
MESTO NITRA 
Mestský úrad v Nitre, odbor stavebného poriadku  

Štefánikova trieda 60, 950 06 NITRA 
Číslo: SP 8945/2021-014-Ing. Tr                                                                    V Nitre dňa 20.10.2021 
 

OZNÁMENIE 
 
Vec: Oznámenie o doplnení podkladov do spisu č. SP 8945/2021 
 
Na mesto Nitra ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v 
zmysle rozhodnutia Okresného úradu OU-NR-OVBP2-2021/033419-002 zo dňa 28.09.2021, Vám 
oznamujeme, že v predmetnom konaní o zmene stavby pred dokončením (novostavby) 
„Polyfunkčný objekt ORBIS – rekonštrukcia a dostavba“ na pozemkoch parcelné číslo „C“ 
1190/1, 1190/2, 1190/3,1190/4, 1190/5, 1190/6, 1190/7, 1191/7, 1191/8, 1191/19, 1191/20, 
1191/21, 1191/23, 1186/3, 1187/11, 1190/8, 1413/1, 1191/13 katastrálne územie Nitra (parcelné 

čísla sú uvedené podľa stavebného povolenia),vedeným na tunajšom stavebnom úrade pod číslom 
SP 8945/2021 boli stavebníkom ORBIS Nitra a.s. so sídlom Štefánikova 81, 949 01 Nitra, IČO 
52043461, v konaní zastúpený splnomocneným zástupcom: Ing. Jozef Bóňa,  BONATEAM, 
Vodná 7, 949 01 Nitra, doplnené prílohy :  

 Záväzné stanovisko §140c), Okresný úrad, odbor živoreného prostredia, č. OU-NR-OSZP3-
2021/038434-002 z 19.10.2021 

 Rozhodnutie Okresného úradu – odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-NR-OVBP2-
2021/033419-002 z 28.09.2021, právoplatné dňom 13.10.2021 

 Deklarácia dodržanie podmienok rozhodnutia, ORBIS  Nitra a.s., z dňa 14.10.2021 
 Rozhodnutia okresného úradu, odboru životného prostredia, č. : OU-NR-OSZP3-

2021/028300-021 z 24.08.2021, právoplatné dňom 29.09.2021 
 
V zmysle §33 odst.2 zákona č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok) Vám oznamujeme , 
že do podkladov rozhodnutia (predloženej PD stavby, dokladov, stanovísk a posúdení) môžete prísť 
nahliadnuť do troch dní od doručenia Oznámenia, po mailovej objednávke u vybavujúceho 
pracovníka Ing. Toriškovej č. telefónu 037 6502 131 , mail: toriskova@msunitra.sk .  
 
 

Ing. Mária Jančovičová 
vedúca odboru stavebného poriadku 

 
 
 
 
 
Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou: 
 stavebníkovi, 
 účastníkom, ktorým postavenie vyplýva zo zisťovacieho konania vedenom na Okresnom úrade 

Nitra, Odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek 
životného prostredia – EIA,  Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra:  Združenie domových samospráv, 
Rovniakova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava 
 vlastníkom dotknutých pozemkov podľa parcelných čísel: 1190/1, 1190/2, 1190/3,1190/4, 

1190/5, 1190/6, 1190/7, 1191/7, 1191/8, 1191/19, 1191/20, 1191/21, 1191/23, 1186/3, 
1187/11, 1190/8, 1413/1, 1191/13 podľa registra „C“ v kat. území Nitra  
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 a vlastníkom susedných pozemkov a najbližších stavieb podľa parcelných čísel: č. p. 1188, 

1189, 1187/2, 1186/3, 1192/3, 1191/24, 1191/4, 1191/14, 1191/10, 1191/1, 1191/13, 1413/1, 
1440/1, 1450, 1439, 1435 podľa registra „C“ v kat. území Nitra  

 
1. Mesto Nitra – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní : 

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

  
 
2. Mesto Nitra – miestna časť Staré mesto - úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní : 

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

 
 
3. Tabuľa oznamov – bytový dom Štefániková, súp. č.40          – zverejnenie po dobu 15 dní : 

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

 
 
4. Internet – stránka Mesta Nitry (www.nitra.sk) – zverejnenie po dobu 15 dní : 

 
 

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


