
MESTO  N I T R A,  
Mestský úrad v Nitre, odbor   s t a v e b n é h o   p o r i a d k u 

Štefánikova trieda 60,  950 06 Nitra 
Číslo: SP 17628/2021-017-Ing.Ki                                                                                 V Nitre, dňa 08.08.2022 
 
V e c:  „Prístavba objektu urgentného príjmu a intenzívnej starostlivosti FN Nitra“  
          Nitra – Špitálska ulica, informácia o podaní žiadosti o stavebné povolenie 

 
Stavebník: Fakultná nemocnica Nitra (IČO 17 336 007) so sídlom Špitálska 60, 949 01   

Nitra  (ďalej len „stavebník“), zastúpený splnomocneným zástupcom spoločnosťou AXA      
Projekt s.r.o. so sídlom Mierové námestie 3165/5, 924 01 Galanta, podal dňa 15.12.2021 na mesto 
Nitra žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby (zmena dokončenej stavby): „Prístavba 
objektu urgentného príjmu a intenzívnej starostlivosti FN Nitra“ na Špitálskej 6 v Nitre                     
v rozsahu stavebných objektov „SO 01 – Prístavba objektu urgentného príjmu a očnej kliniky, 
SO 02 – Modernizácia časti chirurgického pavilónu, SO 03 – Objekt kyslíkovej stanice, SO 04 
– Hrubé terénne úpravy, príprava územia, SO 06 – Areálový rozvod vody, SO 11 – Rozvod 
mediplynov, SO 12 –Prípojka VN, SO 13 – Areálové NN rozvody, SO 14 – Areálové 
osvetlenie, SO 15 – Sadové a parkové úpravy, SO 17 – Trafostanica, SO 18 – Náhradný zdroj 
– dieselagregát“ a prevádzkové súbory „PS 01 –  Trafostanica, PS 02 – Náhradný zdroj – 
dieselagregát, PS 03 –Prekládka technológie kyslíkovej stanice“, ktoré sú umiestnené                       
na pozemkoch parcelné číslo registra „C“ 4530/4, 4537/1, 4537/3, 4537/7, 4537/8, 4537/9, 4537/10, 
4537/20, 4537/21, 4537/22, 4115 katastrálne územie Nitra.  
 

Dňom podania žiadosti, dňa 15.12.2021, bolo podľa § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, začaté konanie vo veci 
vydania stavebného povolenia podľa § 60 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“). 

 

V zmysle § 58a ods. 3 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, stavebný úrad zverejňuje: 

1.  Kópiu žiadosti na vydanie stavebného povolenia zo dňa 15.12.2021.  
2. Údaje o sprístupnení rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní - Účelom zmeny 

navrhovanej činnosti je výstavba a prevádzka prístavby urgentného príjmu  a očnej kliniky a 
s tým súvisiaca úprava priestorov existujúceho chirurgického pavilónu, na pozemkoch 
parcelné číslo 4537/1, 4537/2, 4537/3, 4537/7, 4537/8, 4537/9, 4537/10 katastrálne územie 
Nitra. K zmene názvu stavby na „Prístavba objektu urgentného príjmu a intenzívnej 
starostlivosti FN Nitra“ bola vydané odborná pomoc č. OU-NR-OSZP3-2022/017372-002 
zo dňa 18.03.2022. 

 Uvedený zámer posúdil Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, 
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia v zisťovacom konaní 
podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vydal rozhodnutie                           
č.: OU-NR-OSZP3-2018/8083-F36 zo dňa 01.03.2018 (právoplatné dňa 03.04.2018).   

 Uvedený dokument je prístupný na stránke: 
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/pristavba-objektu-urgentneho-prijmu-ocnej-kliniky-
rekonstrukcia-prista 

 

 

    Ing. Mária    J a n č o v i č o v á                                                                                             
                                                                 vedúca odboru stavebného poriadku 
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Zverejnením údajov stavebný úrad si plní povinnosť vyplývajúcu z § 58a ods. 3 stavebného zákona v znení 

neskorších predpisov. Kópia žiadosti o stavebné povolenie musí byť zverejnená počas trvania konania až do jeho 

právoplatného ukončenia.  

 
Príloha: Kópia žiadosti o vydanie stavebného povolenia 

 

Doručí sa: 
 

1. Mesto Nitra – úradná tabuľa – zverejnenie do právoplatnosti stavebného povolenia: 
 

 

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

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

 

2. Internetová stránka www.nitra.sk - zverejnenie do právoplatnosti stavebného povolenia: 
 
 
Zverejnené dňa : ...................................                                      Ukončené dňa : ................................ 

        
 

 

 


