
 OBEC  MOČENOK 
Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Močenok 

 OcUMOC-797/2022/5300  19.05.2022 

 

 

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A  

    

STAVEBNÉ  POVOLENIE 

 

 
Mesto Šaľa, so sídlom Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, zastúpené Mgr. Jozefom Belickým, 

primátorom mesta,  

(ďalej len "stavebník")  podalo dňa 03.03.2022 žiadosť o stavebné povolenie v stavebnom konaní 

na stavbu: 

 

„Výstavba detských inkluzívnych ihrísk  - Rodinka“  

 

(ďalej len „stavba“) na ul. Bottovej v Šali, na pozemku register "C" parc. č. 2663/1 kat. územie 

Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

 

Obec Močenok, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 a § 119 ods. 3 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom 

konaním s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania postupom podľa § 60 a § 61 a po 

posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie podľa § 62 a § 63 stavebného zákona, 

v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „správny poriadok“ ) a rozhodol takto: 

 

Stavba  

„Výstavba detských inkluzívnych ihrísk  - Rodinka“  

 

(ďalej len „stavba“) na ul. Bottovej v Šali, na pozemku register "C" parc. č. 2663/1 kat. územie 

Šaľa, v rozsahu: 

 

Hracia prvky a mobiliár: 

1. Infotabuľa – pozostáva z agátových dosiek, dvoch stĺpov a striešky, tabuľa bude kotvená do 

betónu, plocha tabule bude 0,70 m x 0,55 m,  

2. Lavička – pozostáva z agátových fošní, hranolov a stĺpov, rozmer lavičky bude 1,85 m x 0,40 

m, 

3. Kôš – pozostáva z vyberateľnej plechovej nádoby, kovového rámu a agátových latiek, kôš bude 

kotvený do betónu, 

4. Hojdačka Hniezdo – inkluzívny prvok, vzpery sú a agátových guľatín, sedadlo je certifikovaný 

prvok, rozmery hojdačky: 1,01 m x 1,31 m, dopadová plocha bude guma pre jednoduchý pohyb 

s vozíkom, kočíkom, rozmery gumenej dopadovej plochy: 3,53 m x 8,00 m (28,24 m
2
)  

5. Fitdráha – pozostáva z agátových fošní, hranolov a stĺpov, laná sú s oceľových jadrom, lanové 

siete, dopadová plocha bude zo štrku vo vrstve 0,30 m, rozmery dopadovej plochy: 3,50 m x 

4,10 m, (14,35 m
2
), 

6. Pieskovisko Čln – pozostáva z agátových stĺpov fošien, okolo bude spevnený povrch, 
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7. Loď Nina – preliezka s dvoma podestami a stožiarmi z agátových guliačov a fošní a lezeckých 

sietí, dopadová plocha bude zo štrku, v hrúbke 0,30 m a v hrúbke 0,40 m, rozmery dopadovej 

plochy 14,70 m x 22,10 m (184 m
2
)   

8. Kolotoč – inkluzívny prvok, s dopadovým gumeným povrchom, rozmery gumenej dopadovej 

plochy: 6,50 m x 6,50 m, 

9. Pozemok je chodníkmi rozčlenený na viacero úsekov, nové prvky detského ihriska budú 

osadené na trávnaté plochy medzi nimi, inkluzívne prvky budú napojené na chodník, aby bol 

zabezpečený bezbariérový prístup 

 

na pozemku register "C" parc. č. 2663/1 kat. územie Šaľa, vo vlastníctve stavebníka, druhy 

pozemkov zastavané plochy a nádvoria sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 

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

 

p o v o ľ u j e. 
 

Projektovú dokumentáciu vypracovala Ing. arch. Andrea Kliská Veľké Lovce č. 731, 941 42 

Veľké Lovce a Ing. Tomáš Piršel, ZONAR, s.r.o., Gorkého č. 1662/8, 927 05 Šaľa. 

 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

 

1. Stavba bude uskutočnená len na pozemku register "C" parc. č. 2663/1 kat. územie Šaľa,   

      nasledovne: 

priestorové umiestnenie stavby: 

- Hojdačka Hniezdo:  

 pri chodníku, 

 od susedného pozemku parc. č. 2664 sa stanovuje na 1,10 m 

- Fitdráha:  

 od hranice chodníka sa stanovuje na 7,40 m, 

 od ul. Bottovej sa stanovuje na 7,48 m, 

- Pieskovisko Čln: 

 pri chodníku, 

 od susedného pozemku parc. č. 2664 sa stanovuje na 3,42 m, 

- Loď Nina: 

 od hranice chodníka sa stanovuje na 3,63 m,  

 od susedného pozemku parc. č. 2664 sa stanovuje na 6,62 m, 

 od ul. Bottovej sa stanovuje na 11,17 m,  

- Kolotoč: 

 od hranice chodníka sa stanovuje na 0,12 m, 

 od ul. Bottovej sa stanovuje na 10,58 m, 

 

2. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú 

vypracovala Ing. arch. Andrea Kliská Veľké Lovce č. 731, 941 42 Veľké Lovce a Ing. Tomáš 

Piršel, ZONAR, s.r.o., Gorkého č. 1662/8, 927 05 Šaľa a ktorá je prílohou tohto rozhodnutia, 

prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

 

3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a 

technických zariadení, predovšetkým vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 

súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a 

dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. 
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4. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d až § 43i stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 

Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu 

a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie, ktoré upravujú požiadavky na uskutočnenie stavieb a 

príslušné technické normy. 

5. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby výstavbou čo najmenej rušil užívanie susedných 

pozemkov a stavieb a aby vykonanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. 

Prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady. 

6. Stavba bude dokončená najneskôr  do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. 

7. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Dodávateľ stavby bude určený vo výberovom      

konaní, stavebník oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do 15 dní po skončení      

výberového konania. 

8. Pripojenie na inžinierske siete: 

 nové pripojenie na inžinierske siete nebude uskutočnené. 

9. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných 

predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Doklady o vhodnosti použitých 

výrobkov sú súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku. Ku kolaudácii stavby je potrebné 

predložiť doklady o overení vhodných stavebných výrobkov.  

 

10. Podmienky dotknutých orgánov a iné podmienky: 

Technická inšpekcia, a.s., Bratislava: 

Pripomienky a upozornenia: 

 Pri vykonávaní stavebných prác je potrebné, aby dodávateľ rešpektoval ustanovenia vyhlášky č. 

147/2013 Z.z. (STA) 

 Technická inšpekcia, a.s. ako inšpekčný orgán typu A vykonáva kontroly bezpečnosti detských 

ihrísk podľa STN EN 1176-7. 

 Dodržať pripomienky a upozornenia odborného stanoviska č. 1123/4/2022 zo dňa 10.02.2020.  

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre: 

 OR HaZZ s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. 

 Stanovisko  č. ORHZ – NR1-2022/000122-002 zo dňa 31.01.2022. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre: 

 Počas realizácie stavby a vykonávania stavebných prác v danej lokalite je potrebné zabezpečiť 

účinné opatrenia na minimalizáciu negatívnych vplyvov na zdravie ľudí, najmä z hľadiska 

hlučnosti a prašnosti. Zabezpečiť také opatrenia proti šíreniu hluku zo staveniska, aby 

neprekračovali najvyššiu prístupnú hladinu hluku vo vonkajšom prostredí cez deň, ani v noci, 

resp. negatívne neovplyvňovali okolité domy.  

 Stavenisko musí byť  oplotené a označené, musí mať zabezpečený bezpečný vjazd a výjazd pre 

staveniskovú dopravu tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť osôb. Komunikácie v okolí 

staveniska musia byť vyznačené, udržiavané, príp. osvetlené (pri zníženej viditeľnosti). 

 Vyjadrenie č. HDM/A/2022/00587 zo dňa 10.02.2022. 

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava: 

 V záujmovom území neprichádza k styku s káblovými VN, Nn vedeniami ZSD. 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., OZ Galanta so sídlom v Šali: 

 V blízkosti záujmového územia potvrdzujeme existenciu inžinierskych sietí – verejného 

vodovodu a verejnej kanalizácie v správe ZsVS, a.s. 

 Podmienkou pre začatie prác je vytýčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie na základe 

záväznej objednávky tel.: č. 031 773 7538, Ing. Michal Nagy. 

 V pásme ochrany povoľujeme len ručný výkop. 

 Dodržať ďalšie podmienky vyjadrenia č.: 10270/2022 zo dňa 09.02.2022. 
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SPP – distribúcia a.s., Bratislava:  

 SPP-distribúcia, a.s. súhlasí s vydaním stavebného povolenia na uvedenú stavbu za dodržania 

podmienok. 

 Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník 

povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom 

online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D. 

 Dodržať ďalšie podmienky vyjadrenia č. TD/NS/0133/2022/Be zo  dňa 28.02.2022. 

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie: 

Vyjadrenie orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny: 

 Na dotknutom území v zmysle § 12 zákona o ochrane prírody a krajiny platí prvý stupeň 

územnej ochrany, stavbou nedôjde k zásahu do osobitne chránených a záujmových území a 

objektov ochrany prírody a krajiny.  

 Na prípadný, vynútený výrub existujúcich drevín, v súvislosti so stavbou, je potrebný súhlas od 

Okresného úradu Šaľa, v súlade s § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny. 

 Podľa § 9 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny je orgán verejnej správy, príslušný na 

konanie vo veci, obsahom záväzného stanoviska viazaný. 

 Podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku je obsah tohto 

záväzného stanoviska pre správny orgán, v konaní podľa zákona č. 50/1976 Zb. záväzný a bez 

zosúladenia záväzného stanoviska s inými záväznými stanoviskami nemôže rozhodnúť vo veci. 

 Toto záväzné stanovisko nenahrádza povolenie a nie je rozhodnutím podľa zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 

 Pri stavebných úpravách je potrebné dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku ochrany 

prírody, zákon o ochrane prírody a krajiny a súvisiace predpisy.  

 Dodržať všetky podmienky záväzného stanoviska pod č. OU-SA-OSZP-2022/001779-002 zo 

dňa 04.02.2022. 

Vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva:  

 Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14 zákona 

o odpadoch – Povinnosti držiteľa odpadu (v zmysle § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je 

pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stav. prácach zodpovedná právnická alebo fyzická osoba – 

podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú). 

 Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona 

o odpadoch vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní. 

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia pod č. OU-SA-OSZP-2022/001797-002 zo dňa 

02..02.2022. 

MeT Šaľa, spol. s.r.o.: 

 V predmetnej časti dotknutých pozemkov v katastrálnom území Šaľa, a to na pozemku parc. č. 

2663/1, sa nachádzajú teplovodné rozvody. 

 V prípadoch, kde sa bude stavba realizovať na mieste s existujúcimi teplovodnými rozvodmi 

v pôvodných trasách, žiadame dodržanie:  

1. zákona 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike, kde podľa §33 ods. 3) písm. b) je fizická osoba 

alebo právnická osoba povinná zdžať sa akýchkoľvek činností, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť 

a prevádzkyschopnosť sústavy tepelných zariadení vrátane výstavby objektov a zariadení 

a výsadby trvalých porastov v ochrannom pásme. Pričom podľa §36 písm. a) určuje ochranné 

pásmo v zastavanom území na každú stranu 1 m. 

  Vyjadrenie č. 55/2022/V7 zo dňa 07.02.2022. 

Slovak Telekom, a.s., Bratislava: 

 Na definovanom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti 

Slovak Telekom, a.s.  

 Dodržať Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou vyjadrenia.  

 Počas stavebných prác dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení pod č. 6612203193 zo dňa 

31.01.2022.  
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SALAMON INTERNET, s. r. o., Šaľa: 

 SALAMON INTERNET s. r. o. súhlasí s projektovou dokumentáciou, v záujmovom území pri 

realizácii stavby dôjde do styku s STI spol. SALAMON INTERNET, s. r. o. 

 Existujúce telekomunikačné zariadenia a infraštruktúra 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. 

 Stavebník dodrží všetky podmienky vyjadrenia pod č. 2224091 zo dňa 16.02.2022. 

CableNet, s. r. o., Galanta: 

 V bezprostrednej blízkosti predmetného záujmového územia sa nachádzajú podzemné optické 

a metalické vedenia káblového distribučného systému SBD Šaľa. Je potrebné dodržať súbehy 

sietí v súlade s STN 736005. 

 Žiadame o zakreslenie sietí SBD Šaľa do projektovej dokumentácie, prípadne upraviť 

rozmiestnenie jednotlivých prvkov tak aby nezasahovali do našich sietí. 

 Pred začatím akýchkoľvek výkopových prác je potrebné siete vytýčiť, v ochrannom pásme 

káblov je povolený výhradne ručný výkop. 

 Pri odkrytí káblov ich treba zabezpečiť proti poškodeniu a následne uviesť do pôvodného stavu. 

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia zo dňa 27.01.2022. 

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava: 

 V záujmovom území nedôjde k styku so sieťou UPC a súhlasí s vydaním stavebného povolenia 

na uvedenú stavbu. 

 Vyjadrenie č. 258/2022 zo dňa 31.01.2022. 

FibreNet, s.r.o.: 

 K priamemu styku s podzemnými telekomunikačnými vedeniami a zariadeniami optickej siete 

vo vlastníctve prevádzkovateľa spol. FibreNet s.r.o. nepríde a vo vyznačenom záujmovom 

území sa nenachádzajú. 

 Vyjadrenie č. VYJW00030 zo dňa 31.01.2022. 

OTNS, a.s. Bratislava: 

 V záujmovom území sa nenachádza podzemná sieť spoločnosti SWAN, a.s ani Benestry-

NETWORK Slovakia, a.s. 

 Vyjadrenie č. 348/2022 zo dňa 02.02.2022. 

 

Ďalšie podmienky: 

 Dažďové vody budú odvedené voľne na terén. 

 Stavebný materiál a zariadenie staveniska budú umiestnené len na pozemku vo vlastníctve 

stavebníkov, resp. prenajatom pozemku. 

 Pred výjazdom vozidiel a ostatných mechanizmov zo staveniska na verejné komunikácie, budú 

tieto očistené tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu komunikácie, v prípade znečistenia 

komunikácie stavebníci zabezpečia jej očistenie na vlastné náklady. Súčasne bude dodržané 

VZN Mesta Šaľa o nakladaní s odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Šaľa. 

 Ku kolaudácii stavby stavebník predloží doklad o tom, ako naložil s odpadmi vzniknutými 

počas výstavby. 

 Stavebník je povinný dodržať opatrenia vyplývajúce z projektu protipožiarnej bezpečnosti 

stavby. Ich splnenie preukáže pri kolaudácii stavby. 

 Ku kolaudácii stavby predloží stavebník stavebnému úradu energetickú certifikáciu budovy. 

 

11. Stavebník oznámi stavebnému úradu termín začatia stavby. 

 

12. Stavebník je povinný stavbu viditeľne označiť štítkom ” Stavba povolená “. 

 

13. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby výstavbou čo najmenej rušil užívanie susedných 

pozemkov a stavieb a aby vykonanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. 

Prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady. 
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14. Stavebník je povinný od prvého dňa prípravných prác až po ukončenie stavebných prác viesť 

stavebný denník, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku. 

 

15. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na 

základe kolaudačného rozhodnutia. 

 

16.  Stavebník všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená je povinný plniť a po doručení 

tohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.  

Účastníci konania: Mesto Šaľa,  

Juraj Klement,  

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Nešporova ul. súp. č. 1021, parc. č. 

2637,2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644,  

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Nešporova ul. súp. č. 1013, parc. č. 

2647, 2648, 2649, 2650 

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Nešporova ul. súp. č.1014, parc. č. 

2651, 2652, 2653, 2654  

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Nešporova ul. súp. č. 1015, parc. č. 

2655, 2656, 2657, 2658 

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Nešporova ul. súp. č. 1016, parc. č. 

2659, 2660, 2661, 2662 

Západoslovenská distribučná a.s.  

Ing. arch. Andrea Kliská, Ing. Tomáš Piršel - ZONAR, s.r.o 

V priebehu stavebného konania námietky účastníkov konania neboli vznesené. Pripomienky 

dotknutých orgánov sú zohľadnené v podmienkach stavebného povolenia. 

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude 

stavba začatá. 

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov). 

Podľa § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie záväzné aj pre právnych nástupcov konania. 

 

O d ô v o d n e n i e: 

Dňa 03.03.2022 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto 

dňom bolo začaté stavebné konanie.  

Stavebný úrad dňa 23.03.2022 oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom 

konania a dotknutým orgánom a pretože boli stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska, 

upustil podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania 

a určil dokedy môžu účastníci konania uplatniť námietky a upozornil ich, že sa na neskoršie podané 

námietky neprihliadne. V určenej lehote neboli vznesené žiadne námietky a pripomienky. 

Stanoviská oznámili: 

Technická inšpekcia, a.s., Bratislava: 

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre: 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre: 

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava: 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., OZ Galanta so sídlom v Šali: 

SPP – distribúcia a.s., Bratislava:  

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie: 

MeT Šaľa, spol. s.r.o.: 

Slovak Telekom, a.s., Bratislava: 

SALAMON INTERNET, s. r. o., Šaľa: 
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CableNet, s. r. o., Galanta: 

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava: 

FibreNet, s.r.o.: 

OTNS, a.s. Bratislava: 

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona, a bolo 

zistené, že uskutočňovaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane 

obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.  

Dokumentácia stavby spĺňa  všeobecné technické požiadavky určené vyhláškou č. 532/2002 Z.z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a 

o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientácie. 

 

Poučenie: 

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia 

rozhodnutia.  

Odvolanie sa podáva na Obec Močenok – Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok. 

Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky. 

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom 

podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.). 

Toto rozhodnutie 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. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

 

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na 

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

 

Doručí sa: 

účastníkom konania verejnou vyhláškou 

1. Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa 

2. Juraj Klement, Šafárikova č. 442/15, 924 01 Galanta, parc. č. 2663/2, 2663/4 a 2663/14, 

2663/15 

3. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Nešporova ul. súp. č. 1021, parc. 

č. 2637,2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644 

4. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Nešporova ul. súp. č. 1013, parc. 

č. 2647, 2648, 2649, 2650 

5. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Nešporova ul. súp. č.1014, parc. 

č. 2651, 2652, 2653, 2654  

6. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Nešporova ul. súp. č. 1015, parc. 

č. 2655, 2656, 2657, 2658 

7. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Nešporova ul. súp. č. 1016, parc. 

č. 2659, 2660, 2661, 2662 

8. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova č.6, 816 47 Bratislava 

9. Ing. arch. Andrea Kliská, Veľké Lovce č. 731, 941 42 Veľké Lovce 

10. Ing. Tomáš Piršel, ZONAR, s.r.o., Gorkého č. 1662/8, 927 05 Šaľa  

Obec Močenok, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní 

Obec Močenok – www.mocenok.sk – zverejnenie po dobu 15 dní 

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní 

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní 

http://www.slovensko.sk/
http://www.mocenok.sk/
http://www.sala.sk/
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dotknutým orgánom jednotlivo 

11. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermanská 64, 949 11  Nitra 

12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra, Štefánikova 58, 949 63 Nitra 

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

14. Technická inšpekcia, a. s., Trnavská cesta č. 56, 821 01 Bratislava 

15. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmáňa 4, 927 01  Šaľa 

16. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova č.6, 816 47 Bratislava 

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

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

19. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná č. 796/9, 921 01 Piešťany 

20. CableNet, s.r.o., Ul. Slnečná 535/19, 924 01 Galanta  

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

22. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova č. 36, 851 01 Bratislava 

23. FibreNet, s.r.o., Topolnícka cesta č. 189, 930 13 Trhová Hradská 

24. MeT Šaľa, spol. s.r.o., Kvetná č. 4, 927 01 Šaľa 

25. Mestský úrad v Šali – referát životného prostredia 

 k spisu  

 

 

 

 

 

 

 

  

        PaedDr. Roman Urbánik 

                  starosta obce 

 


