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ROZHODNUTTE
O ZMENE UZEMNEHO ROZHODNUTIA
Mesto Sal'a, ako Vecne a miestne príslušnýa uľčenýstavebný úrad podľa ust. $ 33, $ 1 17 ods.
1 a $ 119 ods.l zálkona číslo50/1976 Zb. o územnom plánovaní astavebnom poriadku
(stavebný zákon) v zneni neskoľšíchpredpisov (ďalej len stavebný zákon), preskúmal návrh
na vydanie rozhodnutia o zmene časti územnéhorozhodnutia, ktoý dňa 1'2.08.2020 podala

Slovenská spľáva ciest, Investičná výstavba a správa ciest Bľatislava,
Miletičova č. 19' P. o. Box 64,820 05 Bratislava2í

so sídlom ul.

ICo:

003328'

(ďalej len ''navrhovateľ'') ana základe tohto preskúmania podľa $ 39' $ 39a, $ 39b a $ 4l ods.
1 stavebného zákona a $ 4 vyhlášky č. 45312000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoľé
ustanovenia stavebného zákona, vnadväznosti na $ 32' $ 46 a $ 47 zákona č'.71/1967 Zb.
o spľávnom konaní v zneni neskoľšíchpredpisov (ďalej len ,,správny poriadok")

povoltuje zmenu

časti územnéhoľozhodnutia o umiestnení stavby s rozhodnutím o využívaníúzemia
na líniovústavbu

Cesta I/75 Šaľa- obchvat
na pozemkoch v katastľálnom tzemi Šaľa,Dlhá nad Váhom, Kĺáľová nad Váhom, Trnovec

nad Váhom a Homý Jatov,

v ľozsahu stavebných obiektov:

so

104_00 Pľepojenie obchvatu a existujúcej cesty IIl573 v km 4,984,
podobjekt so 104_02 Vetva B _ úpľava cesty IIl573,

so

510-00 Úpľava tlakovej kanalizácie Dlhá nad Váhom

- Veča,

So 514-00 Pľeložkavodovodu v km 0.220 vetvy B objektu

104_00

C.

sp. 721 12021 (333 I 12020)

(ďalej len "stavba") v extraviláne mesta Šaľa,v mestskej časti Veča, na pozemkoch
v katastrálnom uzemi Šaľa(druh pozemkov ostatná plocha, orná pôda, zastavaná plocha
a nádvorie).

K predmetnej stavbe bolo vydane závereéné stanovisko Ministeľstva Životného pľostredia
Slovenskej ľepubliky pod č. 756l07-3.4lml zo dňa 27.07.2007 oposudzovaní vplyvov
naživotnépľostľedie. Pľe navľhovanú líniovústavbu sa uskutočnilo zisťovacie konanie,
po ukončeníktorého vydalo Ministeľstvo Životného pľostľedia SR, sekcia enviľonmentálneho
hodnotenia a odpadového hospodárstva' odbor posudzovania vplyvov na Životné prostľedie
vBratislave (EIA), ľozhodnutie pod č. 907412017-1.7/dj-R Zo dňa 09.01.2018, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 15.02.2018 a podľa ktorého navľhovaná činnosťsa nebude
posudzovat' podľa zákona č. 2412006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na Životné pľostredie
a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších pľedpisov (ďalej len ,,zákon
o posudzovaní vplyvov").
Ministerstvo Životného pľostredia SR pod č,. 90/2020-l.7lac 5396712020 zo dňa 20.10.2020
vydalo záväznéstanovisko podľa $38 ods. 4 zákona č. 2412006 Z.z. o posudzovaní vplyvov
na životnépľostľedie, podľa ktoľéhonávrh na začatie konania o Zmene časti územného
rozhodnutia je v súlade s týmto zákonom, so záverečným stanoviskom MŽP SR a jeho
podmienkami a s ľozhodnutím vydan1im v zisťovacom konaní a jeho podmienkami.

Mesto Šaľa,ako príslušnýa určený stavebný úrad vydalo pľe líniovústavbu rozhodnutie
o umiestnení stavby s rozhodnutím o využivani :územia pod č. 4043/2010-3 zo dťla
26.01.20|1, ktoré sa stalo pľávoplatn1im a vykonateľným dňa 03.03.201l a ktorého platnosť
bola naposledy pted|žeĺározhodnutím pod č. 04845/2016lSU/04293 vydaného dňa
28.l l .201 6, s pľávoplatnosťou zo dťta 28.l220I 6.
Z dôvodu zapracovania podmienok zuzemného rozhodnutia, ako aj z oprávnených
poŽiadaviek dotknutých orgánov a organízácií a správcov inŽinieľskych sietí a v dôsledku
spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie došlo k zmenám dokumentácie pľe izemné
rozhodnutie' na základe čoho dňa 2L06.20l8 pod č. Il034l2018lsul2l78 bolo vydané
mestom Šaľarozhodnutie o Zmene územnéhorozhodnutia, ktoľésa stalo právoplatným
a vykonateľným dňa 08.l0.2018.
Predmet zmenv časti územnéhoľozhodnutia:
Dokumentáciu pľe stavebné povolenie vypľacovanúv roku 2012 bolo treba aktua|izovať
(v roku 2018). V ľámci aktualizácie dokumentácie pre stavebné povolenie vznikla poŽiadavka
na iné riešenie objektov:

So

so

So

104_00 Pľepojenie obchvatu a existujúcej cesty IIl573 v k'rn 4,984,
podobjekt So 104_02 Vetva B - úpľavacesty IU573,
510_00 Uprava tlakovej kana|izácie Dlhá nad Váhom - Veča,
514_00 PreloŽka vodovodu v|<rrl0.220 vetvy B objektu 104-00

Pľedmetom objektu So 104-00 a podobjektu So 104-02 Vetva B bola kriŽovatka na ceste
IIl573 s pľivádzačom (vetva A) - prepojením obchvatu s cestou II/573. Zmena sa týka
pôvodne navrhnutej priesečnej kriŽovatky so Zmenou na okruŽnú kriŽovatku. Dôvodom tejto
Zmefly bolo riešenie pripojenia pripľavovaného pľojektu ,,IBV Zajarčie" (štvrtá vetva
kriŽovatky). Nový návľh vyvolal zmenu ďalších objektov So 510-00 a So 514-00.
Zmeny uvedených objektov sa netýkajú zmeny polohy tľasy cesty hlavného objektu (cesty
I/75) a prepojenia obchvatu s cestou II/573 (So 104-01), ale iba tvaru kriŽovatky _ okľužná
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kľžovatka namiesto pľiesečneja polohy, resp. skrátenia kriŽujúcich vedení Vodovodu
a tlakovej kanalizácie Dlhá - Veča'
Účel a popis zmenY stavebných obiektov:

so

104-02 Vetva B

- úpľava cesty II/573

Učel a funkcia objektu
Učelom objektu je vybudovanie napojenia obchvatu na jestvujúcu komunikáciu cez pivádzač
a prispôsobenie existujúcej komunikácie na toto napojenie.
Popis technického riešenia
Začiatok úpľavyje na jestvujúcej komunikácii IIl573, v staničení0,l2l583 Zo smenr Šaľasa
nachádza okružná kiŽovatka, kde bude napojený pnvádzač obchvatu (objekt I04-0l). za
okruŽnou kriŽovatkou sa cesta zužuje do šírkovéhousporiadania exisfujúcej cesty, na ktorú sa
na konci úseku napája v obci Dlhá nad Váhom. V budúcnosti bude napojená do okruŽnej
kriŽovatky aj komunikácia pripľavovaného projektu IBY Zajarčie. Medzi vetvou Zo smeru
Šaľaa pnvádzač,om bol navrhnutý bypass vedľa okruŽnej kriŽovatky. os rozšírenej cesty bola
upravená v mieste okruŽnej kriŽovatky. Výškovévedenie kopíruje pôvodné výškovévedenie,
len v mieste okruŽnej kriŽovatky sa mieľne upľaví.
Zá|<ladné údaje:

kategória:
návrhová rýchlosť:
dlžka tľasy:
základný priečny sklon

c9.5/60
60 km/h
197,836 m

2.50 %

Šírkovéusporiadanie

Cesta je navľhnutá v šírkovom usporiadani
jazdné
2
vonkajšie vodiace
2
spevnená
2
nesoevnená
2

.
.
.
.
.

pruhy

Celková

prúžky
krajnica
krainica
šírkav korune

C9.5l60.
x 3.50 m
x 0.25 m
x 0.50 m
x 0.75 m

7.00 m
0.50 m
1.00 m

1.50 m
10.00 m

je 8'00 %. Priečny sklon

existujúcej vozovky je
premenný, avšak upľavísa vyfľézovanímkrytu a poloŽením nového asfaltového koberca do
pľepísanéhopriečneho sklonu 2.50 %. Základný priečny sklon pláne je 3.00%.

Pľiečnysklon nespevnenej krajnice

Okľužná kľižovatkav km 0'121583
Polomeľ okruŽnej kriŽovatky je R:20,00 m, polomer vjazdu vetiev okruŽnej kriŽovatky je
R:15 m, polomer výjazdu vetiev okľuŽnej križovatky je R:15 m. Šíľkajazdného pruhu
okružnej križovatky je 7 ,50 m, a šírkapľstenca je 2 m.

Konštľukcia vozovky
Pľe návľh vozovky v predmetnom úseku cesty U75 bola vypracovaná ,,optimalizácia návrhu
konštrukčnéhoz|oženia asfaltovej vozovky". Posúdenie konštrukčných vľstiev je súčasťou

prílohy č. 7 Sprievodnej správy tejto dokumentácie.

Výsledne zloženie konštrukčnýchvľstiev cesty I/75 vrátane kriŽovatky je nasledovné:

Asfaltový koberec mastixový SMA 11 o; I, PMB; STN EN
Spojovací postľek emulzný modifikovaný O,5 kýmz
PS; CBP; STN 73 6129
Asfaltový betón pre loŽnú vľstvu, modifikovaný
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40 mm

50 mm
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AC

16 L; I, PMB; STN EN 13 108-1
Spojovací postľek emulzný O,5kýmz
PS; CB; STN 73 6129

Asfaltový betón pre hornú podkladovú vľstvu
AC22 P; STN EN 13108-1

70 mm

Infiltračný postľek t,0 kým2
PI; CB; STN 73 ól29
Cementom stmelená zmes
CBGM C 516; STN 73 6124-l

170 mm

Štrkodľvina
Šo;:1.5 G c; STN 73 612ó

200 mm

SPOLU

530 mm

odvedenie dažd'ovej vody
odvedenie daŽďovej vody z povľchu vozovky je zabezpečenéjej pozd|žnym a priečnym
sklonom. Vody z povrchu vozovky sú odvádzané cez nespevnenú kľajnicu do priekop, kde sa
voda čiastočneodparí a čiastočnevsiakne.

so

Úprava tlakovej kanalizácie Dlhá nad Váhom - Veča
Prekládka kana|izácie je navľhnutá z tlakového potrubia HD-PE PE 100, DN 125 l40x8,3
mm, PN 10, SDRI7 celkovej dlŽky203 m.
510_00

Trasa preloŽky tlakového kanalizačnéhopotrubia - vetvy V3 DN125 začina v bode napojenia
na existujúce potrubie za mostom cez tok Zajarčie, medzi čerpacou šachtou DV-ČS3 a tokom
Zajarčie.
Trasa preloŽky je navrhnutá pozd|Ž upravovanej cesty II 573, pred kriŽovatkou sa lomí
a križuje vetvu okruŽnej križovatky (So l04-O2). Ďalej je situovaná v zeleni medzi
upravovanou cestou IIl573 a novým navrhovaným oplotením až po koniec úpravy cesty. Tu
sa prepojí na exisfujúcekanalizačnétlakové potrubie.
KriŽovanie prekládky kanalizačnéhopotrubia DN125 s cestou bude riešenéuloŽením potrubia
do oceľovej chľáničky DN350 (377x11 mm) aizuy 28 m.

Lomové body na potrubí, miesta pripojení na jestvujúce potrubie arevizna šachta budú
v teréne označenébetónovými oľientačnýmistlpikmi natľetými hnedo-bielou faľbou
a tabuľkami.

Existujúci ko|izny úsek DN l25 -tlakové PVC v dizl<e200 m sa zruší.

So 514-00 Pľeložka vodovodu v km 0.220 vetvy B objektu 104-00
V súčasnostisú obyvatelia obce Dlhá nad Váhom zásobovaní pitnou vodou

z mesta Šaľa.
Zmesta Šaľaje trasované vodovodné potrubie pozdiŽ cesty Dlhoveská. Pred tokom Zajarčie
je vybudovaná vodomeľná šachta, v ktorej je meraná spotreba vody pľe obec Dlhá nad
Váhom' KriŽovanie vodovodného potrubia s tokom je v súčasnostiztealizované umiestnením
zaizolovaného potrubia na moste. Vodovodné potrubie za mostom kriŽuje cestu a je trasované
v kľajnici vozovky.
Vybudovaním navrhovanej okruŽnej knŽovatky sa vodovodné potrubie dostáva do kolízie
s plánovan1imi úpľavami'
Kolízia vodovodu s navrhovanými úpravami je riešenépľeloŽkou vodovodného potrubia
v dotknutých úsekoch okruŽnej kriŽovatky (So 104-02).
Prekládka vodovodného potrubia je navľhovaná z potrubia HDPE DN 150, PN 10
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vyhl'adávacím káblikom. Pri prechádzaní pod vetvou kriŽovatky bude potrubie umiestnené
v oceľovej chĺáničke.Na trase pľeloŽky je v najniŽšom mieste navľhnutý podzemný hydľant _
kalník'
s

Pre zmenu časti územného ľozhodnutia o umiestnení stavby s rozhodnutím o využívaní
územia sa uľčujútieto ďalšiezáväznépodmienky:

l.

PredloŽená dokumentácia pre Zmen|] časti územného rozhodnutia je vypracovaná
spoločnosťouGEOCONSULT, spol. s r. o'' Tomášikova 10lE, 82l 03 Bratislava,
zodpovedný pľojektant - Ing. Dušan Hestera, autorizovaný stavebný inžinier, registračné
č:íslo:4942*A2. Zmena uzemneho ľozhodnutia sa uskutočnítak, ako je to zahĺeslené

na

priloŽenom situačnom výkľese v mieľke 1 :1000, ktoré spolu

s pľedloŽenou

dokumentáciou tvoria neoddeliteľnúsúčasťtohto ľozhodnutia.

2.

Požiadavky wplývaiúce zo stanovísk dotknutých oľgánov. účastníkovkonania a iné
podmienkv:

Ďašístupeň pľojektovej dokumentácie bude predložený na posúdenie dotknutym
orgánom a organuáciám, ktory si to vyhľadili.

Ministerstvo životnéhoprostredia
a odpadového hospodárstva,

Bľatislava

odbor

SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia
posudzovania vplyvov na Životné pľostľedie,

Záväznéstanovisko č.90l2020-1.7lac 5396712020 zo dňa 20.10.2020
' Ministerstvo životnéhoprostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životnéprostredie
(ďalej len,,MŽP SR") ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o Životné prostredie

-

podľa$1ods. 1písm.a)a$2ods. 1písm.c)zákonač.525/2003Z.z.oštátnejspľáve

.

starostlivosti o Životné prostľedie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni
neskorších pľedpisov a ako príslušnýoľgán podľa $ 3 písm. k) zákona č.2412006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životnéprostredie vydalo podľa $ 38 ods. 4 tohto zákona
záväzne stanovisko, v rámci ktoróho je moŽné konštatovať, že návth na začatie konania
o Zmene časti územnéhoľozhodnutia je z koncepčnéhohľadiska v súlade so zákonom
o posudzovaní vplyvov, so záverečným stanoviskom Ministerstva Životného prostredia SR
č,.756/07-3.4lm| zo dňa 27.07.2007 a jeho podmienkami asrozhodnutím MŽP SR
vydaným vzisťovacom konaní č' 9074/20l7-l.7/dj-R Zo dňa 09.01.2018 a jeho
podmienkami.
Na základe pľedloŽených podkladov (oznámenia o začatíkonania o Zmene územného
rozhodnutia, kópie návľhu na vydanie rozhodnutia o Zmene časti územného rozhodnutia,
vyhodnotenia spôsobu zapracovania podmienok zo záverečného stanoviska
azrozhodnutia vydaného vzisťovacom konaní vĺŽp sn a pľojektovej dokumentácie)
moŽno konštatovať, že v predmetnej stavbe nenastali take zmeny, ktoľéby boli V rozpore
so zákonom o posudzovani, posúdenou činnosťoualebo boli dôvodom na posúdenie
podľa $ l8 zákona o posudzovaní.

Ministeľstvo dopľavy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia vodnej dopľavy, odbor
vnútrozemskej plavby, Bľatislava
- stanovisko č:. 25395l2020/svD/69362 zo ďňa 08.09.2020 k zmene územnéhorozhodnutia
pľe stavebne objekty So l04-00, So 5l0-00 a So 514-00:
. Yzhľadom ktomu, Že stavebné objekty So 104-00, So 510-00 aSo 514-00 nie sú
stavbami podľa ustanovení $ 4 a $ 6 zákona o vnútrozemskej plavbe, sekcia vodnej stavby
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej ľepubliky nepredkladá ku konaniu o zmene
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územnéhoľozhodnutia žiadne pripomienky ani návrhy

Zajar čie, s. ľ.o.' Bratislava
. So Zmenou územného ľozhodnutia pre stavebné objekty So 104 - 00, So 5l0 - 00 a So
5l4 - 00 Zajarč,ie, s.r.o. súhlasíza podmienky, Že budú ľešpektovanérozhodnutia vydané
na stavbu obytného komplexu lokality Zajarčie s prípadnými zmenami, ktoré nebudú mat'
vplyv na umiestnenie a uskutočnenie stavby Cesta I/75 Šaľaobchvat aj s predchádzajicim

.

súhlasom na napojenie na upravené a pľeloženésiete.
Tento súhlas vyjadrujeme aj pre ďalší stupeň _ stavebné povolenie (stanovisko doručené
SSC Bratislava dňa 24.07.2020).

obec Dlhá nad Váhom
. obec Dlhá nad Váhom nemá žiadne námietky k zmene územnéhorozhodnutia
vyjadrenie č. 12512020 zo dť:.a 06.05.2020.

-

Úľad Nitľianskeho samospľávneho kľaja, odbor dopľary a pozemných komunikácií,
Nitra
. Nakol'ko technické ľiešenie stavby nemá Vplyv na obsah vyjadrenia k projektovej
dokumentácii pre stavebné povolenie, stanovisko zo dť:.a 16.04.2019 Cs 258/2019, CZ
1123512019 zostáva naďalej v platnosti aj k potľebnej zmene územného rozhodnutia
pre objekty SO 104 - 00, SO 510 - 00 a SO 514

. Na
.

-

00.

UNSK súhlasí
základe uvedeného odbor dopravy a
s vydaním Zmeny územnéhoľozhodnutia pre vyššieuvedené stavebné objekty.
Vyjadrenie č. CS 303/2020, CZ 17355/2020 zo dňa08.06.2020.
pozemných komunikácií

okľesný úľadSal'a, odbor cestnej dopľavy a pozemných komunikácií
- záväzné stanovisko č. OU-SA-OCDPK/2020100I52]-035

.
.

.

.
.
.
.

zo dňa 08.09.2020

Výnimka z činnosti v ochľannom pásme ciest II. a III. triedy a výnimka z umiestnenia
stavieb v ochľannom pásme ciest II. a III. triedy (extľavilán) bola povolená cestným
správnym orgánom v rámci územného konania pod č. OU-SA-OCDPK/20|8l003758-Zs
zo dňa05'04.2018.
Trvalé pripojenie stavby na obchvat v zmysle $ 3b cest. zákona bolo povolené cestným
správnym oľgánom v rámci konania č. oU-SA-oCDPzu20I9/00006633-R zo dňa
18.09.2019.

Navrhovateľ je povinný dodľŽať všetky podmienky stanovené vo vyjadľení správcom
ciest Regionálnej správy a údržbyciest Nitra, ô.S., ako aj vlastníka ciest Nitriansky
samosprávny kraj, organizácie úradu Nitrianskeho samospľávneho l<raja, odboru dopľavy
(,,NSK odboľ dopravý'). Cestný správny oľgán si vyhľadzuje právo dohliadať na prípadné
stavebné a výkopové práce v okolí ciest z hľadiska ochľany záujmov ciest II. a III. triedy.
Budú rešpektované podmienky určenéokresn;ým riaditeľstvom policajného zboru v Šali,
dopravného inŽiniera, ako orgánu dohliadajúceho nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej
premávky.
okľesný úrad Šaľa,odboľ CDaPK si vyhradzuje právo uľčenépodmienky kedykoľvek
doplniť, ak si to vyžiada verejný záujem alebo záujem ochľany ciest II. a III. triedy.
Včase od Ol.decembľa do 01. marca kalendárneho roka býva podľa opeľačnéhoplánu
zimnej údržbyciest stanovená stavebnä uzávera všetkých užívateľovciest I., II. a III.
triedy Nitrianskeho samosprávneho kľaja. Túto skutočnosťje nutné zohľadniť
v harmonograme stavebných prác.
Pred realizáciu stavby je potľebné zabezpečiťlurčit'pľenosnédopľavnéznačenie
pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
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Pred kolaudáciou

je

potrebné zosúladiť/určit'trvalé dopravné Značenie So stavbou

obchvatu.

Cestný správny orgán súhlasís vydaním povolenia podľa stavebného zákona
na predmetnú stavbu.

a

okľesný úrad Šaľa,odboľ CDaPK pod č. OU-SA-OCDPK/2O|9/006635-TDZ zo dňa
l8.09.2019 vydalo určenie pouŽitia aumiestneniatrvalých dopľavných značenilzaiadeni
na štátnych cestách II. a III. triedy č. 111562,IIl573,11111368,11111369 v extľaviláne obcí
Kľáľová nad Váhom, Dlhá nad Váhom, Tmovec nad Váhom a mesta Šaľa.
Dodržaťvšetky podmienky uvedené v stanoviskách arozhodnutiach vydanými okresného
úradu Šaľa,odborom CDaPK, ktoré sa týkajú umiestnenia a uskutočnenia stavby a ktoľé
budú následne zapracované aj v podmienkach stavebného povolenia.

Regionálna spľáva a údľžbaciest Nitra a.s.
. Vyjadrenie RSÚC Nitra a.s., SSaU NZ uvedené v liste č' I45/2OI9 zo dťla 26.04.2019
platí aj pre navľhovanú zmenu územného rozhodnutia pre objekty So 104-00, So 510-00
a SO 514-00.
. Pri rešpektovaní stanovenýchpožiadaviek RSUC Nitra a.s., SSaÚ NZ súhlasís realizáciou
stavby ako i s vydaním Zmeny územného ľozhodnutia pľe objekty So 104-00, So 5l0-00
a SO 514-00.
. Vyjadrenie č. 19812020 zo dňa 19.06.2020.
Západoslovenská vodáľenská spoločnost', a.s. oZ Ga|anta, so sídlom v Sali
- vyjadľenie č.15507/2019 zo dňa 05'03.2019
. S navrhovaným spôsobom prekládky verejného vodovodu a tlakovej kanalizácie

.
.
'
.

súhlasíme.

S uloŽením potrubia pri kriŽovaní s cestným telesom do chľáničky súhlasíme.

V bode prepojenia preloŽeného vodovodu

s

existujúcim vodovodom

LT DN

150

(zaokružnou kriŽovatkou smer Šaľa)žiadame osadiť uzáver so Zemnou súpravou.
Všetky práce spojené s prekládkou verejného vodovodu a tlakovej kana|izácie žiadame
vykonat'za technickej asistencie ZsVS, a.s.
DodľŽať všetky podmienky uvedené v predmetnom vyjadrení, ktoré sa týkajú
uskutočnenia stavby a budú stanovené v podmienkach stavebného povolenia.

3. ostatné podmienky pôvodného právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby

s ľozhodnutím o vyuŽivani izemia vydaného mestom Šaľapod č. 4O43l2O10-3 zo dňa
26.0l.2011, ktoľésa stalo právoplatným avykonateľným dňa 03.03.2011, ako aj
podmienky rozhodnutia o Zmene územného rozhodnutia vydané mestom Šaľapod č.
Il034l20I8lsUl2I78 zo dťla 2l.06.2018, ktoré sa stalo pľávoplatným avykonateľným

dňa 08.10.2018, ostávajú nezmenené a ostávajú v platnosti.

4.

Toto ľozhodnutie je neoddelitel'nou súčast'oupôvodného územnéhoľozhodnutia.

Učastnícikonania:

-

Slovenská správa ciest, IVSC Bratislava, mesto Šaľa,obec Dlhá nad Váhom, obec
Kráľová nad Váhom, obec Trnovec nad Váhom; Zajarčie, s.ľ.o.' Bratislava; Slovenský

pozemkový fond, Bratislava;
zaintercsovaná verejnosť podľa ust. $ 24, 5 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životnépľostľedie; ostatní účastnícikonania a vlastníci susedných pozemkov
a stavieb v katastr. územiach mesta Šaľa,obcí Dlhá nad Váhom, Kráľová nad Váhom,
Tmovec nad Váhom.
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Rozhodnutie o námietkach a pľipomienkach účastníkovkonania:

V priebehu konania bolo dňa 30.09.2020 na tunajšístavebný úľadpredloŽené vyjadľenie Ing.
Aľpáda Beneša, bytom 925 9l Kľáľová nad Váhom č,' ll7 v ktoľom si uplatnil námietky a
'
pripomienkykoznámeniu o začatíkonania o Zmene územnéhorozhodnutia:

Bod č. l _ pripomienka sa týka zisťovacieho konania, po ukončeníktorého bolo vydané
Ministeľstvom Životného prostredia SR rozhodnutie pod č. 9074l2017-l.7/dj-R zo dňa
09.01.20l8 vzmysle zákona č.2412006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životnépľostredie.
Podľa Ing. Beneša súčasnánavľhovaná Zmena územnéhoľozhodnutia musí byt' tiež
predmetom zisťovacieho konania, do ktoľého je nutné zaradiť všetky objekty, u ktoľých
dochádza k zmene. Stavebný úrad túto pripomienku akceptoval
podľobnejšie zaoberať v odôvodnení tohto rozhodnutia.

a jej vyhodnotením

bude

Bod č. 2 - namieta, že závázné stanovisko vydané okresn;im úradom Šal'a,odborom cestnej
dopravy apozemných komunikácií pod č' OU-SA-OCDPIí2019/004657-ZS-SK zo dňa
10.05.2018 bolo vydané kstavebnému konaniu aschybným dátumom, pľeto nie je
akceptovateľné v tomto konaní o Zmene územnéhorozhodnutia. Stavebný úľadtejto námietke
vyhovel.
Bod č. 3 _ poukazuje na chyby rozhodnutia vydaného oÚ Šaľa,odborom CDaPK pod č. oUSA-OCDPIí20|91006633-R zo dňa 18'09.2019 (zle uvedené číslapaľcely, chybne uvedené
katastrálne územia) _ námietke bolo vyhovene.
Bod č. 4 _ namieta nesúlad zoznamu parciel v rozhodnutí oU Šaľa,odboľom CDaPK pod č.
OU-SA-OCDPW20I9/006633-R zo dňa 18.09.2019 azoznam|J parciel v prílohe č. 4
k návľhu na vydanie zmeny územného ľozhodnutia predloŽenej navrhovateľom _ táto
námietka sazamieta.

Bod č. 5 - v tejto námietke Ing. Beneš v písm. a) aŽ písm. o) uvádza svoj názoľ ohľadom
realizácie prepojenia obchvatu s cestou IIl573 medzi Dlhou nad Váhom, Večou _ tj.
pivádzača a kruhovej kĺiŽovatky, podľa ktorého je toto prepojenie neodôvodnené, zbytočné
a nerentabilné z

dôvodov uvedených v písm. a) aŽ písm. o) _ námietka sa zamieta.

Vyhodnotením uplatnených námietok bude stavebný úľadpodrobnejšie zaoberuť
v odôvodnení tohto ľozhodnutia.

Pripomienky dotknutých oľgánov a účastníkovkonania boli zahmuté do podmienok
rozhodnutia. Podmienky krealizácii stavby zo stanovísk dotknutých oľgánov a účastníkov
konania budú zahrnuté v podmienkach stavebného povolenia.

Podľa $ 40 ods. 1 stavebného zákona ľozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí tľi roky
odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, ak stavebný úrad neurčil v odôvodnených prípadoch
dlhšiu lehofu; nestľáca však platnosť, pokiaľ bola v tejto lehote podaná Žiadosť o stavebné
povolenie, alebo ak sazača|o s vyuŽitím uzemia na určený účel.
Podľa $ 40 ods. 3 stavebneho zákona čas platnosti územnéhorozhodnutiamôŽe stavebný úľad
prediŽit' na Žiadosť navrhovateľa, akju podal pľed uplynutím lehoty.

Podľa $ 40 ods' 4 stavebného zákona územnéľozhodnutie je záväzné aj pre právnych
nástupcov jeho navľhovateľa a ostatných účastníkovúzemnéhokonania. Toto ľozhodnutie
o zmene časti územnéhorozhodnutia je neoddelitel'nou súčasťoupôvodného územného
rozhodnutia vydaného mestom Šal'a pod č.4043t20l0-3 zo dňa 26.01.2011.
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odôvodnenie:
Dňa 12.08'2020 podal navľhovateľ, Slovenská spľáva ciest, Investičná výstavba a spľáva ciest
Bratislava, IČo: oo::z8, so sídlom ul. Miletičova č. 19, P. o. BoX 64,82O 05 Bratislava 25,
návrh na vydanie ľozhodnutia o Zmene časti územného ľozhodnutia vydaného mestom Šaľa
pod č. 404312010-3 zodía 26.0I.207I, ktoré sa stalo pľávoplatn1im avykonateľným dňa
03.03.20l1, v ľozsahu stavebných objektov

so
so

So

104_00 Prepojenie obchvatu a existujúcej cesty IIl573 v km 4,984,
podobjekt So 104-02 Vetva B - úprava cesty IU573'
510-00 Úpľava tlakovej kanalizácie Dlhá nad Váhom _ Veča,
514-00 PreloŽka vodovodu vkm0.220 vetvy B objektu 104-00

líniovej-stavby ,,Cesta Il75 Šal'a_ obchvat"' stavebné objekty napozemkoch v katastľálnom
uzemi Saľa, týmto dňom podania návrhu bolo začatékonanie o Zmene časti predmetného
územnéhoľozhodnutia.
Platnosť územnéhorozhodnutia bola naposledy predižená rozhodnutím mesta Šaľapod č.
04845l201,6/su104293 vydaného dňa28.||.2016, s právoplatnost'ou zo dňa28'12.2016.

Rozhodnutím č. l1}34l2ol8lsul2178 Zo dňa 2I.06.2018 mesto Šaľapovolilo zmenu
pôvodného územnéhorozhodnutia, toto rozhodnutie o zmene nadobudlo právoplatnosť dňa
08.10.2018.
Zmena časti územnéhorozhodnutia, ktorá je pľedmetom tohto konania,týka sa výlučne vyššie
uvedených stavebných objektov. Pôvodne navrhnutá priesečná kriŽovatka na ceste IÍ/573
s pľepojením pnvádzača na obchvat bola zmenená na okruŽnú kriŽovatku. Dôvodom tejto
zmeny bolo riešenie pľipojenia pľipravovaného pľojektu ,,IBV Zajarčie" (štvľtá vetva
kriŽovatky). Nový návrh vyvolal Zmenu ďalších objektov So 510-00 a So 514-00.

IGajský stavebný úrad v Nitre, ako príslušnýoľgán štátnej spľávy podľa ustanovenia $ l 18
stavebného zákona vydal vsúlade sustanovením $ 119 ods. 1 stavebného zákona uľčenie
stavebného úradu pod č. KSUNR-2009-1079-002 zo dňa l8.1l.2009, vktoľom určil mesto
Šaľaza stavebný úľad, ktorý vykonáva tzemné konanie avydá uzemné ľozhodnutie pre
stavbu.

K predmetnej stavbe bolo vydané záverečnéstanovisko Ministeľstva Životného pľostredia
Slovenskej republiky pod č. 756l07-3.4lml zo dňa 27'07.2007 oposudzovaní vplyvov
na Životné prostľedie. Ministerstvo Životného prostľedia SR, sekcia environmentálneho
hodnotenia a odpadového hospodárstva, odboľ posudzovania vplyvov na Životné prostredie
v Bľatislave (EIA)' vydalo rozhodnutie v zisťovacom konaní pod č. 907412017-|.7ldj-R zo

dňa 09.01 .2018, ktoľé nadobudlo pľávoplatnosť dňa |5.02.2018 apodľa ktoľéhonavľhovaná
činnosťstavby sa nebude posudzovať podľa zákona č. 2412006 Z.z. o posudzovaní vplyvov
na Životné pľostľedie.

V zmysle ustanovení $ 35 ods. 2 stavebného zákona stavebný irad zverejnil na svojej úradnej
tabuli a na svojom webovom sídle bez príloh kópiu Žiadosti o začatie územnéhokonania
na Zmenu pôvodného územnéhorozhodnutia. Zverejnenie spolu s údajmi o sprístupnení
pľávoplatného rozhodnutia zo zisťovacieho konania azáverečného stanoviska na webovom
sídle oľgánu, ktorý ho vydal, bolo zabezpečene odo dňa začatia územnéhokonania - od
12.08.2020 atrvá aŽ do jeho právoplatného ukončenia.

Stavebný úrad vymedzil okruh účastníkovkonania podľa ust. $ 34 stavebného zákona,
v zmysle ktoľého je účastníkomkonania navrhovateľ, obec ak nie je stavebn;iľn úradom
pľíslušn;imna izemné konanie, ten komu toto postavenie vypl1ýva z osobitných pľedpisov a
právnické osoby afyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva kpozemkom alebo
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stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám Vrátane bytov, môŽu by' rozhodnutím
priamo dotknuté. Stavebný úrad v určeníokruhu účastníkovkonania vychádza| z pôvodne
vydaného územnéhorozhodnuti a a povol en ia zmeny územnéhoľozhodnutia.
Stavebný úľadpodľa $ 36 ods.4 a $ 4l ods.l stavebného zákonaoznám1lo dňa28.08.2020
začatie konania všetk1ým známym účastníkomkonania a dotknut1ým oľgánom a organizáciám
pod č. 34964l2020/SU/3331 verejnou vyhláškou, nakoľko sa jedná ozmenu územného
konania rozsiahlej líniovej stavby s veľk;ým počtom účastníkovkonania. oznámenie veľejnou
vyhláškou bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta Šaľa(vyvesené dňa 28.O8.2O2O) a obcí
Kĺál'ová nad Váhom (vyvesené dňa 31 .08.2020), Dlhá nad Váhom (vyvesené dňa02.09.2020)
a Trnovec nad Váhom (vyvesené día28.O8.2O2O), ana internetovej stránke mesta Šaľaa obcí
Kráľová nad Váhom, Dlhá nad Váhom a Tmovec nad Váhom, zároveť'l na centrálnej úľadnej
elektronickej tabuli (,,CEUT") na poľtáli www.slovensko.sk, v časti ,,Elektronická úľadná
tabuľa".

Podľa ustanovení $ 36 ods.2 stavebného zákona bolo upustené od ústneho pojednávania a
miestneho zisťovania, z dôvodu, Že pomery staveniska boli dobľe známe, zároveň bola
stanovená lehota l0 pľacovných dní odo dňa doručenia oznámenia, vktorej mohli účastníci
konania a dotknuté orgány uplatniť svoje námietky a pripomienky.

V oznámení boli účastnícikonania

a dotknuté oľgány upozornení v súlade s $ 36 stavebného

zákona, Že svoje námietky a pripomienky a svoje stanoviská môŽu uplatniť najneskôr v tejto
lehote, inak sa na ne stavebný úrad podľa $ 42 ods.5 stavebného zákona nebude prihliadať.
Zároveň stavebný úrad účastníkovkonania poučil, kde je možnénahliadnuť do podkladov
konania. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začati konania, neoznámi v určenej
alebo prediženej lehote svoje stanovisko, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním
sl edovaných záujmov súhl así.

V stanovenej lehote dňa 09.09.2020 bolo doručenéna stavebný irad súhlasnéstanovisko
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej ľepubliky, Sekcia vodnej dopravy, odbor
vnútľozemskej plavby, Bľatislava pod č. 25395|2020/SVD/69362 zo dňa 08.09.2020 k zmene
územnéhorozhodnutia pre pľedmetnéstavebné objekty.

Na základe oznámeniaozačati konania dňa 17.09.2020 bolo vzmysle $ 23 ods' 1zákona
č.7l/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) účastníkovikonania Ing. Arpádovi
Benešovi umoŽnené nazeranie do spisu, o tom bol spísaný záznam.

Následne dňa 30.09.2020 v zákonnej lehote bolo doručenéna tunajšístavebný úrad
vyjadľenie Ing. Aľpáda Beneša k oznámeniu o začatíkonania, v ktorom uvádza svoje

pripomienky a námietky k prebiehajúcemu konaniu o Zmene územnéhorozhodnutia.

3 stavebného zákona ,,Stavebný úrad v územnom konaní zabezpeči
stanoviská dotknutých orgánov a ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenia účastníkova ich
námietky. Stavebný úľadnepľihliadne na námietky a pripomienky, ktoľésú v rozpoľe
so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.
Podľa $ 37 ods.

Podľa $ 32 ods. 1 spľávneho poľiadku spľávny orgán je povinný zistiť presne aúplne
skutočný stav veci azatým účelomsi obstaľať potľebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie
je viazaný len návrhmi účastníkovkonania. Na základe uvedených ustanovení stavebného
zákona a správneho poľiadku stavebný iradvyzval navrhovateľa a okĺesný úrad Šaľa,odbor
CDaPK' aby sa vyjadľili k pľedloŽenému vyjadľeniu Ing. Beneša.
Zároveí podľa $ 140c ods.2 stavebného zákona avzmysle $ 38 ods. 4zákonač,.2412006
Z.z. o posudzovaní vplyvov naživotnéprostľedie požiada| Ministerstvo Životného prostľedia
SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodáľstva, odboľ posudzovania
- 10-
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Vplyvov na životnéprostľedie v Bratislave ako dotknutý oľgán

o záväzne stanovisko
k pľedmetnému návrhu Zmeny časti územného ľozhodnutia. Prílohou Žiadosti boli v zmysle
$ l40c ods. 2 stavebného zákona aj kópia návrhu na vydanie zmeny časti územného
rozhodnutia, písomnévyhodnotenie spôsobu Zapracovania podmienok uľčenýchv rozhodnutí
vydanom v zist'ovacom konaní alebo v záverečnom stanovisku, pľojektová dokumentácia
spolu s oznámením o začati územnéhokonania. Písomnévyhodnotenie pripomienok
zabezpečuje ten, z podnetu ktorého sa začalo konanie _ tj. navrhovateľ.

Následne na tunajšístavebný úrad boli predložené vyjadľenia:

-

stanovisko navľhovateľa, Slovenskej správy ciest IVSC Bratislava k vyjadľeniu Ing.
Beneša pod č. SSC/3860/2020|615I/3494I zo dňa30.I0.2020, doručenédňa 03.1|.2020,

-

stanovisko okľesného úradu Šaľa,odboru cestnej dopravy apozemných komunikácií
k pripomienkam Ing. Beneša pod č. OU-SA-OCDPK/2020|00I527-045 zo dňa
09.11.2020, doručenédňa23.ll.2020 a prílohy:
- stanovisko č. OU-SA-OCDPIí20201001527-035 zo dňa 08.09.2020,
- oprava záväzného stanoviska č. OU-SA-OCDPK/2019/004657-ZS-SK, vydanápod č.
oU- S A- oCDPzu 2020 / 00 | 527 -0ZSI zo dňa 06. 1 I .2020,
- oprava chyby v rozhodnutí č. oU-SA-oCDPzu2019l006633-R zo dňa 18.09.2019,
vydaná pod č. oU-SA-oCDPzu2020l00I527-oRI zo dňa 06.11.2020,

-

závázné stanovisko Ministerstva Životného prostredia SR, sekcie enviľonmentálneho
hodnotenia a odpadového hospodárstva, odboru posudzovania vplyvov na Životné
prostredie v Bľatislave vydané podľa $ 38 ods. 4 zélkona o posudzovaní vplyvov
naŽivotné prostredie pod č. 90l2020-1.7/ac 5396712020 zo dňa20.l0.2020, doručenédňa
28.10.2020.

Stavebný úľadv súlade s

$ 32 ods. l

spľávneho poriadku zhromažďoval podklady
okolností dôleŽitých pre posúdenie zmeny časti územného
rozhodnutia a podľa $ 33 ods. 2 správneho poriadku oznám1l účastníkomkonania, že maji
právo sa oboznámiť s podkladmi rozhodnutia a vyjadriť sa k nim v lehote do 5 pracovných
dní odo dňa doručenia výzvy č. 72/202llsul72l zo díta 05.0I.202l. Yýzva verejnou
vyhláškou bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Šaľa(vyvesené dňa 07 .Ot.202|) a obcí
Kľáľová nad Váhom (vyvesené dňa l2.01 .2021), Dlhá nad Váhom (vyvesené dňa l1 .0l.202I)
a Tľnovec nad Váhom (vyvesené dňa l2.Ol.2O2l), a na internetovej stránke mesta Šaľaa obcí
Kĺáľová nad Váhom' Dlhá nad Váhom a Trnovec nad Váhom, zároveťl na centrálnej úradnej
elektľonickej tabuli (,,CEUT") na poľtáli www.slovensko.sk, v časti ,,Elektľonická úľadná
na objasnenie rozhodujúcich

tabuľa".

DŤn 27.0I.202I bolo doručenévyjadľenie Ing. Arpáda Beneša k pľedmetnej výzve (podané
dňa 26.0l.202l), v ktoľom oznámil zäujem o oboznámenie sa s podkladmi ľozhodnutia pľed
jeho vydaním a o vyjadľenie sa k nim, zárovei žiadal vzhl'adom na súčasnúmimoriadnu
situáciu v zmysle $ l42h, ods. b) stavebného zákona o predĺŽenie lehoty na oboznámenie sa
s podkladmi a na vydanie ľozhodnutia do doby, keď bude odvolaný zákaz vychádzania, ľesp.
mimoriadna situácia. Ďalej žiadal o oznámenie teľmínu nahliadnutia do podkladov konania
a poskytnutie pľimeľanéhočasu min. 14 dní na oboznámenie sa s podkladmi a príp.
vyjadľenie sa k nim.
Stavebný úrad v zmysle $ 142h písm. b) stavebneho zákona (pľechodnéustanovenie súvisiace
s kľízovou situáciou spôsobenou ochoľením COVID-19) predlŽil lehotu na vykonanie úkonu
podľa $ 33 ods. 2 spľávneho poriadku do 14 pracovných dní odo dňa doručenia písomnosti č.
2ll9/202l/su/72I zo dťla 15.02.202I. ZároveŤl uľčilpodmienky nahliadnutia do podkladov
rozhodnutia a upozomil na dodrŽanie aktuálnych opatľení Úľadu veľejného zdľavotníctva
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Slovenskej ľepubliky atiežuznesenia vlády Slovenskej republiky' Upovedomenie účastníkov
konania o pľedlŽení lehoty na vykonanie úkonu bolo doručenéveľejnou vyhláškou, ktoľá bola
vyvesená na úradnej tabuli mesta Šaľa(vyvesené dňa I8.O2.2O2|) a obcí Kĺáľová nad Váhom
(vyvesené dŕn 24.02.202l), Dlhá nad Váhom (vyvesené dňa 25.02.202l) a Tľnovec nad
Váhom (vyvesené dňa25.02.2027), ana inteľnetovej stránke mesta Šaľaa obcí Kľáľová nad
Váhom, Dlhá nad Váhom a Trnovec nad Váhom, zélroveň na centrálnej úľadnej elektľonickej
tabuli (,,CEUT") na portáli www.slovensko.sk, v časti ,'Elektronická úľadná tabuľa".
Ing. Arpád Beneš v súlade s $ 33 ods. 2 správneho poriadku dňa 24.02.202I sa oboznámil
s podkladmi ľozhodnutia, o ktorom bola spísaná zápisnica.

V stanovenej lehote uvedenej v upovedomení

s podkladmi pľe vydanie rozhodnutia neboli
námietky a pripomienky účastníkovkonania.

o

predĺŽenílehoty

na oboznámenie

sa

doručenéna tunajšístavebný :úrad žiadne ďalšie

Stanoviská oznámili:

-

Ministerstvo Životného pľostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia
a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na Životne pľostľedie,

Bratislava,
Ministeľstvo dopravy a výstavby Slovenskej ľepubliky, Sekcia vodnej dopravy, odbor
vnútrozemskej plavby, Bratislava,
Zajarčie' s.ľ.o.' Bľatislava,
obec Dlhá nad Váhom,
Urad Nitrianskeho samosprávneho kĺaja, odbor dopravy apozemných komunikácií Nitra,
okľesný 1rad Šaľa,odboľ cestnej dopravy apozemných komunikácií,
Regionálna spľáva au&žba ciest Nitra a.s.'
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. OZ Galanta, so sídlom v Šaľ

Stanoviská dotknutých orgánov a účastníkovkonania boli kladné, prípadné pripomienky boli
zohľadnené v podmienkach ľozhodnutia. Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených
stanovísk dotknutých orgánov a organizácii vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečIl
plnenie poŽiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia a tieto stanoviská a
poŽiadavky a podmienky účastníkovkonania zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Navrhovateľ k návľhu pľedloŽil nasledovné doklady potrebné k posúdeniu zmeny časti
územnéhorozhodnutia: projektovú dokumentáciu zmeny územnéhorozhodnutia, kópie
pôvo'dného územnéhoľozhodnutia a povolenie Zmeny územnéhoľozhodnutia, kópiu
pľedlŽenia platnosti územného rozhodnutia; kópiu určenia stavebného úradu; súhlasy,
stanoviská, vyjadrenia dotknutých oľgánov' správcov podzemných inŽinieľskych sietí
a účastníkovkonania; kópiu rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní.
Tunajší úrad posúdil návľh na vydanie povolenia zmeny časti územnéhoľozhodnutia stavby
podľa $ 37 stavebného zákona a zistil, že umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti
o Životnó pľostredie, ľesp. Že |ýmto hľadiskám neodporuje, ani neohľozuje Životné prostredie
a jej umiestnením nebudú ohrozené veľejnézáujmy ani neprimerane obmedzené, či ohľozené
práva a právom chránené zŕujmy účastníkovkonania.
Projektová dokumentácia zmeĺy časti územnéhorozhodnutia pľe stavebné objekty

So 104-00 Pľepojenie obchvatu a existujúcej cesty II/573 v km 4,984,
podobjekt So 104-02 Vetva B - úpľavacesty IU573,
So 510-00 Upľava tlakovej kanalizácie Dlhá nad Váhom - Veča,
So 514-00 PreloŽka vodovodu vkm0.220 vetvy B objektu 104-00
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vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na Výstavbu podľa ustanovení vyhlášky č.
532/2002 Z'z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických poŽiadavkách
na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby uživanéosobami
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie' Skonštatovalo sa, Že umiestnenie stavby je
v súlade s platnou územno-plánovacou dokumentáciou ÚPNo v jeho zneni zmien a doplnkov.
Stavebný úľadna základe výsledku prerokovania návrhu, vyhodnotení stanovísk a vyjadrení
dotknutých orgánov a účastníkovkonania vyhovel návrhu vo veci vydania ľozhodnutia
o povolení zmeny časti územnéhorozhodnutia v rozsahu vyššie uvedených stavebných
objektov a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výľokovej časti tohto rozhodnutia.

Rozhodnutie o námietkach a nrinom ienkach účastníkovkonania sa odôvodňuie takto:

V priebehu územného konania boli dňa 30.09.2020 doručenéstavebnému úľadu námietky _
vyjadľenie účastníkakonania, Ing. Arpáda Beneša, bytom 925 91Kráľová nad Váhom č. I11
(podané dŤn28.09.2020), o ktorých bol stavebný úrad podľa $ 39 stavebného zákona povinný

rozhodnúť.

Podľa $ 39 ods. 1 stavebného zákona v územnom rozhodnutí stavebný úrad vymedzi uzemie
na navľhovaný účela uľčípodmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti, najmä súlad
s ciel'mi a zámermi územnéhoplánovania' starostlivosť o Životné prostredie a rozhodne sa
o námietkach účastníkovkonania.

K uplatnen;im pripomienkam boli predloŽené stanoviská:

-

Stanovisko navrhovateľa, Slovenskej správy ciest IVSC Bratislava k vyjadreniu Ing.
Beneša pod č. SSC/3860/2020/6|5ll3494l zo día30.10.2020, doručenédňa 03.1I.2020,

-

stanovisko okĺesnéhoúradu Šaľa,odboru cestnej dopravy apozemných komunikácií
k pripomienkam Ing. Beneša pod č. oU-SA-oCDPzu2020l001521-045 zo dňa
09.l I .2020, doručený dňa 23.1 I .2020 s prílohami
- stanovisko č. OU-SA -oCDPzu 2020 / 00 l 527 -03 5 zo dňa 08.09 .2020,
- oprava záväzného stanoviska č' OU-SA-OCDPIí20191004657-ZS-SK, vydaná pod č.
oU- SA-oCDPzu20zO / 00 l 527 -0ZSI zo dňa 0ó. 1 1'2020,
- opľava chyby v rozhodnutí č. OU-SA-oCDPzu20l9l006633-R zo dňa l8.09.2019,
vydaná pod č. OU-SA-OCDPK/2020/00I527-oRI zo dňa 06.II.2020.
:

V predloŽenÝch pripomienkach
V

Ine. Amáda Beneša ie uvedené:

súvislosti s oznámením o začatíkonania o zmene územného ľozhodnutia č.
zo dňa 28.08' 2020, ako účastníkkonania podávam nasledovné

34964/2020/SU/3331
stanovisko:

t.

Vrozhodnuil MŽP sR č. 9074/20t7-I.7/dj-R zo dňa 9'I.2018 oZmene navľhovanej
činnosti boĺa pre objeh 104-02 odsúhlasená zmena na stykovú lcrižovatku aztoho
vyplyvajúce zmeny v súvisiacich objektoch stavby. V zmysle uvedeného rozhodnutia
o zmene navrhovanej činnosti bolo následne vydané rozhodnutie o zmene územného
rozhodnutia č. ]1034/20l8/SU/2l79 zo dňa 2].06,20]8, ktoré sa ýkalo zmien, olcrem
iného aj v objektoch ]04-00, 2]4-00, 503-00, 510-00, 514-00, 604-00, 615-00, 656-00
a 705-00. Vzhľadom na skutočnost', že predmetná činnost' (stavba) bola predmetom
posudzovania jej vplyvu na ŽP v zmysĺe zákona č' 24/2006 Z'z. a záľoveň aj navrhovaná
Zmena činnosti (stavby) zroku 20I7 boĺa predmetom posudzovania v zist'ovacom konaní,
musí byt'predmetom zist'ovacieho konania/posudzovania v zmysle $ 18 zákona č. 24/2006
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Z.z. aj navrhovaná zmena činnosti (stavby), ktorá je predmetom súčasnéhoncivľhu na
Zmenu iĺzemného rozhodnutia. Územné konanie na Zmenu územnéhorozhodnutia môže
nasledovat' až po ukončenízist'ovacieho/posudzovacieho konania navrhovanej zmeny
v zmysĺe zákona č. 21/2006 Z.z' Do uvedeného posúdenia je nutné zaradit' všetĺql objekty,
u ktorých dochádza k zmene, všetlĺynové objekty, resp. objekty, ktoré sa navrhovanou
Zmenou stanú neaktuáĺne. olcrem návrhu uvedených objektov sú to napľ. objekty 2]4-00,
503-00, 604-00, 615-00, 656-00, 635-00, 636-00, 705-00,...
Stanovisko SSC IVSC Bratislava:
Ing. Beneš podáva vyjadrenie ako účastníkkonania. Podl'a nás účastníkomkonania nie je'
nakoľko:
- nie je majiteľom žiadneho dotknutého pozemku ani Žiadneho susedného pozemku stavby
v k.ú. Dlhá nad Váhom, Šaľa($ 34 ods. 2 stavebného zákona)'
- nebol účastníkomv zist'ovacom konaní a posudzovaní vplyvov na ŽP podľa zákona č.
l27ll994 Z.z., ktoľéprebiehali vroku 2006 - 2007 aboli ukončenéZáverečĺým
stanoviskom uŽp sn č.758lO7-3.4lml zo dfia27 .7.2007,
- v zist'ovacom konaní o Zmene navrhovanej činnosti podl'a zákonač.2412006 Z.z.kZmene
navľhovanej činnosti - stavbe ,'Cesta I/75 Šaľa- obchvat" neuplatnil pripomienky ($ 34
ods. 1 stavebného zákona)

Kbodu

1:

Zmenou typu kriŽovatky stavebného objektu IO4-02 Vetva B - Upľava c. IIl573 sú
dotknuté objekty 510-00 Úp.aua tlakovej kanalizácie Dlhá nad Váhom - Veča a 514-00
PreloŽka vodovodu v lrrl 0,220 vetvy B. V oboch prípadoch ide o skĺátenie aizuy
preloŽiek, nakoľko Zmenou priesečnej kriŽovatky na okľuŽnúnie je potrebné rozšírenie
objektu 214-00 Rekonštrukcia mosta na ceste IIl573. Most ostáva vpôvodných
parametroch. Zmeny v riešeníobjektov neprinášajúZmeny, ktoré by nebezpečne ohľozili
stavbu - navrhovanú činnost'.
Stanovisko okresného úradu Šaľa,odboru cestnei dopľavy a pozemných komunikácií:
Cestný správny orgán vydal dňa 08.09.2020 stanovisko č. OU-SA-OCDPIí 2020/001527-035
k pľedmetnej stavbe a k zmene časti územnéhorozhodnutia. Toto stanovisko malo byt'
prílohou k danému konaniu.
Pripomienka č. l - netýka sa pôsobnosti a kompetencie cestného správneho orgánu, nakoľko
sa týka posudzovania navrhovanej činnosti v zmysle Zákona č. 2412006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na Životné prostľedie ao zmene a doplnení niektoých zákonov.
Stanovisko stavebného úradu:

K pľedmetnej stavbe bolo vydane záverečnéstanovisko Ministerstva Životného pľostredia
Slovenskej republiky pod č. 756l07-3.4lml zo dňa 27'07'2007 oposudzovaní vplyvov
na Životné prostredie. Pre navrhovanú líniovústavbu následne došlo k zmene stavebných
objektov, ktoré boli zahľnutédo oznámenia o zmene navľhovanej činnosti stavby ,,CestaI/75
Šaľa_ obchvat". Ministeľstvo Životného pľostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia
a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na Životné prostredie v Bratislave
(EIA)' vydalo vzisťovacom konaní rozhodnutie pod č. 9074l20I7-l.7/dj-R Zo dňa
09.01.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15'02.2018 a podľa ktoľého zmena
navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na Životné prostredie a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov v znení neskoľších
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predpisov (ďalej |en,,zákon o posudzovaní vplyvov").

Predmetom tohto konania je riešenie kriŽovatky - prepojenie obchvatu a cesty IU573'
V pôvodnej dokumentácii bola navľhnutá priesečná l<ižovatka, z dôvodu pripojenia
individuálnej býovej výstavby Zajaréie (štvrtá vetva kriŽovatky) bola predmetná kriŽovatka
zmenená na okruŽnú kľiŽovatku. Ide o stavbu, ktoľá je opľoti času posudzovania v inej
časovej a podrobnostnej úľovnia preto sa na tieto stavebné objekty hľadí ako na súčast'
celku. Jedná sa o činnost', ktorá svojim charakterom nemá žiadny dosah na predmet pôvodnej
navrhovanej činnosti a nepľedstavuj e iný zásah do prírodného prostredia alebo do krajiny.

Podľa $ 140c ods. 1 stavebného zákona ak sa pre začatie územného, stavebného alebo
kolaudačnéhokonania vyžaduje ako jeden z podkladov pre jeho začatie ľozhodnutie podľa
osobitného pľedpisu (napľ. zákon č. 2412006 Z.z.), je takéto ľozhodnutie použitel'né ako
podklad v každom z tychto konaní tykajúcom sa toho istého využitia územia alebo tej
istej stavby, ak v niektoľom návrhu na začatie tohto konania nedôjde k zmene v predmete
konania V porovnaní s pľedmetom zist'ovacieho konania alebo posudzovania vplyvov na
živ otné pľo stľedie podľa o sobitného predpi su'

Podľa $ 37 ods' I zákona č. 2412006 Z.z. výsledkom posudzovania vplyvov navrhovanej
činnosti alebo jej Zmeny je záverečné stanovisko, ktoľé je zánäzné pre ďalšie povol'ovacie
konanie.
Podľa $ 140c ods. 2 stavebného zákona ak ide o stavbu alebo ich Zmenu' ku ktorým bolo
vydané podľa osobitného predpisu záverečnéstanovisko alebo rozhodnutie vydané
v zisťovacom konaní, stavebný úrad zašle príslušnémuorgánu návľh na začatie územného
konania, stavebného konania alebo kolaudačného konania, ktoý obsahuje písomné
vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených vrozhodnutí vydanom
v zist'ovacom konaní alebo v záverečnom stanovisku, projektovú dokumentáciu, ak je
súčast'ounávľhu, spoločne s oznámením o začati územnéhokonania, stavebného alebo

kolaudačného konania. Písomnévyhodnotenie pripomienok zabezpečuje ten' ktorého podnetu
sa začalo niektoré z uvedených konaní.

Stavebný úrad v zmysle vyššieuvedeného ustanovenia stavebného zákona požiadal
Ministerstvo Životného pľostľedia SR ako dotknutý orgán zzmysle $ 38 ods. 4 zákona č.
24/2006 Z.z. o záväznéstanovisko s uvedenými prílohami, na základe čoho Ministeľstvo ŽP
SR vydalo poŽadované stanovisko k predmetnému návrhu na Zmenu časti územného

rozhodnutia, tyrnto stavebný úrad pripomienke Ing Beneša vyhovel.

Stavebný úľadvymedzil okruh účastníkovkonania podľa ust. $ 34 stavebného zákona,
v zmysle ktorého je účastníkomkonania navrhovateľ, obec ak nie je stavebným úradom
príslušným na územnékonanie, ten komu toto postavenie vypl;ýva z osobitných predpisov a
pľávnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo
stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vľátane bytov, môŽu byt' rozhodnutím
priamo dotknuté. Stavebný úrad v určeníokruhu účastníkovkonania vychádzal z pôvodne
vydaného územnéhorozhodnutia a povolen ia zmeny územnéhoľozhodnuti a.

2.

Navrhovateľom v konaní predloženézávcjzné stanovisko OU-SA-OCDPI(/2019/004657ZS-SK zo dňa l0.5.20]8 (?), pričom sa jedná asi o preklep a má byt'zo dňa 10.5.20I9, je
závĺjzné stanovisko vydané kstavebnému konaniu, čo jednoznačne vyplyva zjeho obsahu.
Vzhľadom na skutočnosť,že územnékonanie predchádza stavebnému konaniu, nie je toto
závcjzné stanovisko možnépoužiťk tomuto územnémukonaniu. Z uvedeného dôvodu
namietam akceptáciu uvedeného stanoviska v konaní.
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Stanovisko SSC IVSC Bratislava:

K bodu 2:
KeďŽe uzemne ľozhodnutie predchádza vydaniu stavebného povolenia, záväzné
stanovisko súhlas okľesného úľaduv Šali,odboru cestnej dopravy a pozemných
komunikácií (ďalej oU ŠeOCDPK) k stavebnému povoleniu moŽno pouŽiť aj

pľe územnékonanie.

odboru

a

stanovisko cestného správneho orgánu č. OU-SA-OCDPIí20|9/004657v dátume vydania (na stanovisku je uvedený
vydania
l0'05.20l8).
Toto
stanovisko bolo priloŽené do tohto konania
nesprávny dátum
navrhovateľom. Akceptácia tohto stanoviska vtomto konaní ponechávame plne na posúdení
stavebnému úradu mesta Šaľa.Cestný správny orgán vydal dňa 06.11.2O2O pod č. OU-SAoCDPK/2020l00l527-oZS-1 opraw tohto stanoviska a toto stanovisko oznámi
navrhovatel'ovi.
Pripomienka č. 2

-

ZS-SK zo dňa 10.5.2019 obsahuje chybu

Stanovisko stavebného úľadu:

Nakoľko okresný úrad Šaľa,odbor cestnej dopravy apozemných komunikácií pod č. oUSA-OCDPK/2020I00I527-035 zo dňa 08.09.2020 vydal k pľedmetnej stavbe a k zmene časti
územného ľozhodnutia závázné stanovisko, stavebný úrad v tomto konaní o zmene časti
územného rozhodnutia akceptoval toto stanovisko, nie navľhovateľom predloŽené stanovisko,
ktoré bolo vydané pľe stavebné konanie prebiehajúce na špeciálnom stavebnom úľadeokľesnom úrade Nitľa, odboľ cestnej dopravy apozemných komunikácií.

okľesný úrad Šaľa,odbor CDaPK zároveí pod č. oU-SA-oCDPzu2O2O/0Ol527-)ZSI zo
dňa 06.lI.2020 vydal opraw svojho závdzného stanoviska č. oU-SA-oCDPK/20l9l004657ZS-SK, kde uviedol spľávny dátum vydania 10.05.2019, ztoho dôvodu stavebný úrad na
základe uvedených skutočností vyhovel tejto námietke.

3'

Rozhodnutí OU-SA-ODCPI</20L9/006633-R zo
dňa ]8.9.20]9 sa vbode 4. pripojenie vetiev olcružnej lcrižovatky objektu ]04-02 ako
dotknltté parceĺy uvádzajú parc. č. 6208/7, 6209, 6208' Parcela č. 6208 však neexistuje!
Zároveň v odôvodnení na str. 4 sa uvedená parcela uvódza opakovane, pričomje zároveň
uvedené: ,,katastrálnych územíobcí Kráľová nad Vóhom, Dlhó nad Váhom a Král'ová
nad Vóhom a mesta Šaľa"Uvedené rozhodnutie sa však katastrálneho územia Kráľová
nad Váhom vôbec netýka a katastrálne územia Trnovec nad Váhom a Jatov, ktorých sa
rozhodnutie ýka v ňom uvedené nie sú! Zuvedeného dôvodu namietam obsah uvedeného
V navrhovateľom v konaní predloženom

rozhodnutia.

Stanovisko SSC IVSC Bratislava:

K bodu 3:
Kpripomienke, že vľozhodnutí OU-SA-OCDPK/20|9l006633-R zo dňa I8.9'20I9
o povolení na pripojenie nových komunikácií na cesty II. a III. tľiedy je uvedená jedna
neexistujúca parcela č. 6208, uvádzame, že ide o pľepisovú chybu (vypadlo podlomenie
paľcely). Spľávne má byt uvedené čísloparcely 6208/5. Všetky pozemky na ceste II/573
na ktoľé sa vetvy okruŽnej kriŽovatky obj' 104-02 pľipájajú, tj. pozemky paľc. č' 6208/5,
620817 a 6209 v k.ú' Šal'asú vo vlastníctve Slovenskej ľepubliky, v správe Slovenskej
správy ciest

(LV

8808).
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Rozhodnutie

o

povolení pripojenia

na cesty II. a III. triedy č. OU-SA-

OCDPK/20191006633-R zo dňa |8.9.2019 bolo vydané nielen na objekt 104-02, ale aj na
iné objekty, ktoľésa budú pnpájať na cesty II. a III' triedy. Preto sú v rozhodnutí oU ŠA
OCDPK správne uvedené všetky dotknuté katastľálne uzemia'
Stanovisko okľesného úľaduŠaľa.odboru cestnej dopľav]ĺa pozemných komunikácií:

Pripomienkač'3 a4 -v rozhodnutí oU-SA-oCDPzu20l9/006633-R zo dňa l8'09'2019 bola
vykonaná administratívna chyba _ uvedená neexistujúca parce|a a v odôvodnení bolo
nesprávne uvedené katastrálne uzemie Kľáľová nad Váhom dvakľát (namiesto Trnovec nad
Váhom a Trnovec nad Váhom - Homý Jatov). Cestný správny orgán vydal dňa 06.1l.2020
pod č. oU-SA-oCDPzu2020l001527-oR1 opľaw rozhodnutia aoznámi ju navrhovateľovi.
Rozhodnutie o pľipojenísa týka parciel vlastníka _ Slovenskej spľávy ciest a pnpája objekt
104-02 na cestu č.IIl573. V čase vydania rozhodnutia tento objekt pripojenia 104-02 na cestu
č' IIl573 bol vysporiadaný a vo vlastníctve navrhovateľa _ Slovenskej správy ciest
ao

pozemkoch spoločnosti Zajarčie s.ľ.o. nepojednáva resp. neboli predmetom konania.

Stanovisko stavebného úradu:

Stavebný úrad sa stotoŽňuje s vyjadľením Slovenskej spľávy ciest Bratislava, takisto
s vyjadrením okľesného úľaduŠaľa'odboľ CDaPK, spľávne má bý uvedená paľcela č.
6208/5, ktorá spolu sparcelami č. 620817 a6209 vk'ú. Šaľaje vo vlastníctve Slovenskej
republiky' v správe Slovenskej spľávy ciest Bratislava (evidovaná na liste vlastníctva č.
8808).

okľesný úľadŠal'a,odbor CDaPK pod č. oU-SA-oCDPzu2O2O/001527-oRl zo dňa
06.1l.2020 vydal opravu chyby ľozhodnutia č' oU-SA-oCDPK/20l9l006633-R zo dňa
18.09.2019, týmto námietke bolo vyhovené.

4.

Zoznam parciel uvedený v horeuvedenom rozhodnutí )U-SA-)CDPK/20]9/006633-R zo
dňa ]8.9.2019 pre objekt ]04-02 a Zoznam parciel uvedený v prílohe č' 4 návrhu
navrhovateľa nie je navzájom v súlade, pričom zároveň pripojenie objektu I04-02 sa týka
aj parciel vo vlastníctve spoločnostt Zajarčie s.ľ.o' Správny orgán, oU Šaľa,)CDPK
však v horeuvedenom rozhodnutí konštatuje; ,,Žiadateľ má vlastníclcy vzt'ah kpozemkom
pripojovaných nehnuteľnostína cesty II. aIII. triedy". Zuvedených dôvodov namietam
ob s ah uv e deného r o zhodnut i a.

Stanovisko SSC IVSC Bľatislava:

K bodu 4:
V ľozhodnutí o pripojení č. OU-SA-OCDPK/2019/006633-R

zo dňa I8.9.20I9

sú

uvedené a vlastníctvo pozemkov sa uvádza len na pozemky ciest II. a III. tľiedy. Logicky
tam pozemky spoločnosti Zajarčie nepatria, nakol'ko cesta II/573 neleži na pozemkoch
Zajarčia. Pozemky pod plochou kriŽovatky budú vysporiadané po získaníúzemného
ľozhodnutia. Námietka Ing. Beneša je bezpredmetná.

Stanovisko Okľesného úradu Šaľa.odboru cestnej dopľavy a pozemných komunikácií:
Rozhodnutie o pripojení sa týka paľciel vlastníka _ Slovenskej správy ciest a pripája objekt
104-02 na cestu č.IU573. V čase vydania ľozhodnutia tento objekt pľipojenia 104-02 na cestu
č' lIl573 bol vysporiadaný a vo vlastníctve navľhovateľa - Slovenskej správy ciest
a o pozemkoch spoločĺostiZajatčie s.r.o. nepojednáva resp. neboli pľedmetom konania.
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Stanovisko stavebného úradu:
Stavebný úľadsa stotoŽňuje s názorom navrhovatel'a - SSC Bratislava a okľesnéhoúradu
Šaľa,odbor CDaPK, pozemky uvádzane v rozhodnutí sú pozemky, na ktoých sa nachádza
cesta II/573, pozemky vo vlastníctve Zajarčie s.ľ.o. neboli predmetom konania vedeného
na okresnom úrade Šaľa.

V prípade, ak ide o konanie týkajúce sa líniovej stavby, v zmysle $ 3 ods. 2 a $ 4ods. 1 písm.
c) Vyhlášky č. 45312000 Z'z. Ministeľstva životnéhoprostľedia SR, ktoľou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona, v návľhu na vydanie územnéhoľozhodnutia
a v územnom rozhodnutí sa uvedie iba opis uzemia, nie druhy a parcelné číslapozemkov
podľa katastra nehnutel'ností. Navrhovatel'om predloŽená príloha č. 4 k návrhu na vydanie
rozhodnutia Zmeny časti územného rozhodnutia rná len informatívny charakter. Na základe
uvedených skutočností stavebný úľadtúto námietku zamietol.

5.

Realizťicia samotného pľepojenia obchvatu S cestou II/573 medzi Dlhou nad Váhom a m'č.
Veča (t.j' privádzača, objekt I04-0] a krtlhovej lĺrižovatlcy,objekt I04-02) je podľa môjho
názoru neodôvodnená, zbytočná a nerentabiĺná z nasĺedovných dôvodov:
a) Veľkó čast'premávlcy z navrhovaného IBV Zajarčie bude smerovat'do mesta Šaľa,čiže
na križovatke ,,Zajaľčie'' vpravo cez m.č. Veča.
b) Pľemávka z navrhovaného IBV Zajarčie s cieľom Galanta, Sered', Trnava, Bratislava
bude smerovať vľavo cez obec Dlhá nad Vóhom z dôvodu lcľaĺšejtrasy a prechodu iba
jednou lĺrižovatkoupľi samotnom Zajarčí'Táto pľemávka z titulu budúcej výstavby
IBV bude prevažne osobná a tú nemožno dopľavným značenímvylúčit'z obce Dlhá
nad Váhom na obchvat'
c) Iba čast' premávlcy z navľhovaného IBV Zajarčie s cieľom Nitra a Nové Zámlql bude
smerovať cez samotný privádzač na obchvat. Rozsah tejto pľemávlĺybude však
minimálny, resp. aj táto bude z časti smerovat'cez m.č. Veča a cez Nitriansku ulicu na
obchvat. Zároveň aj táto premávka bude z veľkej časti osobná a tú nemožno
dopravným značenímvyĺúčit'zm.č. Veča na obchvat.
d) osobná premávka Zo smeru Gaĺanta, Sered', Tľnava, Bratislava s cieľom DIhá nad
Váhom, Zajarčie, Veča, Šaľa,Diakovce, Wčany (juh) bude smerovat'cez Dlhú nad
Váhom a Veču z dôvodu tľatšej trasy a hľavnej cesry. Ďalej bude smerovat' cez most
cez Váh Cl centľum mesta na juh. V prípade nákladnej dopravy, bude z titulu
prípadnéhonasmerovclnia takejto dopravy s cieľom juh $aľa, Diakovce, Wčany) na
obchvat Dlhej nad Váhom a na plcÍnovaný privádzač, nebezpečná navrhovaná styková
lĺrižovatkaobchvatu a privódzača. Zároveň takto vedená nákladná premávka by
prechádzala ďalšou lľižovatkoupri Zajaľčía d'alej obytnou ulicou Veča-Dlhoveská.
Na presmerovanie nákladnej dopravy zo smeru Galanta, Sered', Trnava, Bratislava
smeľujúcej na juh mci slúžit'lcľuhoválcrižovatka obchvatu acesty III/1368 (50811)
smerom z Dusla, ktorá túto dopravu pľivedie na hlavnú dopľavnútepnu m.č. Veča, na
ulicu Nitľiansku, ktorá má pľimeľanéparametre.
e) Premávka Zo smeru Nitra a Nové ZámtE s cieľom juh $aľa, Diakovce, Wčany) bude
smerovat'cez cestu III/I368 z Dusla, cez Veču-Nitrianska, cez most cez Váh a centrum
mesta, nakoľko navrhovaný obchvat nerteši presmerovanie dopravy zo seveľu
avýchodu na juh a juhozápad a spĺit'. Táto nezanedbateľnó čast' tľanzitnej dopravy
cez mesto Šaľa,bude nad'alej zat'ažovat'mesto.
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Cez samotný privódzač bude smeľovať teda iba časťpremávky Z Nitľy a Nových
Zómkov S cieľom v navrhovanom IBV Zajarčie a sptiť. Pritom, nakol'ko IBV Zajarčie
je uzavretá/nepriebežná ĺokalita (akoby slepá ulica) bude rozsah premávky do a z tejto
ĺokality relatĺvne malý a z veľkej časti pôjde o osobnú dopravu' (olcrem obdobia
výstavby uvedenej lokality). Z uvedeného dôvodu bude využitie privádzača minimálne.
g) Navrhovaný privádzač (a žiaľani obchvat) vôbec neodbľemení uzlový bod: kruhový
objazd Veča-TESCo, most cez Vah a ani centrum mesto, nakoľko všetka premávka zo
smerov Sered', Trnava, Bratislava, Nitra a Nové Zámfu smeľujúca na juh sa zlieva

h)

v tomto uzlovom bode a polcračuje cez most a centrum mesta, ako už bolo uvedené'

Vylúčenietranzitnej nákĺadnej dopravy z obce Dlhá nad Váhom, prípadne VečaDlhoveská je vecou dopravného značenia a nie navrhovaného privádzača. Navyše
z a do IBV Zajarčie nebude Smerovat' takmer žiadna nákladná doprava (mimo
obdobia výstavby)'
i) Styková lcrižovatka obchvatu a privádzača bude zbytočne spomaľovat' premávku na
obchvate aj preto, že v úseku obchvatu dlhom cca 4 km budú tri lcrižovatley (ĺuhová
nad Dlhou nad Váhom S cestou II/573, styková s privádzačom kZajarčiu alcruhová
s cestou III/I368 na Duslo), ktoľých cieľ bude Šaľa'
j) Styková lvižovatka bude pľedstavovat'zvýšenéľiziko nehodovosti aj z dôvodu, že bude
pripojenó na obchvat tesne za mostom cez tok Zajarčie, čo neprospeje jej
prehľadnosti. Zároveň v prípade smerovania nákĺadnej dopľavy na a z privádzača,
bude musiet'byť značne obmedzená ľýchlost'na obchvate v úseku tejto lcrižovatlĺy.
k) Vybudovanie privádzača pľedstavuje zbytočný zábeľ ornej pôdy najvyššej kvality.
l) S vybudovaním privádzača je zároveň nutné vybudovat' protihlukové steny z dôvodu
b ĺízkos ti intľav il ánu.
m) Vybudovanie pľivádzača si žiada ďalšie vynútené investície (cruhovú lcľižovatku
Zajarčie, prekládky IS, pridružené objekty).
n) Bez privádzača by bola križovatka pri Zajarčíjednoduchó styková v tvare T.
o) Privádzač rozdelí chotáľ a poľovný revír na ďalšie menšie časti, zabróni migrácii
zveri a poľovantu v tejto oblasti.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti je výstavba pľivádzača, ktorý bude slúžit'tahner výlučne
iba cieľovej osobnej dopľave do relatívne malej lokality IBV, ktorá je iba v štádiu zámeru
a ktorá nie je vynútenou investíciou, neodôvodnená, nerentabilná a predstavuje zbytočné
navýš enie inv e s t ičných nákladov s tavby s amotné ho ob chvatu'

Stanovisko SSC IVSC Bratislava:

K bodu 5:
V bode 5. Ing. Beneš zdôvodňuje svoj názor, že prepojenie obchvatu
5,1 obchvatu je zbýočnéa neľentabilne.

s cestou IIl573 v km cca

odpoveď:
Požiadavka na prepojenie obchvatu s cestou IIl573 medzi obcou Dlhá nad Váhom a Šaľamiestna časťVeča bola vznesená už od začiatku projektových prác na dokumentácii pre
inemné rozhodnutie a opakovane pľedkl adaná v priebehu ďalšej prípravy. okrem obce Dlhá
nad Váhom aj mestom Šaľa.Nikdy ju nik nespochybnil, naopak, iba sa spľesňovala poloha
prepojenia (posun na hranici katastrov) a naposledy tvar kľiŽovatky na ceste IU573.
Stanovisko Okľesného úľaduŠaľa.odboru cestnej dopľavy a pozemných komunikácií:
Pripomienka č. 5 - bez vy'jadrenia cestného spľávneho orgánu.
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Pôvodné stanovisko

č. OU-SA-OCDPK/20201001527-035

ľozhodnutia je v platnosti pre toto konanie.

k

zmene časti územného

Stanovisko stavebného úradu:

Stavebný úľadsa stotoŽňuje s názoľom Slovenskej správy ciest Bratislava, navrhovaný
projekt Cesta Il75 Šaľa_ obchvat svojím technickým riešenímvýznamne pľispieva
ku zvýšeniu kvality dopravy zniženimjej hustoty, zvýšenímcestovnej rýchlosti a bezpečnosti
uŽívatel'ov na predmetnom úseku cestnej siete. Dopravná situácia v záujmovom územíje
neúnosná, obyvatelia očakávajú od výstavby obchvatu zlepšenie podmienok na bezpečnú

kvalitnú dopravu na komunikáciách príslušnýchobcí a miest.
Zmena časti územného ľozhodnutia je povolením zmien vyvolaných v priebehu prípravy
dokumentácie na stavebné povolenie na zák|ade podmienok pôvodného územného
rozhodnutia, ktoýni sa doplňa a spresňuje uŽ vydane a právoplatné územnérozhodnutie pod
č. 404312010-3 zo dňa 26.01.201l, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa
03.03'201 l, ako aj povolenie Zmeny vydané ľozhodnutím pod č. 1l034/20l8lsul2178 zo dňa
2|.06.2018, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 08.l0.2018.
Povolenie zmien je neoddeliteľnou súčast'oupôvodných ľozhodnutí a ostatné podmienky
uvedené v nich ostávajú v platnosti.
a

Poučenie o odvolaní:

Podľa $ 53 a nasl. zákona č. 7I/1967 Zb. o spľávnom konaní (správny poriadok) v zneni
neskoršíchpľedpisov, proti tomuto ľozhodnutiu moŽno podat' odvolanie (riadny opľavný
prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
odvolanie sa podáva na mesto Šaľa- Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice č.7, g27 15 Šaľa
odvolacím orgánom je okľesný úľadNitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

Podľa $ 140c ods. 8 stavebného zákona proti tomuto rozhodnutiu má pľávo podat'odvolanie
aj ten, kto nebol účastníkomkonania, ale len v ľozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia
s obsahom rozhodnutia podľa osobitného predpisu. Podľa $ 140c ods' 9 stavebného zákonaje
odvolanie moŽne podat'v lehote 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia.
Rozhodnutie

je po vyčeľpaníriadnych opravných pľostriedkov preskúmateľnéspľávnym

súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č:. 16212015 Z.z.).

Poplatok:
Navľhovateľ je oslobodený od zaplatenia spľávneho poplatku podľa Položky 59 zákona č.
l45ll995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni neskorších predpisov.
Toto ľozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa $ 42 ods. 2 stavebného zákona a musí
byt'vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľaa obcí Dlhá nad Váhom, Kĺáľová
nad Váhom, Trnovec nad Váhom a časťobce Hoľný Jatov a tiež na internetovej stľánke
uvedených obcí, prípadne aj in1ým vhodným spôsobom vzmysle $ 3 ods. 5 Zb. o spľávnom
konaní (správny poľiadok) v znení neskorších predpisov. Za deň doručenia sa pokladá
posledný (15.) deň tejto lehoty.
Vyvesenie rozhodnutia oznámi funajší stavebný úrad aj na centľálnej úľadnejelektronickej
tabuli (,,CEUT") na poľtáli www.slovensko.sk' v časti ,'Elektronická úradná tabuľa".
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Podl'a $ 42 ods' ó stavebného zákona uzemne ľozhodnutie o umiestnení stavby alebo územné
rozhodnutie o vyuŽití uzemia, ktoré sa týka územia, vo vzťahu ku ktorému sa uskutočnilo
posudzovanie vplyvov alebo zist'ovacie konanie podľa osobitného predpisu, zverejni stavebný
úľadbezodkladne na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle. Ak zveľejnenie
na webovom sídle nie je možne, zverejni ho stavebný úľadlen na úľadnejtabuli. Rozhodnutie
musí bý' zverejnené odo dňa jeho vydania aŽ do nadobudnutia jeho právoplatnosti'
Pečiatka a podpis orgánu, ktoý potvľdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia:

Pľíloha: Situácia dotknutého lúzemia

Doľučísa:
účastníkomkonania verejnou vyhláškou

1'
2.
3.
4.
5.
6.

Slovenská správa ciest, Miletičova 19,820 05 Bľatislava
Slovenská spľáva ciest, IVSC, Miletičova 19,820 05 Bratislava
Mesto Šaľa,Nám. Sv. Trojice,927 l5 Šal'a
obec Dlhá nad Váhom ,927 05 Šaľa5 Dlhá nad Váhom č. 225 + 2 x veľejná vyhláška
obec Kľáľová nad Váhom, 925 9l Kľáľová nad Váhom č. 71 + 2 xverejnávyhláška
obec Trnovec nad Váhom, Ul. Hlavná č,. 587,925 7l Tľnovec nad Váhom + 2 x verejná
vyhláška
7 . Zajarčie, s.ľ.o.' Trnavská cesta 50, 82I 02 Bľatislava
8. Slovenský pozemkový fond, Búdkova č. 36, 817 47 Bratislava
9. Zainteresovaná veľejnosť podľa ust. $ 24, s 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na Životné pľostľedie a o Zmene a doplnení niektoých zäkonov v zneni
neskorších pľedpisov
l0. ostatným účastníkomkonania a vlastníkom susedných pozemkov a stavieb - znilmym a
neznámym právnickým osobám aýzickým osobám' ktoých vlastnícke alebo iné práva
k pozemkom alebo k stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vľátane bytov
môŽu bý rozhodnutím priamo dotknuté
Mesto Šaľa'úľadná tabuľa _ zverejnenie po dobu 15 dní
Mesto Šaľa- www'sala.sk _ zveľejnenie po dobu 15 dní
Dlhá nad Váhom, úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní
Dlhá nad Váhom - www.dlhanadvahom.eu _ zverejnenie po dobu 15 dní

Kráľová nad Váhom, úradná tabuľa _ zverejnenie po dobu 15 dní
Kľáľová nad Váhom - www'kralovanadvahom.sk _ zveľejnenie po dobu 15 dní
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Tmovec nad Váhom, uradná tabul'a _ Zverejnenie po dobu l5 dní
Trnovec nad Váhom - www.trnovecnadvahom.sk -zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutym orgánom jednotlivo

l'

Ministerstvo Životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúral,8l0 05 Bratislava 1,
812 35 Bratislava, odbor posudzovania vplyvov na Životné pľostľedie
12. Okresný úľadNitra, odbor cestnej dopravy apozemných komunikácií (CD a PK),
Štefanikov a tr. 69,949 01 Nitra
l3' okľesný urad Šaľa,odbor CD a PK, Hlavná 2ll,g27 01 Šaľa
l4. Nitriansky samosprávĺy kľaj, Rázusova2A,949 01 Nitľa
15. Nitriansky samosprávĺy kĺaj, odbor cestnej dopravy apozemných komunikácií,
Rázusova 2A,949 0l Nitľa
ló. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Nám. slobody ó' P.o'BoX č.
100, 810 05 Bratislava
17. Regionálna správa aúdržbaciestNitľa a.s., Štúrova37l|47,949 0l Nitra
18. Regionálna spľáva aúdržbaciest Nitra, a. s., Stredisko správy aúdržbyNové Zámky,
Bešeňovská cesta č.2,940 92 Nové Zámky
19. MV SR, oR PZ v Šali,okľesný dopravný inšpektorát, Staničná é.23,927 01 Šaľa
20. Kĺajskériaditeľstvo hasič. azácIr. zboru v Nitre, Dolnočermánska 64,949 l1 Nitľa
2l. Okľesnériaditeľstvohasič.azácIt.zboruvNitre,Dolnočermánska64,949 ll Nitľa
22. I{rajské riaditeľstvo polic. zboru v Nitľe, Piesková 32, P.o.Box 73/C,949 01 Nitra
23. Region álny urad veľejnéhozdravotnictva Nitra, Štef;ĺnikova 58,949 63 Nitľa
24. Kľajský pamiatkový urad, Nám. Jána Pavla IL 8,949 01 Nitľa
25. Ministerstvo obľany SR, Spľáva nehn. majetku a výst., Kutuzovova8,832 47 Bratis|ava
26. okĺesný úrad Šal'a, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 211,927 01 Šaľa
27' okľesný irad Šaľa,odboľ starostlivosti o životnéprostľedie, Hlavná 2ll, g27 0l Šaľa
28. okľesný úrad Šaľa,odboľ krízovéhoriadenia, Hlavná 2ll,g27 01 Šaľa
28. MsU Šaľa'refeľát dopravy a technických činností
29. MsU Šaľa,ľefeľát investičných činností
30. Západoslovenská distribučná, a's., Čulenova 6,816 47 Bratislava
3l. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b,825 1 1 Bratislava
32. Západoslovenská vodáľenská spol', a. s. Nitľa, oZ Ga|anta,Pázmáňa4,g27 0l Šaľa
33. Západoslovenská vodáľenská spol., a. s., NábreŽie zahydrocentľálou 4,949 01 Nitra
34. Slovak Telekom, a's., Bajkalská 28, 8l7 62 Bľatislava
35. Slovenské elektľáľne' a.S.' Vodné elektrárne, Trenčín,Soblahovská2,9l1 69 Trenčín
3ó' SITEL' S.r.o.' Zemplínska6,040 01 Košice
37. TELEMONT, a.s., Tmavská cesta 102, P.o.BoX č. 88, 820 09 Bratislava29
38. Michlovský spol.s r.o., Letná 79619,921 0I Piešťany
39. 02 Slovakia, s.ľ.o.' Einsteinova24,857 0l Bratislava
40. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. ľ. o.' P. o. BoX 2ló, Ševčenkova36,
851 0l Bratislava 5
4l. TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38, 821 08 Bratislava
42. Dopravný úľad,Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bľatislava
43. SLO\/NAFT, a.s., Vlčie hľdlo 1, 82412 Bľatislava
44. PROBUGAS, a's., Nám. l. mája 18, 8l1 06 Bratislava
45. EUSTREAM, a.s., Votrubova 11/A, 82l 09 Bľatislava
46' Energotel, a's., Miletičova 7,827 08 Bľatislava
47' Vodohosp. výstavba. š. p, Kaľloveská 2, P.o.BoX č.45,842 04 Bratislava
48. Hydroinvest spol. s r. o.' Smolenická 2,85l 05 Bratislava
l
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49. Železnice Slovenskej republiky, obl. riaditeľstvo Tmava, Atrakčný obvod Nové Zámky,
M. R. Štef;ínika74,940 ó5 Nové Zámky
50. Ministerstvo dopravy a výstavby, 8900 sekcia vodnej dopľavy, Námestie slobody č. 6,
810 05 Bratislava

5l. Dopravný irad.Divizia vnútľozemskej plavby, odboľ štátneho odbomého dozoru, ostrov
Sv. Alžbety 3098, 945

0l Komáľno

52. Slovenský pozemkorný fond, regionálny odbor Nové Zámky, Podzámska 9434/34A,
940 01 Nové Zá"ĺttky
53. Hydromelioľácie, š.p. Vrakunská29,825 63 Bratislava 21 1
54. Slovenský vodohosp. podnik, š. p. oZ Piešťany, Nábľ. I. Krasku 83413,921 80 Piešťany

55. Slovenský vodohosp. podnik, š. p. Spľáva povodia dolného Váhu, Dolná 16,927 01 Šal'a
56. Slovenská elektrizačná prenosová sústava,
Mlynské nivy 15880/59A,
824 84 Bratislava 26
57. NAFTA, a.s., Votrubova 1, 82I09 Bratislava

a. s.'

na vedomie:
58. Slovenská správa ciest, IVaSC Bľatislava, Miletičova 19, 820 05 Bratislava
ostatní:
59.

-

GEOCONSULT, spol.

s ľ. o. - Ing. Dušan Hestera,

k spisu

Tomášikoval}lB,821 03 Bratislava

o
*

*

*

rk

*

5

*

Mgr
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