
OBEC ZÁHORSKÁ VES
Obecný úrad, Hlavná 184/29, 900 65 Záhorská Ves

Č.j. ŠSÚ-ZV/579/2022 V Záhorskej Vsi dňa 03.06.2022

STAVEBNÉ POVOLENIE

Dňa 25.04.2022 podala spoločnosť EUROFIT Trading,s.r.o., Kostolište 67 na Obec
Záhorská Ves, špeciálny stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „ Obytná
zóna 6 RD Záhorská Ves, Komunikácie a spevnené plochy “ na pozemku parc.č. 804/18,
804/83 reg. "C" v k. ú. Záhorská Ves v stavebnom konaní.

Na predmetnú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie pod č.j. SOU-ZV/21/1339/135-
VI. zo dňa 07.03.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosťdňa 19.04.2022.

Obec Záhorská Ves ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové
komunikácie podľa$ 2 písm.a) ods. 3 zákona NR SRč. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších
predpisov ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa $ 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, $ 120 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) vznení
neskorších predpisov preskúmal predloženú žiadosť v stavebnom konaní s dotknutými
orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania postupom podľa $ 60 a 61
stavebného zákonaa po preskúmaní podľa $ 62 stavebného zákona rozhodol takto :

Stavba : Obytná zóna 6 RD Záhorská Ves
Komunikácie a spevnené plochy

na parc.č.:—804/18, 804/83 reg. „C“
kat. úz.: Záhorská Ves

stavebník: EUROFIT Trading, s.r.o., Kostolište 67
IČO:35 869 496

sa podľa $ 66 stavebného zákona

povoľuje
podľa projektovej dokumentácie z 01/2022, zodpovedný projektant Ing. Matej Koštial.
Popis stavby:



Komunikácie a spevnené plochy
Miestna komunikácia vo funkčnej triede D1 — upokojené komunikácie sa napojí na jestvujúcu
verejnú miestnu komunikáciu zjazdom z Továrenskej ulice. Umiestňuje sa na na pozemkoch
parc.č. 804/18, 804/83. Z komunikácie budú prístupné jednotlivé rodinné domya jestvujúci
bytový dom. Komunikácia bude pozdíž jestvujúceho bytového domu obojsmerná
dvojpruhová šírky 5,00 m. Pozdíž navrhovaných RD bude komunikácia šírky 4,50 m, po
oboch stranách bude manipulačný pás šírky 1,20 m. Na konci komunikácie bude zriadené
obratisko v tvare T. Celková dížka komunikácie bude 87,88 m. Pozdlž komunikácie budú pri
každom RD zriadené spevnené plochy na súkromných pozemkoch, ktoré budú slúžiť pre
odstavovanie vozidiel a pre pohyb chodcov. Pre každý RD budú 4 stojiská rozmerov 2,50 x
5,00 m. Celkový navrhovaný počet parkovacích miest je 24.
Vozovka a chodníky budú tvorené betónovou dlažbou. Priečny a pozdížny sklon komunikácie

je 2,00%.
Odvodnenie komunikácie a spevnených plôch bude zabezpečené priečnym sklonom

do manipulačného pásu s krytom z vegetačnej dlažby a do zelene, okiaľ bude infiltrovať do
podložia.

A/ Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval v
01/2022 projektant Ing. Matej Koštial, autorizovaný stavebnýinžinier, reg.č. osv.
6990%12 — konštrukcie inžinierskych stavieb, overenej stavebným úradom v
stavebnom konaní. Projektant podľa $ 46 stavebného zákona zodpovedá za
správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa $ 45 ods. 2 stavebného
zákona, taktiež zodpovedáza jeho realizovateľnosť.

2. Prípadné zmeny voči projektovej dokumentácii nemôžu byť zrealizované bez
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

3. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby podľa podmienok
rozhodnutia o umiestnení stavby č.j. SOU-ZV/21/1339/135-V1. zo dňa 07.03.2022,
právnickou alebo fyzickou osobouna to oprávnenou,doklad o vytýčení predloží spolu
s geometrickým plánom skutočného vyhotovenia ku kolaudácii.

4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôbna stavenisku.

5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia stavebného
zákona a vyhlášky č.532/2002 Z.z., ktorá upravuje všeobecnotechnické požiadavky na
výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s
obmedzenou schopnosťou pohybua orientácie a príslušné technické normy.

6. Stavba bude dokončená najneskôr do: 36 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti
tohoto rozhodnutia.

.„ Stavba bude uskutočňovaná: dodavateľsky.—1

8. Vzmysle $ 62 ods. 1 písm. d/ stavebného zákona je stavebník povinný oznámiť
tunajšiemu úradu dodávateľa stavby do 15 dní od jeho výberu.

9. Zhotoviteľ stavby zabezpečí vedenie stavby oprávnenou osobou.
10. Stavebník je povinný podľa $ 66 ods. 2 písm. h/ stavebného zákona oznámiť

stavebnému úradu začatie stavby.



11. Stavbeník je povinný podľa $ 66 ods. 2 písm. g/ stavebného zákona použiť
vhodné stavebné výrobky.

12. Stavebník je povinný podľa $ 79 stavebného zákona po ukončení stavby
požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

13. Stavebník pred začatím stavby zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných
vedení inžinierskych sietí a v prípade výkopových prác na verejnom priestranstve
požiada o rozkopávkové povolenie.

14. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v rozhodnutí o umiestnení
stavby č.j. SOU-ZV/21/1339/135-VL zo dňa 07.03.2022, ktoré nadobudlo

právoplatnosť dňa 19.04.2022.

B/ Požiadavky vyplývajúce z ochranných pásiem a chránených území:
Zahrnuté v podmienkach dotknutých orgánov.

C/ Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov konania:

Stavebník dodrží podmienky:Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Malackách, stanoviskoč.
ORHZ-MA1-2022/000127-002, zo dňa 10.02.2022 (stanovisko na účely stavebného
konania):
S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasíme bez pripomienok.

Slovak Telekom a.s. uvedené vo vyjadrení č. 6612207775 zo dňa 09.03.2022ato :

e Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií Slovak Telekom,a. s. a/alebo
DIGI Slovakia

e Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom ($68 zákonač. 351/2011 Z. z.)
a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie $65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane

proti rušeniu.
e 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 povinnosť podľa bodu 3.

e Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre
ktorý podal uvedenú žiadosťje 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 sietí: Marián Párovský,
marian.parovsky(dtelekom.sk, + 421346512662.

e Vzmysle $21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do

projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie
tejto povinnosti zodpovedá projektant.

e Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle $ 24 zákonač. 452/2021 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.



e 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 projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedenía zaradení.

e V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza
nadzemná telekomunikačnásieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom,a.s. a/alebo
DIGI SLOVAKIA,s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnúsieť
proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

© Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností
podľa $ 23 zákonač. 452/2021Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

. 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.

e Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy
SEK spoločností Slovak Telecom ,a.s., a DIGI SLOVAKIAs.r.o., na povrehu terénu.
Vzhľadom k tomu, že že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať aj
zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú rádiové zariadenia, rádiové trasy,
televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadaťsiobdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

e 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 htips://www.telekom.sk/vyjadrenia. Vytýčenie bude
zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

e 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.

e Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo 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.

e Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na
verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu preúzemné rozhodnutie doplniťaj telekomunikačnúprípojku.

e Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadaťo vytýčenie

e Prílohy k vyjadreniu:
e Všeobecné podmienky ochrany SEK
e Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľ

e Západoslovenská Distribučná,a.s. Bratislava
(stanovisko pod zn. CD 25090/2022 zo dňa 05.04.2022)

Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. súhlasí s predloženou projektovoudokumentáciou,za týchto podmienok:
+ Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa predloženej odsúhlasenej projektovejdokumentácie.
e Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti

Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení $ 43



Zákona o energetike tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky
elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenskádistribučná,a.s.Pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný požiadať Spoločnosť
Západoslovenská distribučná a.s. o vytýčenie existujúcich elektroenergetických
Zariadení.
Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých
osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách
bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.
Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú
vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou.
V prípade vykonávania činností v ochrannom pásme a potreby vypnutia vedenia z
bezpečnostných dôvodov, stavebník požiada o vypnutie 30 dní pred plánovaným
termínom prác.
Toto stanovisko a podmienky v ňom uvedené sú platné 12 mesiacov od jeho vydania.

e SPP-distribúcia, a.s. Bratislava
(stanovisko podč. j. TD/NS/0074/2022/An, zo dňa 07.02.2022):

S vydaním stavebného povolenia na uvedenú stavbu súhlasíme za dodržania nasledovných
podmienok:
Všeobecné podmienky:

Po posúdení predloženje PD stavby konštatujeme, že umiestnenie uvedenej stavby nie
je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniamiv správe SPP-D,
stavebník je povinnýpri realizácii stavby dodržizvaťustanovenia Zákona o energetike,
Stavebného zákonaa iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení
alebo ich ochrannýchalebo bezpečnostných pásiem,
ak pri zemných 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,
každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť
ihneď ohlásené SPP-D natel.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,-€ až
150 000,-€,
V zmysle $ 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa
distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti
jako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.
V zmysle $ 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa
distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať
stavby.



© k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.
Osobitné podmienky:

e žiadne

e Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o ŽP, OH
(vyjadrenie pod č. j. OU-MA-OSZP-2022/011332-004, zo dňa 24.02.2022)

Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o Životné prostredie nemá námietky k vydaniu
územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu za dodržania nasledovných
podmienok:

e Počas výstavby sa predpokladá vznik nasledovných stavebných odpadov, zaradených
podľa Katalógu odpadov (Vyhláška MŽPSRč. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov).

Kat. č. Názov odpadu Kategória/množstvo
17 01 01 Betón O/6,2 t
17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O/0,5 t
17 04 05 Železo a oceľ 0/0,06 t
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O/1,9 t

e Pôvodca stavebných odpadov je povinný dodržiavať ustanovenia $ 14 a $ 77 zákona
o odpadoch:

zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva (predchádzanie
vzniku odpadu, príprava na opätovné použitie, recyklácia, zhodnotenie, zneškodnenie),
odovzdať odpady len osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch,
ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám.

© Pôvodcovi stavebných odpadov a odpadov z demolácii sa povoľuje zhromažďovať
odpad v mieste jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba nevyhnutný čas (napr. do
naplnenia veľko objemového kontajnera), následne je povinný odovzdať odpad
oprávnenému odberateľovi.

e Odpad, kat. č. 17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 a kat. č. 17
05 06 — výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05, použitý na skladovanie a na
terénne úpravy mimo miesta vzniku(t. j. mimo miesta stavby) bez súhlasu Okresného
úraduvsídle kraja je v rozpore so zákonom o odpadoch.

e Pôvodca stavebných odpadovje následne v kolaudačnom konaní povinný Okresnému
úradu v Malackách, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy
odpadového hospodárstva dokladovať spôsob nakladania so vzniknutým stavebným
odpadom (originál potvrdenia o odovzdaní odpadu z predmetnej stavby do zariadenia
na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebného odpadu).

© Obec Záhorská Ves (cestný orgán)
(vyjastanovisko pod č.j. 634/22 zo dňa 5.5.2022)

Obec Záhorská Ves, ako cestný správny orgán súhlasí s navrhovaným spôsobom dopravného
pripojenia navrhovanej predmetnej stavby na miestnu komunikáciu ul. Továrenská podľa
predloženej projektovej dokumentácie za dodržania nasledovných podmienok:

e Nová prístupová komunikácia k rodinným domom budeslúžiť len pre cieľovú dopravu
obytnej zástavby.

e Nakomunikáciu bude umožnenýprístup vozidiel technickej obsluhy a údržby pre
sprístupnenie smetných nádob, fekálneho vozidla, pre umiestnenie skríň a zariadení
inžinierskych sietí.



e ODI Malacky v riešenom území so zriadením vjazdu na miestnu komunikáciu požaduje
k zásahu stavby do priľahlých cestných komunikácií ako aj chodníka najneskôr 30 dní
pred začatím realizácie stavby predložiť projekt organizácie dopravy na prerokovanie
a odsúhlasenie Okresnému dopravnému inšpektorátu OR PZ v Malackách pre potreby
určenia dopravného značenia v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon). Projekt organizácie dopravy musí zároveň obsahovať
presný termín realizácie prác a konkrétnu osobu zodpovednú za dopravné značenie.

e Zriadením trvalého pripojenia komunikácií, nesmie byť ohrozená bezpečnosť cestnej
premávky na miestnej komunikácii Továrenská.

e Stavebník je povinný pred začatím stavby požiadať majiteľov podzemných inžinierskych
sietí o ich presné vytýčenie a počas výstavby dodržiavaťich ochranné pásma v zmysle
príslušných platných predpisov a noriem.

e Počas stavebných prác musí stavebník dodržiavať platné bezpečnostné predpisy
a poriadokv okolí objektu, nesmie spôsobiť škody na susedných nehnuteľnostiach
a priľahlé komunikácie bude udržiavaťv čistote, stavebný materiál bude skladovať na
vlastnom pozemku.

e Odvod dažďových vôdriešiť výlučne na vlastnom pozemku.Stavebník zabezpečí také
opatrenia, aby dažďová voda zo spevnených plôch nestekala na verejné priestranstvo ani
na susedné nehnuteľnosti, a to počas realizácie stavby aj po ukončení výstavby.

e Povoľujúci orgán je oprávnený určené podmienky doplniťalebo zmeniť, ak si to vyžiada
všeobecný záujem.

D/ Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
e Vrámci konania neboli vznesenézo strany účastníkov konania žiadne námietky.

Stavebné povolenie platí podľa $ 67 ods. 2 stavebného zákona dva roky odo dňa, keď
nadobudlo právoplatnosť, nestráca platnosť, ak sa so stavbou začnev tejto lehote.

Odôvodnenie
Dňa 25.04.2022 podala spoločnosť EUROFIT Trading, s.r.o., Kostolište 67 na Obec

Záhorská Ves, špeciálny stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „ Obytná
zóna 6 RD Záhorská Ves, Komunikácie a spevnené plochy “ na pozemku parc.č. 804/18,
804/83 reg. "C" v k. ú. Záhorská Ves v stavebnom konaní.

Na predmetnú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie pod č.j. SOU-ZV/21/1339/135-
VI. zo dňa 07.03.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.04.2022.

Obec Záhorská Ves, špeciálny stavebný úrad oznámil podľa $ 61 ods. 4 stavebného
zákona listom č.j. ŠSÚ-ZV/579/2022 dňa 04.05.2022 začatie stavebného konania všetkým
účastníkom konania, správcom sietí a dotknutým orgánom štátnej správy a určil lehotu 7
pracovných dní na uplatnenie svojich námietok a doručenie svojich stanovísk k povoľovanej
stavbe. V rámci tejto lehoty neboli vznesené zo strany účastníkov konania žiadne námietky.

Svoje záväzné stanoviská oznámili dotknuté orgány ( Okresné riaditeľstvo hasičského
a záchranného zboru v Malackách, Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava, OU Malacky,
odbor starostlivosti o ŽP - odpadové hospodárstvo, BYSa.s. Bratislava, SPP a.s. Bratislava,



Slovak Telekom a.s. Bratislava, ) a obec Záhorská Ves. Stanoviská ostatných dotknutých
orgánov pre stupeň stavebné konanie boli predložené v územnom konaní o umiestnení
predmetnej stavby a podmienkyz nich boli zpracované už v územnom rozhodnutí. Stavebník

je povinný ich podmienky splniť podľa bodu A/ bod 14 tohoto stavebného povolenia. Ich
stanoviskáboli kladné a neboli protichodné.

Špeciálny stavebný úrad, ako správny orgán vydáva rozhodnutie na podklade
dodaných súhlasných záväzných stanovísk vyššie uvedených dotknutých orgánov. Tieto
dotknuté orgány si v týchto stanoviskách uplatňujú záujmy chránené osobitnými predpismi.
Podľa $ 140 stavebného zákona obsah záväzného stanoviska je pre správny orgán v konaní
podľa stavebného zákona záväzný, z čoho vyplýva, že stavebný úrad ho musí akceptovať a
nemôže ho sám meniť. Týmto spôsobom tunajší stavebný úrad postupoval i pri vydávaní
tohto stavebného povolenia.

Stavba sa povoľuje na pozemkoch v k.ú. Záhorská Ves, parc.č. 804/83 reg. „C“, ktorý je
podľa LV č. 2831 vo vlastníctve navrhovateľa spoločnosti EUROFIT Trading, s.r.o.,
Kostolište 67 a na pozemku parc.č. 804/18, ktorý je podľa LV č. 2828 vo vlastníctve
navrhovateľa spoločnosti EUROFIT Trading, s.r.o., Kostolište 67 a Kristíny Cigány,
Kostolište 45. Spoluvlastníčka tohto pozemku Kristína Cigány vyjadrila písomný súhlas s

umiestnením predmetnej stavby.

Špeciálny stavebný úrad preskúmalpredloženú žiadosťo stavebné povolenie z hľadísk
uvedenýchv ustanoveniach $ 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením, ani
budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené
alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spíňa 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 pohybua orientácie a podmienky územného rozhodnutia o umiestnení stavby.

Špeciálny stavebný úrad sa v rozhodovaní opieral o kladné stanoviská dotknutých orgánov
štátnej správy a v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a preto
rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohoto rozhodnutia.

,
Správny poplatok bol zaplatený podľa zákona č. 468/2000 Z.z., ktorým sa mení

a doplňa zákon NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch, v hotovosti v hodnote 100,-
€ pri podaní žiadosti.

Poučenie
Podľa $ 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení

neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný
prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na
tunajšiu obec — Obecný úrad v Záhorskej Vsi, Hlavná č. 29, 900 65 Záhorská Ves.



,
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné

správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Zia).

Stavebné povolenie sa v zmysle $ 61 ods. 4 stavebného zákona oznamuje verejnou
vyhláškou,preto musí byť podľa $ 26 zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konanív znení zmien a
doplnení vyvesené po dobu 15 dní na úradnejtabuli a internetovej stránke obce Záhorská Ves.
Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

Dátum vyvesenia: 44. 4. 0»X2/ai zvesenia:

pečiatka a podpis: mt pečiatka a podpis:
Uutu KÁ VES

Hl

900 65 Záhorská Vas

Doručí sa:

Účastníci konania:
1. Obec Záhorská Ves — so žiadosťou o vyvesenie tohoto oznámenia
2. EUROFITTrading, s.r.o., Kostolište 67 - doručenie verejnou vyhláškou
3. Kristína Cigány, Kostolište 45 - doručenie verejnou vyhláškou
4. Vlastníci susedných pozemkov parc.č. 804/58, 804/59, 804/64, 804/65, 804/66,

804/67, 804/68, 804/69, 804/70, 804/71, 804/72, 804/73, 804/74, 804/75, 804/76,
804/77, 804/78, 804/79, 804/80, 804/81, 804/82, 804/57, 804/56, 804/55, 804/54,
804/53, 804/52, 804/51, 800, 785/3 - doručenie verejnou vyhláškou

5. Organizácie alebo občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom
alebo stavbám môžu byť navrhovanou stavbou priamo dotknuté — doručenie verejnou
vyhláškou

6. Projektant: ViaCo s.r.o., Ing. Matej Koštial, Duklianskych hrdinov 651/47, Malacky —

doručenie verejnou vyhláškou



Dotknutý orgán:
7. OÚ v Malackách, odbor starostlivosti o ŽP /ochrana prírody, odpadové hospodárstvo/,

Záhorácka 2942/60 A, Malacky
8. Západoslov. distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
9. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
10. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
11. ORHZ v Malackách, Legionárska 882, 901 01 Malacky
12. OR PZ Malacky, ODI, Dopravný inžinier, Zámocká 5, Malacky
13. Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
14. tu

Na vedomie:
15. EUROFIT Trading, s.r.o., Kostolište 67
16. Kristína Cigány, Kostolište 45
17. Obec Záhorská Ves


