
MESTO  N I T R A ,  Štefánikova trieda 60 
Mestský úrad v Nitre,  Ú t v a r   h l a v n é h o   a r c h i t e k t a,  

Referát dopravného urbanizmu a inžinieringu  
________________________________________________________________________________ 
Číslo: UHA-DUaI-17388/2018-002-Ing.Dá                                                                   V Nitre dňa 17.10.2018                                                                       
 
 
V e c:  „Automotive Nitra project“, SS 700 infraštruktúra, SO 711 Cesty a spevnené plochy, 

SO 717 Dopravné značenie 
            informácia o podaní žiadosti o povolenie zmeny stavby pred dokončením 

 

Stavebník: Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. so sídlom Vysoká 2/B, 816 06 Bratislava, IČO: 
48302392, (ďalej len „stavebník“), zastúpený v konaní splnomocneným zástupcom spoločnosťou 
IDO HUTNÝ PROJEKT, a.s., so sídlom Lakeside Park 01, Tomašikova 64, 831 04 Bratislava, 
IČO: 35722371,  podal dňa 03.10.2018 na Mesto Nitra ÚHA, referát DUaI, žiadosť o povolenie 
zmeny stavby pred dokončením pre stavbu (stavebného objektu - novostavby): „Automotive Nitra 
project“, súbor stavieb SS 700 infraštruktúra, v rozsahu stavebných objektov : SO 711 Cesty 
a spevnené plochy a SO 717 Dopravné značenie na pozemkoch parc. č.: 520/433, 520/574, 
520/575, 520/576, 520/452, 520/451, 520/450, 520/570, 520/569, 520/386, 520/387, 520/388, 
520/559, 520/318, katastrálne územie Dražovce a pozemkoch par. č.: 2788/2, 2727/2, 2722/2, 
2722/5, 2696, 2638, 2636, 3082/3, 3082/2, 3082/1, 3081, 3075/1, 3060, 2954, 2951, 2912, 2913, 
2914, 2915, 2916, 2936, 2776 katastrálne územie Lužianky. 
 
Dňom podania žiadosti, dňa 03.10.2018, bolo podľa § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, začaté konanie vo veci vydania povolenia 
zmeny stavby pred dokončením (§ 68 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. 

 
V zmysle § 58a stavebného zákona, novelizovaného zákonom č. 314/2014 Z.z. ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, 
zverejňujeme: 

 
1.  Kópiu žiadosti o povolenie zmeny stavby pred dokončením zo dňa 03.10.2018 (bez príloh). 
2. Na stavbu „Automotive Nitra project“ bolo vydané  dňa 04.11.2016 záverečné stanovisko číslo 

4783/2016-1.7/pl Ministerstvom životného prostredia SR, odborom posudzovania vplyvov na 
životné prostredie, so sídlom Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 18.01.2017. Uvedený dokument je prístupný na stránke: 
https://www.enviroportal.sk/de/eia/detail/automotive-nitra-project-faza-2. 

 
 
 

  Ing. arch. Eva Ligačová  
                                                                                       dočasne poverená výkonom funkcie 
                                                                                           hlavného architekta mesta Nitry 
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Zverejnením údajov stavebný úrad spĺňa povinnosť vyplývajúcu z § 58 ods. 3 stavebného zákona. 
Kópia žiadosti o povolenie zmeny stavby pred dokončením musí byť zverejnená počas trvania 
konania až do jeho právoplatného ukončenia.  
 

 

Príloha: Kópia žiadosti o vydanie povolenia 
 

Doručí sa: 
 

1. Mesto Nitra – úradná tabuľa – zverejnenie do právoplatnosti povolenia zmeny stavby pred dokončením: 
 
 

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

       
Podpis a pečiatka: ...............................              Podpis a pečiatka: ............................ 

 

 

2. Internetová stránka www.nitra.sk - zverejnenie do právoplatnosti povolenia zmeny stavby pred dokončením: 
 
 
Zverejnené dňa : ...................................                                      Ukončené dňa : ................................ 

        
Podpis a pečiatka: ...............................              Podpis a pečiatka: ............................ 

 

 


