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MESTO  N I T R A ,  Štefánikova trieda 60 
_______________________________________________________________________________________ 
Číslo: UHA-DUaI-7172/2019-007-Ing.Dá                                                                     V Nitre dňa 27.05.2019 
  

Titl. 
G-TEKT Slovakia, s.r.o. 
Dolné hony 3 
949 01 Nitra 
__________________________________________________________________________________ 
V e c: Povolenie na predčasné užívanie stavby pred odovzdaním a prevzatím všetkých dodávok stavby 

 

R O Z H O D N U T I E  
 

Dňa 18.04.2019 podal stavebník: G-TEKT Slovakia, s.r.o., so sídlom Dolné hony 3, 949 01 Nitra, IČO: 
51 087 618 (ďalej len „stavebník“), zastúpený v konaní splnomocneným zástupcom TAKENAKA EUROPE 
GmbH, org. zložka, Havlíčkova 34, 817 02 Bratislava, IČO: 36060241, ktorý poveril zastupovaním 
spoločnosti PROMT,s.r.o., Robotnícka 1A, 036 01 Martin, na Mesto Nitra, Útvar hlavného architekta, referát 
DUaI, žiadosť na vydanie rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby aj pred odovzdaním a prevzatím 
všetkých dodávok stavby (novostavby): „G-TES PROJEKT“, v rozsahu stavebných objektov: SO 101 
Komunikácie a spevnené plochy – 1. fáza výstavby, ktorá zahŕňa jeden vjazd do areálu bez druhého vjazdu 

a bez prekládky autobusových zastávok, parcely register „C“: 1053/38, 1053/42, 1053/93, k.ú. Mlynárce; 
parcely register „C“: 814/12, 814/13, 814/182, 1258/3, k.ú. Dražovce.  
 

Pre predmetnú stavbu bolo vydané: 
- Územné rozhodnutie, vydané Mestom Nitra, Mestským úradom v Nitre, odborom stavebného poriadku, 

Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra, pod č. SP 3837/2018-014-Ing.Já, dňa 23.04.2018, právoplatné dňa 
10.05.2018 

- Stavebné povolenie, vydané Mestom Nitra, Mestským úradom v Nitre, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra, 
pod č. UHA-DUaI-8876/2018-007-Ing.Dá, dňa 18.07.2018, právoplatné dňa 09.08.2018 

- Rozhodnutie – povolenie zmeny stavby pred jej dokončením, vydané Mestom Nitra, Metským úradom v 
Nitre, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra, pod č. UHA-DUaI-20226/2018-007-Ing.Dá, dňa 14.01.2019, 
právoplatné dňa 08.02.2019 

 

Mesto Nitra ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a podľa ustanovenia § 3a 
ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), na základe predložených 
dokladov, stanovísk a posúdení, na základe výsledkov uskutočneného konania (§ 80 a § 81 ods. 4 stavebného 
zákona) a tvaromiestnej obhliadky stavby vykonanej dňa 15. mája 2019 v y d á v a  

 
r o z h o d n u t i e  

 

ktorým podľa § 83 stavebného zákona 
p o v o ľ u j e 

 
predčasné užívanie časti stavby aj pred odovzdaním a prevzatím všetkých dodávok 

 

stavby: 
„G-TES PROJEKT“ 

v rozsahu stavebných objektov:  
SO 101 Komunikácie a spevnené plochy – 1. fáza výstavby, ktorá zahŕňa jeden vjazd do areálu bez 

druhého vjazdu a bez prekládky autobusových zastávok 
 

Na pozemkoch:    parc. reg. „C“ 1053/38, 1053/42, 1053/93 
Katastrálne územie:    Mlynárce 
 

Na pozemkoch:    parc. reg. „C“ 814/12, 814/13, 814/182, 1258/3 
Katastrálne územie:    Dražovce 
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Novovzniknuté pozemky: Novostavba komunikácií a spevnených plôch je zameraná a zapísaná 
v Geometrickom pláne č. 18/2019 (k.ú. Mlynárce), ktorý je 
spracovaný pre účely kolaudácie spoločnosťou GEODÉZ, s.r.o., 
Javorinka 145, 924 01 Galanta. Geometrický plán úradne overil 
Okresný úrad Nitra, katastrálny odbor pod č. 1042/2019. 
Novovzniknuté parcelné čísla registra „C“: 1053/98, 1053/100, 
1053/101, 1053/104. ( pozemky vo vlastníctve spoločnosti G-TEKT 
Slovakia, s.r.o.) 

Novostavba komunikácií a spevnených plôch je zameraná a zapísaná 
v Geometrickom pláne č. 18/2019 (k.ú. Mlynárce), ktorý je 
spracovaný pre účely kolaudácie spoločnosťou GEODÉZ, s.r.o., 
Javorinka 145, 924 01 Galanta. Geometrický plán úradne overil 
Okresný úrad Nitra, katastrálny odbor pod č. 1042/2019. 
Novovzniknuté parcelné čísla registra „C“: 1053/42. (pozemky vo 
vlastníctve Mesta Nitra) 

Novostavba cestnej váhy je zameraná a zapísaná v Geometrickom 
pláne č. 18/2019 (k.ú. Mlynárce), ktorý je spracovaný pre účely 
kolaudácie spoločnosťou GEODÉZ, s.r.o., Javorinka 145, 924 01 
Galanta. Geometrický plán úradne overil Okresný úrad Nitra, 
katastrálny odbor pod č. 1042/2019. Novovzniknuté parcelné čísla 
registra „C“: 1053/109. ( pozemky vo vlastníctve spoločnosti G-
TEKT Slovakia, s.r.o.) 

Novostavba komunikácií a spevnených plôch je zameraná a zapísaná 
v Geometrickom pláne č. 17/2019 (k.ú. Dražovce), ktorý je 
spracovaný pre účely kolaudácie spoločnosťou GEODÉZ, s.r.o., 
Javorinka 145, 924 01 Galanta. Geometrický plán úradne overil 
Okresný úrad Nitra, katastrálny odbor pod č. 1005/2019. 
Novovzniknuté parcelné čísla registra „C“: 814/267, 814/269, 
814/270. ( pozemky vo vlastníctve spoločnosti G-TEKT Slovakia, 
s.r.o.) 

Miesto stavby:     Priemyselný  park  Nitra - Sever, ul. Na Pasienkoch 
Katastrálne územie:    Mlynárce, Dražovce 
Druh a účel kolaudovanej stavby:  inžinierska dopravná stavba – komunikácie, parkovisko  
Charakter stavby:    trvalá 
 

Stavebný objekt je zrealizovaný na základe Stavebného povolenia, vydaného Mestom Nitra, Mestským 
úradom v Nitre, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra, pod č. UHA-DUaI-8876/2018-007-Ing.Dá, dňa 18.07.2018, 
právoplatné dňa 09.08.2018 a Rozhodnutia – povolenie zmeny stavby pred jej dokončením, vydané Mestom 
Nitra, Metským úradom v Nitre, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra, pod č. UHA-DUaI-20226/2018-007-
Ing.Dá, dňa 14.01.2019, právoplatné dňa 08.02.2019 
 

I. Pre užívanie stavby stavebný úrad   stanovuje  tieto p o d m i e n k y  : 
1. užívať stavbu na účel, určený v tomto rozhodnutí; 
2. vlastník stavebného objektu je povinný udržiavať ho v dobrom technickom stave, aby nedošlo k jeho 

znehodnoteniu; 
3. pri prevádzkovaní dodržiavať platné predpisy a príslušné technické normy a technologické predpisy tak, 

aby bol zabezpečená ochrana verejných záujmov, dopravných záujmov, záujmov životného prostredia, 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 

II. Nedostatky, ktoré budú odstránené v stanovených lehotách : 
- nevyskytli sa; 
 

III. P o d m i e n k y  na zaistenie bezpečnosti na stavenisku, stavbe, resp. na tej časti, kde sa dodávky 
ešte budú dokončovať: 
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- pri prácach na neukončených dodávkach stavby musia byť dôsledne dodržiavané ustanovenia vyhlášok 
o bezpečnosti práce ako aj ustanovenia § 43g a 43i stavebného zákona;  

- priestory, v ktorých sa realizujú alebo budú realizovať stavebné práce na neukončených dodávkach, 
musia byť dôsledne oddelené od priestorov, daných do užívania týmto rozhodnutím. Stavenisko musí 
byť riadne označené a nesmie dochádzať ku križovaniu prevádzky užívanej časti stavby s časťou stavby, 
ktorú je potrebné dokončiť. 

IV. P o d m i e n k y   vyplývajúce z podmienok dotknutých orgánov: 
1. OkÚ Nitra, štátna správa odpadového hospodárstva - č.j. OSZP3-2019/025250-F42 zo dňa 

02.05.2019 
- pri prevádzkovaní predmetnej stavby žiadame dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku odpadového 

hospodárstva, vznikajúce odpady zaraďovať podľa Katalógu odpadov a zabezpečiť ich zhodnotenie, 
resp. zneškodnenie oprávnenou osobou. 

 

V. R o z h o d n u t i e   o námietkach účastníkov konania : 
- v uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky a pripomienky. 
 

VI. Ďalšie  p o d m i e n k y: 
- do 15 dní po odovzdaní a prevzatí všetkých dodávok stavby je povinný stavebník v súlade s § 83 

stavebného zákona podať na príslušný stavebný úrad návrh na kolaudáciu stavby, dokončenej v celom 
jej rozsahu. 

O d ô v o d n e n i e  
 

Dňa 18.04.2019 podal stavebník: G-TEKT Slovakia, s.r.o., so sídlom Dolné hony 3, 949 01 Nitra, IČO: 
51 087 618 (ďalej len „stavebník“), zastúpený v konaní splnomocneným zástupcom TAKENAKA EUROPE 
GmbH, org. zložka, Havlíčkova 34, 817 02 Bratislava, IČO: 36060241, ktorý poveril zastupovaním 
spoločnosť PROMT,s.r.o., Robotnícka 1A, 036 01 Martin, na Mesto Nitra, Útvar hlavného architekta, referát 
DUaI, žiadosť na vydanie rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby aj pred odovzdaním a prevzatím 
všetkých dodávok stavby (novostavby): „G-TES PROJEKT“, v rozsahu stavebných objektov: SO 101 
Komunikácie a spevnené plochy – 1. fáza výstavby, ktorá zahŕňa jeden vjazd do areálu bez druhého vjazdu 

a bez prekládky autobusových zastávok, parcely register „C“: 1053/38, 1053/42, 1053/93, k.ú. Mlynárce; 
parcely register „C“: 814/12, 814/13, 814/182, 1258/3, k.ú. Dražovce.  
 

Pre predmetnú stavbu bolo vydané: 
- Územné rozhodnutie, vydané Mestom Nitra, Mestským úradom v Nitre, odborom stavebného poriadku, 

Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra, pod č. SP 3837/2018-014-Ing.Já, dňa 23.04.2018, právoplatné dňa 
10.05.2018 

- Stavebné povolenie, vydané Mestom Nitra, Mestským úradom v Nitre, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra, 
pod č. UHA-DUaI-8876/2018-007-Ing.Dá, dňa 18.07.2018, právoplatné dňa 09.08.2018 

- Rozhodnutie – povolenie zmeny stavby pred jej dokončením, vydané Mestom Nitra, Metským úradom v 
Nitre, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra, pod č. UHA-DUaI-20226/2018-007-Ing.Dá, dňa 14.01.2019, 
právoplatné dňa 08.02.2019 

 

Mesto Nitra ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona oznámením č.j. UHA-
DUaI-7172/2019-002-Ing.Dá zo dňa 24.04.2019 oznámilo začatie kolaudačného konania o predčasnom 
užívaní spojeného s prejednaním nepodstatných zmien oproti overenej PD stavby, všetkým účastníkom 
konania a dotknutým orgánom. Súčasne stanovilo termín ústneho rokovania a tvaromiestnej obhliadky na 
deň 15.mája 2018 o 0900 h.  
 

Na ústnom rokovaní a tvaromiestnej obhliadky dňa 15.05.2019 sa nezúčastnili dotknuté orgány: Regionálny 
úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre; Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie; 
Okresný úrad Nitra, odd. EIA; Krajský pamiatkový úrad Nitra; Krajské riaditeľstvo hasičského 
a záchranného zboru v Nitre; Západoslovenská vodárenská spoločnosť; Dopravný úrad; Slovak Telekom, 
a.s., Západoslovenská distribučná, a.s., SPP-distribúcia, a.s.; Ministerstvo obrany SR; Slovanet, a.s., 
Benestra, s.r.o. a prizvaní Ing. Peter Maretta a Ing. Vladimír Otto – projektanti.   
 

Kolaudačné konanie je vedené na základe úplne zisteného skutkového a právneho stavu.  
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Špeciálny stavebný úrad na základe výsledkov tvaromiestnej obhliadky konštatoval, že stavebný objekt bol 
zrealizovaný v rozsahu, ako bolo uvedené v žiadosti, konanie o predčasnom užívaní, podľa dokumentácie 
overenej v stavebnom konaní s nepodstatnými zmenami stavby, ktoré sú zakreslené v PD skutočného 
vyhotovenia stavby, a ktoré boli v tomto konaní o predčasnom užívaní časti stavby aj pre odovzdaním 
a prevzatím všetkých dodávok v súlade s ustanovením § 81 ods. 4 stavebného zákona prejednané.  
 

Ide o nasledovné zmeny, pričom účastníci konania a zástupcovia dotknutých orgánov nevzniesli k týmto 
zmenám námietky: 
- Úprava spevnenej časti pred hlavným vstupom, zmena tvaru z oválu na obdĺžnik 
- Predĺženie stredového ostrovčeka pri vstupe do areálu o 1m 
- Zrušenie chodníka pri vstupe do areálu 
- Realizácia cestnej váhy pre nákladné vozidlá 
- Úprava spevnenej plochy v mieste čerpacej stanice 
- Zmena typu štrbinového žľabu 
- Skrátenie časti žľabu, zmena asfaltovej spevnenej plochy za betónovú 
- Zmena spevnenej plochy pri vrátnici pre stojisko pre bicykle zo zámkovej dlažby na betónovú plochu 
 

Špeciálny stavebný úrad pre vylúčenie pochybností uvádza, že predmetom konania o povolení predčasného 
užívania stavby aj pred ukončením ostatných dodávok stavby, nie je celý objekt SO 101 Komunikácie 
a spevnené plochy, ale len jeho časť a to samostatne definovaná v dokumentácii skutočného vyhotovenia 
stavby. Stavebný úrad konštatuje, že objekt SO 101 bol zrealizovaný oproti projektovej dokumentácii 
overenej v stavebnom konaní v menšom rozsahu, ktorý však bol zakreslený do PD skutočného vyhotovenia 
stavby; naviac, nebolo zasiahnuté do vlastníckych práv iných fyzických alebo právnických osôb, než tých, 
ktorí boli účastníkmi stavebného konania, vzťahujúceho sa k predmetnému objektu, resp. do iných 
pozemkov, ako uvedených v žiadosti o stavebné povolenie; uvedená zmena nebráni uvedeniu stavby do 
predčasného užívania aj pre ukončením ostatných dodávok stavby, aj v súvislosti s faktom, že dotknuté 
orgány chrániace verejné záujmy na úseku životného prostredia, verejného zdravia, bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, vyjadrili so stavbou súhlas a v konaní neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu 
povolenia na predčasné užívanie.  
 

Konanie bolo vedené podľa § 83 stavebného zákona ako konanie o povolení predčasného užívania stavby aj 
pred ukončením ostatných dodávok stavby.  
 

Pri konaní o predčasnom užívaní časti stavby aj pred odovzdaním a prevzatím všetkých dodávok stavby, 
predovšetkým pri tvaromiestnej obhliadke predmetnej stavby, ktorá sa uskutočnila dňa 15.05.2019, neboli 
zistené závady a nedostatky, brániace jej užívaniu. Špeciálny stavebný úrad skontroloval splnenie 
podmienok stavebného povolenia a vykonal kontrolu dokladov o výsledkoch predpísaných skúšok 
a dokladov o tom, že stavba je spôsobilá na bezpečnú a plynulú prevádzku. Stavebný úrad preskúmal, či 
skutočné realizovanie stavby a jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska 
ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení. Stavba 
vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu. Z predložených dokladov o výsledkoch 
predpísaných skúšok vyplýva, že je schopná riadneho užívania aj pre ukončením všetkých dodávok stavby. 
Po ukončení ostatných dodávok stavby je stavebník povinný požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia 
stavby dokončenej v celom rozsahu a predložiť geometrický plán na zameranie novostavby, ktorá nie je 
súčasťou tohto rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby, overený Okresným úradom Nitra, katastrálnym 
odborom.  
 

Uvedený zámer: výstavba a následná prevádzka výrobnej haly spolu s jej príslušným technologickým 
vybavením, administratívnymi a sociálnymi priestormi, skladovacími priestormi a priľahlou infraštruktúrou,  
posúdil Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra, 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 pod č. 2017/040701-022-F21, 2018/006818-022-F21zo dňa 
22.01.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.02.2018. 
  
V rozhodnutí sa uvádza, že realizácia navrhovanej činnosti nepredstavuje taký zásah, do životného 
prostredia, ktorý by v značnej miere ohrozoval životné prostredie a zdravie obyvateľov, nie je v rozpore so 
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všeobecné záväznými právnymi predpismi v oblasti starostlivosti o životné prostredie a zdravie obyvateľov, 
ani nebol zistený nesúlad s platnými územnoplánovacími podkladmi v záujmovom území.  
 

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, vydal záväzné stanovisko ku kolaudačnému 
konaniu – predčasnému užívaniu časti stavby č. OU-NR-OSZP3-2019/025918 zo dňa 03.05.2019, doručené 
Mestu Nitra dňa 06.05.2019. V záväznom stanovisku sa konštatuje, že výstavba „G-TES PROJEKT“ 
v rozsahu SO 101 Komunikácie a spevnené plochy nie je v rozpore so Zákonom o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a v súlade s Rozhodnutím vydaním v zisťovacom konaní č. 2017/040701-022-F21, 
2018/006818-022-F21zo dňa 22.01.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.02.2018. 
 

Podkladom pre vydanie rozhodnutia boli nasledovné doklady, posúdenia a vyjadrenia: 
- Plné moci na zastupovanie v konaní 
- Informatívny výpis z Obchodného registra spoločností 
- Informatívne snímky katastrálnej mapy, k.ú. Mlynárce, Dražovce 
- Informatívne výpisy z listov vlastníctva č.8343, 7194 (k.ú. Mlynárce), č. 4354 (k.ú. Dražovce) 
- Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby v troch vyhotoveniach 
- Písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok z Rozhodnutia zo zisťovacieho konania podľa 

§ 140c ods. 2 Stavebného zákona 
- Preberací protokol medzi investorom a generálnym dodávateľom stavby  
- Geometrický plán pre zameranie novostavby č. 18/2019 (k.ú. Mlynárce) zo dňa 16.04.2019, overený 

OkÚ Nitra, katastrálnym odborom pod č. G1-1042/2019 dňa 22.05.2019 a č. 17/2019 (k.ú. Dražovce) zo 
dňa 16.04.2019, overený OkÚ Nitra, katastrálnym odborom pod č. G1-1005/2019 dňa 22.05.2019 

- Opis a odôvodnenie odchýlok stavby v porovnaní so schválenou dokumentáciou stavebným úradom 
- Geodetické zameranie skutkového stavu 
- Potvrdenie o prevzatí dokladov geodetického zamerania stavby, Mestom Nitra, oddelenie UaA zo dňa 

13.05.2019 
- Geodetické vytýčenie stavby  
- Doklady o likvidácii odpadov 
- Revízne správy ku elektrickým a iným zariadeniam (rampy, cestná váha) 
- Certifikáty, vyhlásenia o parametroch, vyhlásenia o zhode, vyhlásenia o kompletnosti použitých 

materiálov, konštrukcií, zariadení a technológií 
- Stavebný denník 
- Záznamy o skúškach HTÚ 
- Manuály, návody na ovládanie a údržbu technických zariadení 
- Doklady, certifikáty, osvedčenia a vyhlásenia ku dopravnému vodorovnému a zvislému značeniu 
- Protokoly o vytýčení inžinierskych sietí 
- Doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 400,- EUR 
 

K vydaniu rozhodnutia o predčasnom užívaní časti stavby aj pred odovzdaním a prevzatím všetkých 
dodávok stavby predložili svoje stanoviská nasledovné dotknuté orgány a účastníci konania: 
- Krajský pamiatkový úrad Nitra  - záväzné stanovisko č.j. KPUNR-2019/11716-5/38634/NIK zo dňa 

20.05.2019 
- Okresný úrad Nitra, odd. EIA - záväzné stanovisko - č.j. OU-NR-OSZP3-2018/025918 zo dňa 

03.05.2019 
- Okresný úrad Nitra, štátna správa odpadového hospodárstva - vyjadrenie č.j. OSZP3-2019/025250-F42 

zo dňa 02.05.2019 
- Inšpektorát práce Nitra – oznámenie č.j. OBOZOP/ROZ/2019/6499 zo dňa 20.05.2019; 
 

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky a pripomienky. 
 

Na základe výsledkov konania stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia. 
 

P o u č e n i e  
 
Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie, v lehote 15 dní odo dňa  doručenia 
rozhodnutia.  
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Podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona proti tomuto rozhodnutiu má právo podať odvolanie aj ten, kto nebol 
účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa 
osobitného predpisu (§ 29 ods. 12, §37 ods. 1 a § 19 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Podľa § 140c 
ods. 9 stavebného zákona je odvolanie možné podať v lehote 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto 
rozhodnutia.     
Podľa § 54 ods. 1 správneho poriadku odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté 
rozhodnutie vydal, t.j. mesto Nitra - Mestský úrad v Nitre, Útvar hlavného architekta, referát dopravného 
urbanizmu a inžinieringu, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra. 
 Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa 
ustanovení Správneho súdneho poriadku. 
 
                                                                                                                                    
 
                                                                                                                Marek  H a t t a s   
                                                                                                             primátor mesta Nitry 
 
 
 
 
 

 

 

Doručí sa účastníkom konania:  k č.j. UHA-DUaI-7172/2019-007-Ing.Dá – 27.05.2019 

1. G-TEKT Slovakia, s.r.o., Dolné hony 3, 949 01 Nitra – prevezme SZ  PROMT s.r.o., Robotnícka 1A, 036 01 Martin 
2. Mesto Nitra, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra 
 

Doručí sa dotknutým orgánom:  

3. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra 
4. KPÚ v Nitre, Nám. Jána Pavla II. č.8 Nitra  
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova tr.  58, 949 01 Nitra  
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Dolnočermánska 64,949 11 Nitra  
7. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. S., OZ Nitra, Za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra  
8. Slovak Telekom,a.s. Nám. slobody 6, 817 62 Bratislava 
9. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
10. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 
11. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzova 8, 832 47 Bratislava 
12. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava 
13. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 
14. BENESTRA, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
15. Inšpektorát práce, Jelenecká 49, Nitra 
 

Prizývajú sa: 
16. TAKENAKA EUROPE GmbH, org. zložka, Havlíčkova 34, 817 02 Bratislava  
17. MARETTA projekt, Jána Ťatliaka 1, 026 01 Dolný Kubín, Ing. Peter Maretta  
18. Ing. Vladimír Otto, Vyšnokubínska 234/170, 026 01 Vyšný Kubín - projektant 
 

Na vedomie: 
19. PROMT s.r.o., Robotnícka 1A, 036 01 Martin 
 

Zverejnenie rozhodnutia - podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona - odo dňa jeho vydania až do nadobudnutia jeho právoplatnosti: 
 

Mesto Nitra – tabuľa oznamov 
 

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

 

Internetová stránka www.nitra.sk.  
 
 
      Zverejnené  dňa: ...........................................         Ukončenie zverejnenia dňa: ........................... 


