www.sala.sk. 

 

 

Vyvesené dňa: ............................................                 Zvesené dňa: ........................................... 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia. 

 

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................       

    

 

Verejná vyhláška sa zverejňuje na centrálnej úradnej elektronickej tabuli („CEUT“) na portáli 

www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“. 

 

Príloha: 

 situácia  

 

Doručí sa: 

účastníkom konania verejnou vyhláškou 

Doručí sa: 

účastníci konania – (verejnou vyhláškou) 

1. LEBECO, s r. o., so sídlom Remeselnícka č. 4, 946 03 Kolárovo – EP  

2. Renáta Lévai Nová ulica 2746/2, 946 03 Kolárovo  

3. Bc. Juraj Klement, Šafárikova 442/15, 924 01 Galanta  

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

5. Ing. arch. Róbert Hatos, hatos-design s.r.o., Gazdovský rad 1739/49A, 931 01 Šamorín   

6. Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa – EP  

7. Vlastníci bytového domu súp. č. 1016 na pozemkoch parc.č. 2662, 2661, 2659, a 2660. 

 

dotknuté orgány 

8. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava – EP  

9. MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná 4, 927 01  Šaľa – EP 

10. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11  Bratislava – EP  

11. Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava – EP  

12. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmaňa 4, 927 01Šaľa – EP  

13. OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01  Šaľa – EP  

14. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01  Šaľa      

– EP  

15. SALAMON INTERENT s.r.o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa – EP  

16. Michlovský spol. s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany – EP  

17. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava – EP  

18. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava – EP  

19. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta - EP 

20. MsÚ Šaľa, referát životného prostredia – EP  

21. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností – EP  

22. MsÚ Šaľa, referát investičných činností – EP  

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

23. LEBECO, s r. o., so sídlom Remeselnícka č. 4, 946 03 Kolárovo – EP  

- k spisu  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Mgr. Eva Lukačovičová 
                                                                                                 vedúca stavebného úradu 

                                                                                     na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016 

 

 

 

 

 


